Kanatlarimda Istanbul
Nakusa: la donna indiana tra Bollywood e tradizione-Efisia Morgera 2015-05-21 L’intento di questo libro è quello di analizzare alcuni argomenti di interesse sulla condizione della donna indiana, soffermando l’attenzione sugli aspetti economici, giuridici e storici. Partendo da fatti legati all’attualità, abbiamo percorso a ritroso i secoli, per valutare come la figura femminile è stata considerata e quale ruolo le è stato di epoca in epoca assegnato. In prima
istanza abbiamo riferito i dati statistici, i quali ci sveleranno quante donne “scompaiano” annualmente in India. Il riferimento di alcuni fatti di cronaca aiutano a identificare l’entità e la natura di queste scomparse. Abbiamo utilizzato, via via, gli scritti di Federico Rampini, Michelguglielmo Torri e del Premio Nobel Amartya Sen per trattare temi non solo legati alla storia e alla tradizione come la sati, ma anche a processi di modernizzazione come le
politiche in materia d’istruzione o le più recenti correnti di pensiero che stanno consentendo di compiere dei passi avanti nel miglioramento delle condizioni di vita del paese. A questo riguardo assumono una grande importanza i contributi delle varie organizzazioni non governative, che con le loro iniziative aiutano milioni di donne in difficoltà, in particolare strappandole dalle continue violenze familiari e sociali. Per completare il quadro descrittivo
della condizione femminile in India abbiamo analizzato l’infanticidio femminile e l’aborto selettivo, la dote e il matrimonio, il Sati e la storia, oltre alla religione, della donna indiana.
Müziğin kanatlarında söyleşiler-Evin İlyasoğlu 1992
İstanbul geceleri-Sâmiha Ayverdi 2003
İstanbul İstanbul-Burhan Sönmez 2016-08-03 “Bir çocuk karanlığa kalmış ve dar sokaklarda yönünü şaşırmışsa orası İstanbul’dur. Eski sevgilisini bulmak için maceraya atılan gencin, siyah tilki kürkünün peşine düşen avcının, fırtınada sürüklenen geminin, dünyayı bir elmas gibi avucuna almak isteyen prensin, boyun eğmemeye yeminli son isyancının, şarkıcılık hayaliyle evden kaçan kızın, para babalarının, hırsızların ve şairlerin vardığı kent
İstanbul’dur. Her hikâye burayı anlatır.” Pus dağıldıkça çoğalan renkleriyle, surları, kuleleri, kubbeleriyle İstanbul... Kırmızı bir şal, siyah bir hırka, Berber Kamo’nun dükkânı, Şerafet Bey’in saati, Küheylan Dayı’nın tabancası... Yerin üç kat altında, küçücük bir hücrede dört adam, titreyip kıvranarak hikâyeler anlatıyorlar birbirlerine. Kaygıyla ve kahkahayla... İstanbul’daki zamanı, geçmiş ve bugün diye ayırmak yerine, yeraltındaki ve yer üstündeki
zaman diye ayırarak, anlatıyorlar. Burhan Sönmez, acının ve her şeye rağmen umudun yörüngesinde dönen bir kenti, büyük bir romanla yeniden yaratıyor. İstanbul İstanbul... demir kapının paslı sesi... “acıda herkes yalnızdır, sen de çözüleceksin...”
Dünden bugüne İstanbul ansiklopedisi- 1993
Mimar Sinan’ın İstanbul’u-Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 2016-07-01 Türk mimarlık tarihinin en büyük ismi şüphesiz Mimar Sinan’dır. Sinan sadece Osmanlı mimarisinin değil dünyanın da en büyük mimarlarından birisidir. Kimliği, doğup büyüdüğü zamanın ve coğrafi sınırların çok ötesine geçen bu büyük mimarın eserleri de mensubu olduğu imparatorluğun büyüklüğüne yaraşır bir sahayı kaplamakta, birçok ülkeyi içine alan geniş bir coğrafyada
Osmanlı izlerini yaşatmaya devam etmektedir.
