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Yorgun Sava
Motion pictures; political aspects; Turkey.
Muhsin Kad?o?lu'nun kitaplar?, Google Play Books üzerinde "En Fazla Sat?lan Kitaplar"
listesinde uzunca süre birinci s?rada kalm??t?r. Öte taraftan Muhsin Kad?o?lu, Google
Play Books üzerinde en fazla sat?lan kitaplar listesinde ilk be? s?rada üç eseri yer alm??
nadir yazarlardand?r. Muhsin Kad?o?lu, Türkiye'de ve dünyada en fazla gezi rehberine
sahip olan bir yazard?r. Kad?o?lu'nun gezi rehberlerinin en önemli özelli?i gezilen ve
görülen yerlerde antik dönemden günümüze kadar dünyan?n çe?itli bölgelerinde
kurulmu? Türk devletleriyle, ?slam'la ve ?slam ülkeleri ile ne varsa kayda geçmi?
olmas?d?r. Bu yönüyle Muhsin Kad?o?lu'nun eserlerinde gezilen-görülen ülkelerin milli
kültürlerine sayg?l? ama milli bir bak?? aç?s? bulacaks?n?z. Ö?retim Üyesi, Yazar
Muhsin Kad?o?lu Türkiye'de "Anlayarak H?zl? Okuma" konusundaki ilk kitab?n
yazar?d?r. Muhsin Kad?o?lu, Türkiye'de Anlayarak H?zl? Okuma Kurslar?n? ba?latan 3
ki?iden biridir. Muhsin Kad?o?lu'nun özellikle gezi yaz?lar?, tarihi konulardaki hikayeleri
ve romanlar? büyük ilgi görmektedir.
Kanad?ndan yanarak dü?en bir tüy, bebe?in sar?l? oldu?u çar?afa hafifçe dokundu. Örtü
alev almaya ba?lad???nda bebek uyuyordu. Tu?rul Ku?u bebe?in de alev ald???n?
görmü? ve deh?ete kap?lm??t?. Alevler bedenini, çaresizlik ise tüm benli?ini sarm??t?.
Huzur içinde uyumaya devam eden bebe?in yüzünü görmek ise tanr?çan?n iste?ini
anlamas?n? sa?lad?. Rahatlad? ve zihnini serbest b?rakarak kanatlar?yla yava?ça bebe?i
sarmalad?. Her ikisi de ate?in yak?c?l???na kendini b?rakm??t?. Gün do?umunun
Page 1/26

Online Library Yorgun Sava
tamamlanmas?yla birlikte son k?v?lc?m da sönümlendi?inde Tu?rul Ku?u ve bebek art?k
birbirlerinin küllerine kar??m??t?.
Orhun yaz?tlar?ndan günümüze Türkiye Türkçesinin söz varl???
Tarihten Hikayeler
Yada Ta?? Muhaf?zlar?
Türk târihinde Osmanl? as?rlar?
Subcellular Biochemistry
Toplu Öyküler

K?? Kurtlar?n? tanr?lar yaratt?. Do?ay? korumalar? için. Sadece
do?an?n ça?r?s?na cevap vereceklerdi. Özleri tanr?lar?n
özleriydi; büyü. Salt enerji, yönlendirilebilir, haf?zas? olan
enerji. Kadim dünyada K?? Kurtlar? denge ve düzenin
koruyucusuydu. Tanr?lar?n sonradan yollad??? ?rklar kendilerini
mükemmel hatta hakim olarak gördüler. De?i?tirdikleri denge
kurtlar için bir sava? nedeniydi. Bu yüzden tanr?lar?n
bahçesinde tanr?lar?n yaratt?klar? ilk sava?lar?n? yapt?.
Öldürülen kurtlar?n ruhlar? tanr?lara geri dönmedi. Birle?erek
bir sonraki muhaf?zlar? yaratt?lar. Kadim K?? Kurtlar?n?...
Kadim k?? kurtlar? onlarca k?? kurdunun haf?zas?n?, an?lar?n? ve
güçlerini bar?nd?r?yordu. Bu haf?za onlara hiç beklenmedik bir
bilgelikte getirmi?ti. Zorlu zamanlar Mhir'in kap?s?na
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dayand???nda Kadim K?? Kurtlar? medeniyeti olu?turan ?rklar
aras?nda dokuz ki?iyi seçti. Bu zamanlar?n s?navlar?n? atlatacak
ve Mhir'i kurtaracak dokuz kurt. Efsanelere göre bu dokuz kurt
Mhir'in parçalan?p gökyüzünde dönüp duran Aix'e dönü?mesini
sa?lam??t?. Ve yeniden onu birle?tirecek, bir gezegene
dönü?türecek olan da dokuz kurttu. Uçan adalar ve k?talar
aras?nda denge ve medeniyet yeniden kurulmu?tu ama kaos Aix'i
bir kez daha zorlamaya ba?l?yordu. Kadim K?? Kurtlar?
seçilmi?leri aramaya ba?lam??t?. Dokuz Kurt'un ça?r?laca?? zaman
gelmi?ti.