İstanbul yapılarındaki bazı dekoratif kûfî hatlar-Hüsamettin Aksu 2001 Calligraphy, Arabic; Istanbul (Turkey); buildings, structures, etc.; decoration and ornament, architectural; decoration and ornament, Islamic.
Müzik Kültürüne Dair Çeşitli Görüşler - 2-Haluk Yücel, Serda Türkel Oter 2019-05-14 Aralık 2018 tarihinde ilkini yayınladığımız “Müzik Kültürüne Dair Çeşitli Görüşler I” adlı kitabımızın hem akademik camiada hem de okuyucuları tarafından beğeni kazanması, çok ara vermeden ikincisinin hazırlığına ve yayınlamasına vesile oldu. Pek çok müzik disiplinini ve bu disiplinlerde yer alan farklı alanlardaki çalışmaları aynı başlıkta toplayan bu kitap,
okuyucusuna müziğe geniş perspektifte yaklaşma imkanı sunmasının yanında spesifik konulara duyulan ilgiyi de karşılamayı amaçlayan bir anlayışla hazırlanmıştır. Yine akademisyenlerin kaleminden çıkan yazılar, alanın öğrencilerine bilgi vermeyi ve bu bilgiyi edinirken aynı zamanda tartışma yetisini kazandırmayı hedefleyen bir yapıdadır. Bir konuda bilgi edinirken sadece bilgiyi depolamakla yetinmeyen bununla birlikte farklı ve karşıt görüşlerle
konuyu tartışabilenler, her zaman yeni fikirlerin doğmasını sağlayanlardır. Biz de bu bakış açısıyla farklı müzik disiplinleri ve disiplinler arası tüm çalışmalarla sizleri buluşturmaktan ve yeni fikirlerin doğmasına vesile olacak bu kitabı sizlere sunmaktan mutluluk duymaktayız.Klâsik Türk Müziği, Türk Halk Müziği, Klasik Batı Müziği, Müzik Eğitimi, Müzikoloji ve Müzik Teorileri ekseninde belki daha önce üzerine hiç düşünmediğiniz veya daha önce fikir
sahibi olduğunuz konulara dair benzer yahut farklı yaklaşımları bulabileceğiniz bu çalışma siz müzik severlerin beğenisine sunulmuştur.
Companion Encyclopedia of Middle Eastern and North African Film-Oliver Leaman 2003-12-16 The Companion Encyclopedia of Middle Eastern and North African Film is a unique, one volume work which illuminates a fascinating variety of cinema which is little known outside its own area. The Encyclopedia is divided into nine chapters, each written by a leading scholar in the field. Each chapter covers the history and major issues of film within that
area, as well as providing bibliographies of the leading films, directors and actors. The areas covered are: Central Asia, Egypt, Iran, Lebanon, Syria, Iraq, Kuwait, Libya, The Magreb, Palestine, Turkey. This Encyclopedia will be an invaluable reference tool for students and scholars of Film and Media Studies. It contains more than 60 black and white photographs of featured films, includes references and suggestions for further reading at the end of each
chapter, and the volume concludes with comprehensive name, film and general indexes.
Istanbul'un tarihi ve camileri-Ömer Barutc̣u 1970
Mass Mediations-Walter Armbrust 2000-09-19 This book takes a new approach to studying the contemporary Middle East, focusing on popular culture, including film, music, and television. Innovative essays by a group of smart young scholars in anthropology, history, and ethnomusicology.
Öykü ve yazılarla İstanbul- 2005
Yazının elinden tutmak: Prof. Dr. Tarık Özcan’a armağan-TANER NAMLI 2020-02-25
Bedrettin Cömert'e armağan- 1980
Gözlerin İstanbul senin-Turhan Oğuzbaş 1966
Şehir ve Zaman | İnsandedikleri-Eyüp Esen | İnsandedikleri 2020-06-25 İnsandedikleri mahlası ile şiirlerini yazmaya başlayan ve ilk defa insandedikleri instagram hesabında paylaşımlara başlayan Eyüp Esen şiirlerini Şehir ve Zaman isimli bu kitabında bir araya getirmiştir. Lise ve üniversite dönemini kapsayan şiirlerini bu kitapta şehrengizleri önceleyecek şekilde toplamıştır. Eyüp Esen ( İnsandedikleri ) 21. yüzyılın yıkıcı üretim ve tüketim anlayışına
dikkat çekmiştir. Arka planda şehir, kadın, aşk, postmodernizm, din, siyaset içerikleri kitapta yer alan bazı temalardır.
ALDATMACA-Hümeyra Kaya Yeryüzündeki binlerce hayat hikâyesinden birinin sayfalarında çıkacağınız bu yolculukta; zaman zaman kendinizden, zaman zaman etrafınızdaki insanların hayatlarından kesitler bulacaksınız. Kimini görüyor, biliyor, tanıyor olacaksınız, kimine ilk defa tanık olacaksınız, kimine de biliyor da bilmiyor gibi davranacaksınız. Ama her ne olursa olsun, hayat, biz istesek de, istemesek de tüm masumiyeti ve tüm acımasızlığı ile belki
de binlerce tezadın içinde tezahürüne devam edecek … Hayat, çoğu zaman biraz bulmaca, biraz kurmaca, biraz aldatmaca barındırır içinde . Aslında neyi, nasıl ve nerede arayacağını bilmek ve doğru yolda yürümekten geçer tüm yaşananlar. Ortak hikayelerde kesişir ve her hayattan başka yönlere doğru akar gider. ''ALDATMACA'', bu yolculukta sizleri farklı yönlere sürükleyeceği hikayesiyle sevgiyi, şiddeti, aşkı, kıskançlığı, bağlılığı, güveni,
güvensizliği, aksiyonu… ve daha birçok duyguyu yaşatmak üzere sizlerle buluşuyor.
Kesik Hava-Murat Yalçın 2013-03-01 Kesik Hava’da en çok Ferit Edgü’yü gördüm, önce de dilinde onun dilini. Kendiliğinden bile olsa, aile içinde rastlanır yakınlıklardan, gelgitlerden. Şununla birlikte: Murat Yalçın ustaları kadar yenilikçi. En azından bu arayış içinde, başından beri ve arayışın durakladığı her basamakta niteliğinden kuşku duyulmayacak bir birikim oluşturduğu görülüyor, hâlâ da çıkıyor basamakları. -Semih Gümüş- İçlerine doğduğum,
gölgeli, ağlak bahçelerdi: Zımak, Arkek, Avzik, Sersor, Varker, Kardak, Sirpok, Mamusag... Kayalı meşeli sarp yamaçların diplerinde, buz yataklarıyla yüklü Munzur’un sırtlarından kol kola çıkıp vadide bir yatakta fışkıran, kabara köpüre Fırat’a akan, bentlerle düğümlü şen şakrak derenin iki yanına sağlı sollu dizilmiş bu bahçeler, bulutlara yakın süzülen bir kartalın gözünde, derenin memelerine yapışmış boy boy yeşil cerenlerdi. Yamacın sınırında bir
cılga yol, yanı sıra ark, yanı sıra kavakların gölgesinde sövenlerle desteklenmiş bir hinzan, çardak, çardağın içinde ocak, çaydanlık, bardak, çay kaşığı, çalı çırpı, borcak, naylona sarılı kibrit, çay, şeker, tuz...
Variety International Film Guide- 1997
Vakıflar dergisi- 2010
Ahmed Adnan Saygun'un keman yapıtları-Selim Giray 2002
Contemporary Turkish composers-Evin İlyasoğlu 1998 Turkish composers; Turkey; biography.