Tarih boyunca, dünyan?n neresinde açl?k olsa, sefalet olsa,
adaletsizlik olsa, zulüm olsa, e?itsizlik olsa, “Bunlar hangi
dinden, hangi inançtan” diye sormadan, açlar?n, fakirlerin,
ma?durlar?n, mazlumlar?n imdad?na ko?an tek devlet var: Osmanl?
Devleti… Tek millet var: Türk Milleti… Bunun bir örne?ini dünya
tarihinde göremezsiniz… O örneklerden birkaç?n? yazacak olursak;
*Bugün Dünya’n?n Jandarmas? konumundaki ABD’nin y?llarca
korunmak için Türklere Vergi verdi?ini? *Peki, ayn? ABD’ye ilk
silah ve g?da yard?m?n? Türklerin yapt???n?? *Fransa ve ?sveç
Krallar?n?n canlar?n? kurtarmak için bize s???nd???n??
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*Milyonlarca ?rlandal?’y? açl?ktan nas?l kurtard???m?z??
*?ngiltere Kraliçesi’nin Bekâretini Türkler sayesinde
korudu?unu? *?lk uçak gemisini bat?ran?n bir “Türk” oldu?unu?
*Büyük Açl?k Döneminde Yunanistan’a tek yard?m?n Türklerden
geldi?ini? ?anl? mazimizden muhte?em bilgiler ?????nda bugün
bize tekrar eri?ilmesi neredeyse imkâns?z tatl? bir hayal ya da
rüya gibi gelen o cihan?ümul kudret, azamet ve üstünlük
devirlerinden birkaç alt?n sayfay? sizlerle payla?aca??z.
Asl?nda tarihimiz daha ortaya ç?kar?lmay? bekleyen birçok
gerçeklerle dolu. Dünya m?? ?imdilerde hepsini unuttular ya,
unutsunlar. Biz onlara ra?men ayaktay?z ve her daim dimdik
ayakta kalaca??z! Çünkü Biz MUHTE?EM TÜRKLER?Z…
Bu hikâyeler kronoloji takip etmeden akl?ma geldikçe kaleme
al?nm??t?r. Tarihten esinlenerek yaz?lm??t?r. Geçmi?ten
seslenmek, iyisiyle, kötüsüyle olaylar? ve duygular? aktarmak
bana zevk veriyor. Sizlerin de ayn? görü?te olman?z? dilerim.
Bana, bu hikâyeleri yazmay?, dostlar?m zaman zaman önerdiler.
Hatta bir han?m k?z?m?z mikrofona okumam için kaset de getirdi.
Çünkü dost toplant?lar?nda bazen, nefesim yetti?ince, bunlardan
birkaç tanesini anlat?rd?m.Sizleri duyguland?rmak beni
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sevindirecektir.
Türkiye ?ark?s? Naz?m
Bulamad???m ?ark?
Ascorbic Acid: Biochemistry and Biomedical Cell Biology
Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür
Bir Ulu Destan Çanakkale 1915

Prof. Dr. Nâz?m Hikmet Polat taraf?ndan haz?rlanan Ötüken’in Ömer Seyfettin
Külliyat?; yazar?n sa?l???nda yay?mlad??? kitaplar esas al?narak ayn?
çerçevedeki di?er metinlerin ilgili eserlere eklenmesiyle meydana getirilmi?tir.
Ömer Seyfettin çok cepheli bir edip olmakla birlikte önce hikâyecidir. Bu itibarla
külliyat, hikâye dizisiyle ba?lat?lm??t?r. Anlatma esas?na ba?l? hem telif hem
tercüme metinler, hikâye olarak de?erlendirilmi?tir. Ömer Seyfettin’in yaz?
hayat?ndaki ilk kitab?, elinizdeki kitab?n ilk hikâyesiyle ayn? ad? ta??r: Tarih Ezelî
Bir Tekerrürdür! Hikâyeler I-Tarih Ezelî Bir Tekerrürdür! cildinin genel çerçevesi
modernizm ve kad?n?n cemiyet hayat?ndaki yerini yükseltme iddias?yla gayret
gösteren fakat zaman zaman erkek dü?manl??? rengine bürünen feminizmdir. Bu
ciltteki baz? hikâyeler, kitaba ad?n? veren “Tarih Ezelî Bir Tekerrürdür!” ba?l?kl?
metinle do?rudan do?ruya ayn? çizgidedir; baz?lar? ise bir yan?yla toplumsal
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de?i?me ve onunla gelen sorunlar, kad?n-erkek ili?kileri ile ba? gösteren
meseleleri i?ledikleri için onlara yak?n metinlerdir. Bunlar?n d???nda, Ömer
Seyfettin’in ilgi alanlar?ndan biri de destanlard?r. ?lyada ve Fin destan?