Naos Hikayeleri-Yavuz Çekirge 2017-02-07 Tarih boyunca, insanların mutlu olmaya çalışmak yerine birbirlerini öldürmelerini isteyen güçler hep var olmuştur. Bu binlerce yıldır hiç değişmeyen bir gerçek. İnsanlar güç uğruna zayıf olanları ya köleleştiriyor ya da öldürüyor. Haset, kin ve rekabet duygularını bir yana koyarak kavgasız, gürültüsüz, barış içinde ve mutlu bir yaşam sürmek ancak halkın, geniş kitlelerin yararına olacağı için büyük yöneticiler(!)
olan krallar, padişahlar, imparatorlar, diktatörler ve irili ufaklı tüm topluluk önderleri kendi çıkarlarını korumak için kine, nefrete ve savaşa sarılmış, sevgi sözcüğünün yeşermesine hiç fırsat vermemiştir. Fakat ne acıdır ki, savaş sayesinde hayat bulan bu krallar ve onlara hizmet eden rahipler yine savaşlar yoluyla yok olmuş, deyim yerindeyse ektiklerini biçmişlerdir. Naos Hikâyeleri’nin birbirini tamamlayan ilk iki öyküsü de yaklaşmakta olan bir savaşla
başlayıp savaşın tüm yıkıcılığına ve dehşetine odaklanıyor. Gündelik hayattaki küçük savaşlardan (aile içi kavgalardan) dünya savaşına kadar her şey bu kadar şiddete ve yıkıma meyilliyken ve üstelik bütün bu süreçleri tekrar tekrar yaşamışken insanlık, nasıl olur da her seferinde yine aynı davranışı sergiler? Bunu açıklamak elbette bir yazarın görevi değildir. Bu yüzden cevap yerine sorular bulacaktır okur, Naos Hikâyeleri’nde. Soruların yanı sıra
çelişkiler, çatışma ve yabancılaşma... Çeşitli nedenlerle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalan insanların gittikleri ülkelerde yaşadıkları savrulma, çatışma ve yabancılaşma, “Stockholm Blues” ve “Moruk” hikâyelerinin ana gövdesini oluştururken, Doğu ile Batı arasındaki kültür farkı ve medeniyet algısı da tartışılan konular arasında. Tarihe, antikiteye, arkeolojiye ve mitolojiye gönül vermiş bir yazar Yavuz Çekirge. Naos Hikâyeleri'nde de bir
yanıyla tarihe bir yanıyla mitolojiye bir yanıyla da geçmişe yaslanarak günümüz gerçeklerini ele alıyor. Bu hikâyelerin hepsi çok uzak bir geçmişte yaşanmış olsa bile, bugünden farklı değiller, yarın da tekrarlanabilirler hatta. İnsanlığın kaderi değişmiyor maalesef. Çünkü “Titanlar böyle istiyor.”
Hazarlar Kayıp Kavim-Pınar Özgün 2013-11-01 "Hazarlar-Kayıp kavim" kitabı; Tarihin labirentlerinde Unutulmuş ziyaretinde unutturulmak Istenilen Büyük bir Türk kavminin hikayesini anlatmaktadır. Hazar İmparatorluğu Orta Çağ'da parlak Bir yıldız Gibi avrupa'nın ufkunu aydınlatıyordu ama varlığından hicbir iz bırakmadan sönüp gitti. Dört asır Gibi uzun bir Süre Doğu Avrupa'da hüküm sürmüş Olan bu imparatorluk, en Güçlü Olduğu dönemde sanki
Tüm dünya Ile alay edercesine inadına, din Olarak Museviliği seçmişti. A.Ş. Bu kitapta sizi Orta Çağ Gibi bağnazlığın, cehaletin, anarşinin hüküm sürdüğü döneme götürüyor Bir ., hoşgörü adaletle yönetilen Büyük Bir imparatorluğu tanıtıyor ziyaretinde Günümüze Olan yansımalarını araştırıyoruz ziyaretinde -Hazarlar nasıl Musevi oldular? - - Niçin hicbir iz bırakmadan yok oldular? - Altı kollu yıldız göster Aslında onlarin simgesi miydi? - Müslüman arap
Avrupa'yı istilasını nasıl önlediler? - Rusya onlarin Mirası Üzerine mi Kuruldu? - Kiev'i Onlar gider mı kurdu? - Selçuk Bey Musevi miydi? - Anadolu'ya gelmişler midir? - Hürrem Sultan Hazaryalı miydi? - Hitler, göster Aslında bir Türk kavmine mi soykırım uygulamıştı? - Stalin niçin onlardan nefret ediyordu ? - Karaylar onlarin torunları mıdır? - Bugün dünya uzerinde Yaşayan Musevilerin ne kadarının atalarıdırlar? - Doğu Avrupa Yahudileri Askenazlar
onlarin torunları mıdır? -? Yahudiler niçin onlardan nefret ediyor ziyaretinde onlari yok sayıyorlar . Bu kitapta Tüm bu soruları cevaplamaya çalıştık Ne yazık ki bugün Hazarlardan geriye hicbir şey kalmamıştır; ne Yazılı belge, ne edebiyat, ne de arkeolojik bulgu. Tıpkı Atlantis gibi. Göster Fakat Atlantis efsane, Hazarya imkb gercektir. Yayınevi: Cinius Yayınları
Osmanlı- 1999 History of the Ottoman Empire.
Necil Kâzım Akses-Evin İlyasoğlu 1998 Orchestral music; Turkey; biography.
A Biography of the Turkish Composer Ahmed Adhan Saygun and a Discussion of His Violin Works-Selim Giray 2003 Ahmed Adnan Saygun is a hallmark in Turkish music as a pioneer in polyphonic composition, an ethnomusicologist and an instructor. For forty years he produced music of all kinds in a steady flow. His works consists of five symphonies; four operas; the famous Yunus Emre Oratorio; concertos, various orchestral, chamber music and vocal
music. Saygun is a Hallmark in Turkish Music The proclamation of the Republic in 1923 by Ataturk heralded a new era: under his leadership, Turkey underwent such reforms that transformed her from an oriental empire to a western nation. In the early years, a group of talented young musicians were sent to European cultural centers for training. As they returned, they became the founders of modern Turkish art music. Ahmed Adnan Saygun was one
of them. Their torch illuminated the way for successive generations; such was their influence that even today's composers benefit from their pioneering efforts. The result is modern Turkish music, which is a fusion of classical art music, folk songs and the norms of western art music. The norms of modern Turkish art music were established by these pioneer composers such as Ahmed Adnan Saygun. Ahmed Adnan Saygun is a hal
Şiir ve mekân-Mehmet Narlı 2007
Edebiyatta Posthümanizm-Sümeyra Buran 2020-12-26 Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) teknolojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. İnsanın ve doğanın ‘doğasını’ değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik biyoloji, insan
genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlık tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak
dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan Posthümanizm Serisi’nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi
kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar
çerçevesinde analiz ederek insan ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir.
CEMIL MERIÇ-ibrahim Sarı 2016-02-01 Cemil Meriç üst düzey Fransızca bilen ve Arapça’ya hakim olan büyük bir düşünürümüzdür. Eleştiri (tenkit) alanında Türk Edebiyatının en önemli temsilcilerindendir. Özellikle doğuya ve doğu insanına bakışı, onu algılayışı ve çözümlemeleri müthiştir.Doğu ve doğu insanın hayata bakışı, yaşamı düşünce tarzı ve kültürüne hakim bir yazardır. Bu sebeple ülkemiz ve doğu ülkelerinin siyasi,sosyolojik ,tarihi ve
toplumsal konularına farklı bakış açıları geliştirmiş önemli bir şahsiyettir. Kitabı, düşünmeyi, düşündürmeyi, okumayı ve yazmayı yaşamının olmazsa olmazı haline getiren düşünce tarihimizin seçkin aydınlarından birisidir. Mağaradakiler sendromu yaşayan aydınımıza kendi düşünce coğrafyamızın yol levhalarını gösteren hakikat avcısıdır. 20. yüzyılın ortalarında kitapların engin ve zengin limanına demir atan Cemil Meriç, aydınlanmak ve aydınlatmak
için insanları kitaba çağırır. Cemil Meriç başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve bu alanlarla ilgili derin ve kapsamlı yazılar kaleme almıştır. Cemil Meriç herhangi bir grubun, ideoloji ve felsefenin adamı değildir. Mesleği fikir işçiliğidir. Cemil Meriç kimdir? sorusuna en güzel cevabı şöyle verir: "Kimim ben? Hayatını Türk irfanına adayan münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi.” Bu
kadar fırtınalı, soluk soluğa, muzdarip ve sorumlulukları ağır bir hayatın tekâlifine daha fazla tahammül edemeyen Meriç, 1984’te önce beyin kanaması ardından felç geçirir. Kendisini yatağa mıhlayan uzun bir hastalık sonucunda 13 Haziran 1987’de, kızı Prof. Dr. Ümit Meriç Yazan'ın ifadesiyle, 'Muhammed! Sevgilim!...’ diyerek vefat eder. Vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen –Türkiye’de az bir kesim müstesna– hâlen anlaşılamamıştır Cemil
Meriç. Hayatını ‘öğrenmek ve öğretmek’ şeklinde hulasa eden; bizi, Batı'yı ve Doğu'yu çok iyi tanıyan; günümüz Avrupa’sının gelişim safhalarını ve kültürel temellerini çok iyi bilen bu fikir adamı ne dün anlaşılabildi ne de bu gün. Ne diyelim, hiç olmazsa yarın anlaşılması dilek ve temennisiyle...