Kalevala’y? Türkçeye aktarmas?n?n bu ilginin sonucu oldu?unu söyleyebiliriz.
Anlatma esas?na ba?l? metin kapsam?nda bulunduklar? için söz konusu iki
tercüme de hikâyeler k?sm?na dâhil edilmi?lerdir. [Ötüken Ne?riyat A.?.]
Afetin üzerinden tam be? as?r geçmi?ti. Ülkeler kaybolmu?, devletler y?k?lm??,
dünya ve iklim de?i?mi?ti. Hayatta kalanlar yeni tanr?larla tan??m??t?.
Merhametli olanlar, iyiler, kötüler ve ac?mas?zlar. Hayat?n daha ya?an?labilir
oldu?u Ekvator eksenine yak?n bölgelere yerle?en insanlar yeni dünya içinde
yeniden medeniyetlerini kurmaya ba?lam??t?. Büyü, tanr?lar ve onlarla gelen
di?er ?eylerle birlikte yükselen medeniyet seviyesi buharl? devirlere kadar
yeniden ula?m??t?. Yeniden 1890-1910 zamanlar?n? ya?ayan ?ehirlerin
insanlar? neredeyse her milletten ve ulustand?. ??te bu zamanlar?n içinde ufak
adalardan olu?an, yüksek surlarla çevrili Akliman ?ehir devleti kendi ça??n?n en
karma??n dönemini ya??yordu. ?ehir iktidar muhalefet çat??mas?yla
çalkalan?rken polisler bir seri katili, istihbarat ajanlar? bir köstebe?i, ?ehir
surlar?n?n d???nda ise a??r z?rhl? piyadeler bir haini koval?yordu. Kader sarho?
bir örümce?in a?lar? gibidir; karma??k ve birbirine ba?l?. Hepsinin kaderi ayn?
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a?da birle?en bir grup adam ve kad?n?n karma??k öyküsü.
During war time, the everyday experiences of ordinary people - and especially
women - are frequently obscured by elite military and social analysis. In this
pioneering study, Elif Mahir Metinsoy focuses on the lives of ordinary Muslim
women living in the Ottoman Empire during the First World War. It reveals not
only their wartime problems, but also those of everyday life on the Ottoman home
front. It questions the existing literature's excessive focus on the Ottoman middleclass, using new archive sources such as women's petitions to extend the scope
of Ottoman-Turkish women's history. Free from academic jargon, and supported
by original illustrations and maps, it will appeal to researchers of gender history,
Middle Eastern and social history. By showing women's resistance to war
mobilization, wartime work life and the everyday struggles which shaped state
politics, Mahir Metinsoy allows readers to draw intriguing comparisons between
the past and the current events of today's Middle East.
Muhbir
Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitab?
Süleymanname
Bir siyasal dü?ünür olarak Doktor Abdullah Cevdet ve dönemi
IRA, ETA, TAM?L KAPLANLARI VE PKK
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??te Cumhuriyet'in kurulu?una kadar olan süreçte Atatürk'ün ya?ad??? zorluklara
???k tutan ölümsüz eseri Nutuk
Enormous political and social changes brought about by modernization have naturally found expression
in the literatures of the Near and Middle East. The contributors to this book, first published in 1991,
trace the development of modern literary sensibility, in Turkish, Arabic, Persian and modern Hebrew. It
is argued that the period can be divided into three broad phases – the age of translation after 1850, when
formerly self-sufficient elites throughout the region began to reach out to the West for new ideas and
stylistic models; the surge of romantic nationalism after the First World War and the decline of
imperialism; and the modern period after 1950, a time of growing self-awareness and self-definition
among writers against an often violent background of inter- and intra-state conflict. The product of
different nations, races and traditions, there are nevertheless constant themes in the literatures of this
period – the colonial heritage, nationalism, justice, poverty and wealth, migration from country to city,
confrontation between self and other, and between East and West, collapse and rebirth.
Turkey; World War, 1914-1918; revolution, 1918-1923; Turkish navy; history.
Tarihleri boyunca planl? ve sistemli bir surette yapt?klar? göçlerle eski dünyan?n dört bir taraf?na
yay?lan, muhtelif kültür ve medeniyetlerle münasebet kuran Türkler; beylik, imparatorluk ve nihayet
modern manas?yla devlet vas?flar?n? haiz irili ufakl? pek çok müesses yap?lar vücuda getirmi?lerdir.
Bu siyasî yap?lar? yaln?zca zamana ve mekâna ba?l? bir tesadüfler zinciriyle vücut bulmu? te?ekküller
olarak de?erlendirmek mümkün de?ildir. Dikkatlice incelendi?i takdirde, söz konusu yap?lar?n zaman
ve mekân farkl?l?klar?na ra?men mü?terek bir devlet gelene?inin mahsulü olduklar? görülür. Bugün,
modern Türk devlet dü?üncesini incelenmek için bu tarihî seyri, Türk devlet dü?üncesine vücut veren
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siyasî kaideleri, müesseseleri ve te?kilât yap?lar?n? göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Ancak
yo?un bir mesai ve gayret gerektiren bu hususu sa?l?kl? bir biçimde de?erlendirmek; Türk tarihinin
hareketli ve dinamik yap?s?n? dikkate almak, bu dinamik yap?ya kar??l?k süreklili?i sa?layan
unsurlar? tespit etmek ve münasebet kurdu?u kültürleri, medeniyetleri bilmek ile mümkündür.
Elinizdeki kitap böyle bir çaban?n ürünüdür. Kitab?n müellifi Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Bat?n?n
“erken devlet” tan?m?nda belirleyici olan co?rafî mevki, nüfus, d?? ili?kiler, ekolojik ?artlar gibi
hususlar? nazar?dikkata almakla birlikte Türk toplumunun tarihî, içtimaî ve kendi iç dinamiklerine
dayanan bir devlet tan?m? yapmak gayretindedir. Avrupa-merkezci okumalar yerine Türk tarih ve
kültürünü, kendi te?ekkül ve tekâmül sürecinde ele almak daha sa?l?kl? neticeler verecektir. Türk devlet
yap?s? ve gelene?inde belirleyici olan her ?eyden önce Türk toplum yap?s?n?n özünü te?kil eden aile,
halk, toprak, ka?an, töre ve kut gibi mücerret ve mü?ahhas mefhumlard?r. Bu maksatla Prof. Dr.
Bahaeddin Ögel Türk devlet gelene?ini, Bozk?r, Uzakdo?u ve ?slâm kültür çevreleri ?????nda tetkik
etmekte ve Türk devlet anlay???n?n tarihî men?eini, bu kültür daireleri etraf?nda incelemektedir. [
Ötüken Ne?riyat ]
Eothen
Hakk'?n Daveti Kur'an-? Kerim Meali Ve Tefsiri-1
Historical Dictionary of Middle Eastern Cinema
Yorgun sava?ç? olay?
Muhte?em Türkler Alt?n Ça?
Devlet yapar, devlet yakar

Dünya edebiyatında denizlerin yazarı olarak ün yapmı
Muhbir adlı bu kitabındaki ilk iki hikâye, yine denizdeki ya
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altısı, Conrad ın küresel ve deneysel bir bakı açısıyla yazdı ı hikâyeler niteli ini
ta ıyor. Kitaba adını veren Muhbir öyküsü, Londra da geçen özellikle ngiliz
burjuvazisinin ya adı ı bir çevrede anar ist fikirlerin ve militanlı ın olu masını
aktarırken, dünyanın her yerinde örnekleri görülen hain bir muhbirin açı a
çıkarılmasını irdeliyor. Conrad ın romancılıktaki ustalı ının izleri olan ve
ilhamını, yazarın deyi iyle gerçe in ta kendisi nden alan bu öyküler, deniz ve
kara ya amını kayna tırması açısından ayrı bir önem ta ır. #dünyaklasikleri
#ingilizklasikleri #bombay #londra #görevsorumlulu u #ingilizburjuvazisi
Yıl 1915… Yer Çanakkale… Bu sene onlarca okul mezun veremeyecek!.. Bu sene
binlerce evlat kara toprakla bulu acak!.. Ve bu sene bastı ınız yer toprak de il, vatan
kalbi olacak!.. Türkün fedakârlı ı ve sarsılmaz inancı bu cephede bir vatan yarattı.
"Türkler, Çanakkale'yi zorlayan ça ının en ileri tekni ine sahip güçler kar ısına
âdeta bir kale gibi dikilmi lerdir." Churchill "Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh
kudretini gösteren ayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki,
Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur." M. Kemal Atatürk
"Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir: Hâli kurtardı; maziye hamaset ve
azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedî yaptı." Sami Pa azade Sezai
"Çanakkale Sava ları, modern sava tarihinde birle ik kara ve deniz sava ların
ba langıcı ve ilk örne idir." Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo Miki
"Hasan'la Suzan'ın Kerem ile Aslı'da beter fakat yazılıp söylenmemi bir a kları var!"