OPERALARIMIZ (1917 - 2017)-ELİF SANEM GÜLEÇ, İBRAHİM ŞEVKET GÜLEÇ 2019-09-18 Bu çalışma bestecilerimizin operalarını bir araya getirmeyi ve tanıtmayı amaçlamaktadır. Müzik kurumlarımız, araştırmacılarımız, orkestralarımız ve yorumcularımız için bir el kitabıdır. Üç yılda tamamlanan bu kitapta tarihsel sıralama Türk Beşlilerinin üyesi olan Cemal Reşid Rey’den başlayarak günümüze kadar gelmektedir. Kitapta yer verilen opera
bestecilerimiz Cemal Reşid Rey, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, Ferit Tüzün, Nevit Kodallı, Cengiz Tanç, Ali Doğan Sinangil, Yalçın Tura, Çetin Işıközlü, Sabahattin Kalender, Ahmet Yürür, Okan Demiriş, Timur Selçuk, Ali Hoca, Nejat Başeğmezler, Selman Ada, Babür Tongür, Aydın Karlıbel, Serdar Yalçın, Kamran İnce, Zeki Evyapan, Tevfik Akbaşlı, Mustafa Erdoğan, Orhan Şallıel, Tolga Taviş, Utar Artun, Alper Maral, Mehmet Ali Sanlıkol,
Hakan Ali Toker, Evrim Demirel, Murat Yakın, Taner Akyol, Cenk Ergün, Atilla Kadri Şendil, Sinem Altan, Burak Özdemir, Arda Özmen, Ali Yunus Gencer, Egemen Kesikli. Belge niteliği taşıyan kitabımızın müzik literatürümüze katkıda bulunmasını diliyoruz.
Çanakkale Mahşeri-Mehmed Niyazi 2014-08-19 Çanakkale Mahşeri; “cihânın yedi iklîminden” Türk’ün aziz topraklarına “kaynayan bir kum gibi” sökün edip gelmiş, Türk’ü tarihten ve hatta beşeriyet hafızasından söküp atmaya ahdetmiş düşman karşısında, Türk’ün “göğsündeki kat kat îmanla” ve kanının her damlasıyla verdiği cevabın destanıdır. Çanakkale Mahşeri; asırlardır Anadolu coğrafyasında çalınan mayanın bozulmayacağının, en sağlam
istihkâmın vatanını nâmûs bilenlerin pâk yürekleri olduğunun, “rükû” haricinde cihâna nizam vermiş başların asla eğilmeyeceğinin destanıdır. Mehmed Niyazi’nin 1998 yılında yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle okunan romanı, Çanakkale muharebelerinin en gerçekçi anlatıldığı eserlerin başında geliyor. Bir muharebede tek bir neferin bile ne kadar önemli olduğu malumdur. Çanakkale Mahşeri romanını da, bu hakikatin âdeta bir tezahürü
olarak kaleme alan Mehmed Niyazi, Çanakkale siperlerindeki en üst rütbelilerden en düşük rütbelilere kadar bizleri sayısız kahramanın dünyasında gezdirir. Çanakkale Mahşeri’nin kahramanları öyle bir rûh iklîminin insanlarıdır ki, efsanelerde anlatılanlardan daha efsanevî, tarih kitaplarında anlatılanlardan ise daha gerçektirler. [ Ötüken Neşriyat ]
IHLAMUR 47-IHLAMUR 2016-10-03 IHLAMUR’UN EKİM SAYISINDA Koşut Hayat – Gülümser Çankaya Alphan Dikmen ve Başak Angigün ile Söyleşi – Söyleşen: Mehmet Akif Ertaş Konusuz XIX – Nuri Demirci Süreç – Burçin Hazar Bay Torgny Lindgren’e (*) Mektuplar II – Halûk Cengiz “Found.” (For A Picture.) – Dante Gabriel Rosetti, “Türkçe Söyleyen”: Volkan Hacıoğlu Zeynep Sakız Resimlerindeki Sır ve Boş Beden Üzerine… Diyorum – Ruhi Konak