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deyince aklıma bir muziplik geldi: "Yoksa bana Hasan ile Suzan'ın a kını mı
yazdıracaksın?" Ba ını yana çevirerek ileri geri salladı: "Ah, Kerem'ler yok artık,
Aslı'lar da ne yazık ki asıllarına sadık de iller!"
in gerçe i ben gülerken de olsa
irkilmi tim, o me hur hikâyede de Kerem bir Türk, Aslı ise Ermeni kızıydı. Fakat
imdi alabildi ine kaynayan, Osmanlı Devletini temelinden sarsan hadiselerin içinde
cereyan eden bu a k hikâyesi çok daha yaman ve ibretli olmalıydı. Beni dü üncelere
dalmı görünce: "O lum, artık benim kim oldu umu ve sana canlı ahit olarak çok
ey anlataca ımı, belgeler ve bilgiler verece imi ö renmi bulunuyorsun. Hasan'ım
bana Türklerle Ermeniler arasında geçen meselelere tarafsız ve insaflı bakma, böyle
inceleme sebebi olmu tur; varsın beni Ermeniler Ermeni, Türkler Türk olarak
görmesinler."
Demir Ku aklı Cihangir
Pecs Gezi Rehberi ( Pecs Travel Guide )
From Early Manufacturing Steps Towards Modern Frontiers
Modern Literature in the Near and Middle East, 1850-1970
Naili Birakamam
Tuna güzellemesi

"This second edition of Historical Dictionary of Middle Eastern Cinema
contains a chronology, an introduction, and an extensive bibliography.
The dictionary section has over 500 cross-referenced entries on
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individual films, filmmakers, actors, significant historical figures,
events, and concepts, and the countries themselves"-Yeni dünya, yeni düzen tartışmalarının gölgesinde pandemi sürecini
atlatmaya çalışırken, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında ise
yeni gündem başlıkları adeta yağıyor. Savaşla birlikte zirveyi zorlayan
enerji fiyatları soğuk kış günlerinde öncelikli gündemimiz iken, şimdi
iki yeni gündemimiz daha var: NATO’nun genişlemesi ile gıdada arz
güvenliği ve fiyatlar… Kendini yenileyen yoğun gündem içerisinde
sürekli temel sorunlarımızdan biri olarak kalan gıda güvenliğini ve
Türkiye’de tarımın durumunu yeni Tarım ve Orman Bakanımız Prof.
Dr. Vahit Kirişci ile konuştuk. Türkiye’deki tarım, bu ayki
dosyalarımızdan biri. Yine Rusya-Ukrayna Savaşı ile gündemde öne
çıkan NATO’nun genişlemesi ve Türkiye’nin kararlı duruşunu da bir
dosya ile ele aldık. NATO’nun güvenlik politikasını terörle mücadele
açısından Kemal İnat, genişleme politikasının artılarını eksilerini
Mehmet Ayfer Kancı yorumlarken; Murat Aslan değişen dengelerde
NATO’nun kuvvet yapısını ve konuşlanmasını, Talha Köse
genişlemenin Avrupa’daki güvenlik yansımasını, Rıfat Öncel de
genişlemenin karara bağlanacağı Haziran sonundaki Madrid Zirvesi’ni
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kaleme aldı. Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile başlayan ve Ukrayna
Savaşına kadar yol açan 30 yıllık hikayeyi, yani yarım kalan ABD-Rusya
hesaplaşmasını Hakan Çopur, NATO genişlemesinin Rusya’ya
yansımalarını Vişne Korkmaz, Türkiye’nin barış arayışlarını da
Mustafa Öztop anlattı. Tarım dosyamızda iklim değişikliğinin de
önemli bir değişkeni olan ormanlar konusunu Mehmet Emin Birpınar
ve Çiğdem Tuğaç ele alırken, Türkiye’de ormanlarla ilgili yapılanların
boyutunu da Arif Karademir değerlendirdi. Türkiye’nin tarımdaki
kalkınma politikalarını Fahri Yavuz, buğday üretimindeki sorunları ve
çözüm önerilerini Birol Taş, küresel trendleri Deniz İstikbal yazdı.
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın gıda krizine etkilerini Filiz Eryılmaz, küresel
gıda fiyatlarına ve Türkiye’ye etkisini Yüksel Okşak ele aldı. Ve
siyaset… Seçime doğru gidilen yolda muhalefet kanadının altılı masa
görüşmelerini Hamit Emrah Beriş değerlendirirken, kurgulanan
oyunları ve gerçek dışılığı Kenan Kıran bir habercinin gözüyle yazdı.
Murat Yılmaz, Osmanlı’dan günümüze asker ve sivil bürokratik
ittifakın hikayesini, İhsan Aktaş da sığınmacı sorunu üzerinden
muhalefet partilerinin ülkenin siyasal gerçekliği ile ilgili üretemediği
değerleri resmetti. Muhalefetin zenofobik popülizmini ise güncel
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örnekler üzerinden Baki Laleoğlu kaleme aldı. Dünyadaki sığınmacı ve
mülteci ayrımının sonuçlarını hukuki açıdan Yücel Acer, İran’a yönelik
Afgan göçünün Türkiye’ye ne anlatması gerektiğini Durdu Mehmet
Özdemir, iklim değişikliği ve gıda güvenliğinin Afrika’dan çok büyük
bir göçü tetikleme ihtimalini Tunç Demirtaş yazdı. Tüm yaşanan
gündemlerin ortak noktası ise sosyal medya yansımalarında sorun
olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medyanın yalan kaynak oluşturma
potansiyelini ve geçtiğimiz ay TBMM’ye sunulan yeni yasa teklifinin
dijital medyaya neler getireceğini Mert Hüseyin Akgün yazısında
genişçe ele aldı. Bu ayki kitaplık bölümümüzde SETA yayınlarından
çıkan Filiz Tutku Aydın Bezikoğlu’nun editörlüğündeki “Geçmişten
Geleceğe Kırım: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” kitabını Deniz Dede;
yine SETA yayınlarından Mahmut Alrantisi’nin “Bölgesel Güç
Dengelerinde Türkiye-Katar İlişkileri” kitabını Mehmet Babacan
tanıttı. Önümüzdeki ay görüşmek üzere…
“Kanlı bir gecenin ardından köyünün insanlarıyla birlikte ailesini de
kaybeden ve koca dünyada yapayalnız kalan Afşin, güneş gün
doğusundan doğmaya, ay ve yıldızlar parlaklığını yitirip solmaya
başladığında yaş dolu gözleriyle gökyüzüne bakarak haykırdı.
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-Esirgeyen ve bağışlayan Rabbim adına yemin ediyorum ki zalimlerden
ailemin intikamını alacak, ya da bu uğurda öleceğim. Bu andan sonra
yaşamımın tek amacı intikam olacak.” Venedik Amirali Moçenigo ve
Loredano’nun Türk sahil şehir ve kasabalarına yaptıkları tahribat ve
katliamlara karşılık vermek için Fatih Sultan Mehmet Han’ın fermanı
ile 1477 yılı Ekim ayında Kuzey Venedik’e “Kripoli akını” denilen
müthiş bir akın yapıldı. Fatih’in fermanını alan Bosna sancakbeyi
Turahanoğlu Ömer Bey, Venedik devletini yönetenlerin Türk
akıncılarının geçmesine engel olmak için sınır boyunca kazdırdığı
geniş hendekleri aştı ve komutasındaki 20. 000 akıncı ile Kuzey
Venedik topraklarına girdi. Roman, Avrupa’yı dehşete düşüren Kripoli
akınını ve dünyanın en iyi hafif süvarileri olan Türk akıncılarının bir ay
boyunca Venedik şehri önlerinde yazdığı destanı anlatmaktadır. [
Ötüken Neşriyat ]
Birinci Dünya Harbi'nde ve Kurtuluş Savaş'ında Türk deniz harekatı
Kızıl Atın Süvarisi
9 KURT - 2. KİTAP DÖRDÜNCÜ PRENS
Ceramics, Glass and Glass-Ceramics
Mahremi’nin Belgrad Fethine Kasidesi ya da Kanuni Methiyesi
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Türklerde Devlet Anlayışı
Sosyal ve be?erî bilimler içinde birbiriyle kuvvetli ba?lar? bulunan,
bazen ortak metotlar? kullanan ve ait olduklar? toplumun mü?terek
haf?zas?n? meydana getirmek hususunda pek eski bir i?birli?i kurmu?
olan tarih ve edebiyat ilimleri, hele klâsik Türk edebiyat? söz konusu
oldu?unda daha çok yak?nla??r. ?nsan hissiyat?n?n oldu?u kadar
insanl?k tarihinin de aynalar? olan sanatkârlar içinde ?airlerin ayr?
bir yeri vard?r. Bazen tarihi bir olay, bir ?airin kaleminde, tarih
kitaplar?n?n sat?rlar?nda rastlanmayacak detaylarla kar??m?za ç?kar.