Renklerin Tınısı ve Glissando – Berrin Akarsu The Hypsy – Ezra Weston Loomis Pound, “Türkçe Söyleyen”: Emre Doğan Çilli Yazılar 2 – Zihni Fakir Türk Sineması’nın Bir Düşünürü ve Uygulayıcısı Olarak Halit Refiğ – Nevzat Çalıkuşu
Toplumsal tarih- 2000
Hayalet ev-Asuman Suner 2006 Motion pictures; Turkey; history and criticism.
Özal dönemi yazıları-M. Rauf Alanyalı 1989
Billboard- 1997-06-07 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Aksak Ritim-Gaye Boralıoğlu 2016-08-02 2011 Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü Mansiyonu “Güldane banyoda tek bir mum yakmış, cama arkasını dönmüştü. Dışarıda kaç kişi var, kim onlar, yaşları kaç hiç bilmiyordu. Umurunda da değildi. O kendi halindeydi. Sadece seyredildiğini biliyordu ve bu gizli oyun onun kalbinin zarını titretiyordu. Hiçbir dokunuş, en derin öpüşme, en tatlı sevişme bu oyunun yerini tutamazdı. Güldane o an âşık oluyordu;
seyredenlerin gözündeki kendine âşık oluyordu.” On beş yaşında, cinselliğini keşfetmeye çalışan bir “Çingene” kızı ile otuz beşine merdiven dayamış “maço” bir taksi şoförünün yolları İstanbul’un ortasındaki bir kavşakta kesişir. Üzerinden dumanlar tüten bir aşk hikâyesi böyle başlar. Sonrası: Yoksulluğun ortasında, hayallerin aynasında bir samanlık seyranı… Gaye Boralıoğlu Aksak ritim’de, Halil ile Güldane’nin tuhaf hikâyesini anlatıyor. Şiddet ve
arzunun, iki insanın hayatını nasıl değiştirdiğini, bu iki güçlü duygunun birbirini besleyerek, birbirinin içinden geçerek hayatları nasıl altüst edebildiğini; büyüleyici ve sürükleyici bir anlatımla, Güldane’nin kardeşi Yunus’un darbukasının ritmiyle okuyoruz.
快速阅读-Buzan, Tony·布赞 2004 本书会聚了世界大脑训练大师托尼·巴赞先生关于加快阅读速度,提升学习效率的一系列实用有效的方法,并创造出全新的阅读概念。
Cinemaya- 2000
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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this kanatlarimda istanbul by online. You might not require more times to spend to go to the book foundation as with ease as search for them. In some cases, you likewise get not discover the notice kanatlarimda istanbul that you are looking for. It will enormously squander the time.
However below, bearing in mind you visit this web page, it will be so definitely simple to acquire as skillfully as download guide kanatlarimda istanbul
It will not agree to many epoch as we explain before. You can attain it even though pretend something else at house and even in your workplace. in view of that easy! So, are you question? Just exercise just what we manage to pay for under as competently as evaluation kanatlarimda istanbul what you gone to read!
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