Toplumun farkl? katmanlar?nda bulunan ?airler, milletin ortak ba?ar?s?
için benzer ?eyleri yazarlar. 16. yüzy?l?n kendine özgü üslubuyla
dikkati çeken ?airi Mahremi, ya?ad??? dönemin önemli tarihi olaylar?na
kay?ts?z kalmam?? ve bunlar? canl? tasvirlerle aktarmak hususunda
büyük ba?ar? kazanm??t?r. Bu kitaba konu olan ve Belgrad’?n fethini,
bir Kanuni methiyesi olarak sunan Mahremi, gerçekçi anlat?m? ve yo?un
tasvirleriyle dikkati çekmektedir. Belgrad’?n fethinin 500. y?l?
münasebetiyle onun fethi anlatt??? kasidesinin ?erhinden ibaret olan
bu kitapta, ku?atmada bizzat bulundu?unu kuvvetle tahmin etti?imiz bir
?airin renkli ve ö?retici anlat?m?n? bulacak, edebi metinlerin tarihe
???k tuttu?u bir örnekle kar??la?acaks?n?z.
Fatih Sultan Mehmet Han’?n K?z?lelma’ya giden yolda fethedilmesi
emrini verdi?i Otranto’nun, Gedik Ahmed Pa?a komutas?ndaki Türkler
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taraf?ndan ele geçirilmesi, Avrupa’n?n en ücra kö?elerinde bile büyük
bir ?a?k?nl?k ve heyecana sebep olur. K?z?l At?n Süvarisi, Balkan
?ahini, Argos Kalesi ve ?ar Da??’n?n Kurtlar? romanlar?yla,
Balkanlarda at ko?turan ve Osmanl? askerî gücünün en önemli
unsurlar?ndan olan ak?nc? beylerinin mücadelelerini bize anlatan Hasan
Erdem, Otranto 1480 Mah?erin Son Atl?s? roman?nda da, kanlar?n?n son
damlas?na kadar “devlet-i ebed müddet” için çarp??an korkusuz Türk
ak?nc?lar?n?n, Otranto’ya yard?ma giden Macar birli?ini, Macar
ovalar?ndan ?talya sahillerine kadar amans?z bir ?ekilde takiplerini
anlat?yor. Bu amans?z takipte; Budin’den yola ç?kan ve yola ç?kt?klar?
andan itibaren Osmanl? casuslar? ve Türk ak?nc?lar? taraf?ndan ad?m
ad?m takibe al?nan iki bin Macar süvarisinden sadece iki yüzü
Otranto’ya ula?abilmi?tir. Otranto 1480 Mah?erin Son Atl?s?’nda Türk
casusu Do?an Bey ile gözü kara Afsin Bey komutas?ndaki iki yüz Türk
ak?nc?s?n?n kendilerinin on kat? bir kuvvete kar?? destans?
mücadelesini bulacaks?n?z. [ Ötüken Ne?riyat ]
Öyküde modern H?rvat edebiyat?n?n ba?lang?c?n? temsil eden isim, Az ve
öz yaz?p k?sa bir hayat süren ayk?r? bir flanör, Janko Poli? Kamov!
Avrupa’da modern edebiyat?n öncü isimleri ilk önce ?iirde kendini
göstermi?tir; H?rvat Edebiyat?’nda da modern öncüler ?iir alan?ndad?r.
Kendisi de bir ?air olan Kamov (1886 - 1910), bu ayk?r? ve yenilikçi
ruhunu düz yaz?da da göstererek her okuyucu taraf?ndan keyifle
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okunacak öyküler yaratm??t?r. Maupussant öykücülü?ünden etkilendi?ini
söylese de, dili, Kafka’dan önce Kafka’y? and?r?r. Ama o, Kafka’dan
bir ad?m ileri gitmi?tir sanki; özgüven dolu bir ?arlatand?r adeta.
Janko Poli? Kamov, toplumun de?erlerine bir kar?? duru?u da temsil
eder. Birinci a??zdan yazd??? öyküleri psiko-sosyal çözümlemelere
meyillidir. Kendiyle alay edebilmenin s?n?rlar?n? zorlayan, duygusal
bir yans?man?n ürünü olan “Maskaral?klar” ad?n? verdi?i k?sa öyküler,
adeta toplumd???l??? da imler. Flanör ile serseri aras?nda bir yerde
konumlabilecek olan “Bitanga” terimi, tam olarak onun duru?unu temsil
ediyor diyebiliriz. Dolay?s?yla, mizah kokan bir reddiyeci tad?n?
ald???m?z hikayelerindeki yal?nl?k, asi yönünü törpüleme arac? ta??r
sanki; yine de bir o kadar vurucudur. T?ra? olmak için giri?ti?i
serüvenin sonunda bize bu keyifli sat?rlar? b?rakan Janko Poli? Kamov,
“Zaman?m?zdan Bir Kahraman?n ?tiraf?” ad?n? verdi?i maskaral?klar?yla,
ayn? zamanda okuyucuyu trajik sonlara haz?rlamaktad?r. Türkçeye böyle
k?ymetli bir ismi kazand?rman?n mutlulu?uyla sundu?umuz bu toplu
öyküler, umar?z ki bizim kurdu?umuz samimi ba?? okuyucusuyla da
kurar... ?imdiden iyi okumalar dileriz.
Sakl? Hazine
Bir ?z B?rak Bana
1975 Population Census of Japan
ETN?K TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELE STRATEJ?LER?
Page 18/26

Online Library Yorgun Sava
Kriter Dergisi Say?:69 / Haziran 2021 - Nato Nereye?
Ottoman Women during World War I

In Volume 25, leading experts present studies on the value of increased
ascorbic acid intake and explore its specific contributions to human and
animal health.
Nâzım Hikmet’ten Mina Urgan’a, Sabahattin Ali’den Ruhi Su’ya kadar pek
çok ismin yer aldığı bir dönem romanı. Ortaokul yıllarında yazmanın
büyüsüne kapılan, çıkardığı dergilerle haksızlığa başkaldıran, şiirleri
nedeniyle Atatürk’e şikâyet edilen, 17 yaşında Nazım Hikmet’le koğuş
arkadaşlığı yapan, 24’ünde Moskova’da yaşarken gelen bir telgraf emriyle
büyük aşkı Taisa’dan çocuğunun doğumuna bir ay kala ayrılıp ülkeye dönen
ve yıllar sonra aşkı yeniden Halet Çambel’de bulunca yaşamının şekli
değişen, Zekeriya Sertel, Nazım Hikmet, Mina Ungan, Suat Derviş, Abidin
Dino, Orhan Veli, Sabahattin Ali’nin yakın arkadaşı, mimar olmadığı halde
Ağa Han Mimarlık ödülü alan…Nail Çakırhan Sadrazam torunu olmasına
karşın hayatı ve aşkı en olgun şekilde karşılayan, lüks ve sefahat içindeki
yaşamın büyüsünden kurtularak gerektiğinde Hitler’e meydan okuyacak
kadar cesur, çadırlarda yatarak hedefine ulaşmak için çalışacak kadar
idealist, eşkıyalar ile pazarlık yapacak kadar kendine güvenli, köy kadınlarını
bir araya getirereküretken kılacak kadar girişimci, yoksul çocukların
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okumasını organize edecek kadar Cumhuriyet kadını ve kocası mutlu olur
düşüncesi ile onun ilk karısı Taisa’yı aramak için Rusya’ya gidecek kadar
ậşık...Halet Çambel Dursun ve Nesrin Paksoy’un çocukları. Bütün bu anıların
sahibi. Nail Dayısı ve Halet Hanım Teyzesinin eline doğmuş vefalı bir dost.
Âşık Veysel’den Ruhi Su’ya, Zekeriya Sertel’den Yaşar Kemal’e kadar birçok
önemli isimle anılar yaşamış ve Yaşar Kemal’in kitaplarına konu olmuş Uzun
Ahmet’in torunu…Emre Paksoy Ahmet Faik Paksoy ve Mehmet Savrun başta
olmak üzere diğer ağaların yanında puantörlük, gece bekçiliği yapmış,daha
sonra vekil öğretmenliğe geçmiş, zaman zaman yazdığı yazıları Adana’da
çıkan dergilere göndermiş ve Ahmet Faik Paksoy’un kendisine davranışları
nedeni ile Kadirli’yi terk ederek İstanbul’a gelmiş, herkesin Yaşar Kemal
olarak tanıdığı… Kemal Sadık Şimdi anıları Numan Aydınoğlu’nun
kaleminden geçmişe ışık tutan bir romana dönüşüyor.
"Hakk'ın Daveti Kur'an-ı Kerim Meali Ve Tefsiri Yayınevi: ERKAM YAYINLARI
Yazar: Prof.Dr.Ömer Çelik Hakk'ın Daveti Kur'an-ı Kerim Meali Ve Tefsiri Hat;
De ki:''hak geldi;batıl yıkılıp gitti.Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur.''(isra
17/81) TAKRÎZ Bizleri iman ile şereflendiren; kalplerin hayatı, ruhların gıdası
ve gönüllerin şifâsı Kur’ân-ı Kerîm’e muhatap kılan; rızâsı istikâmetinde
yaşanan fânî dünya günlerini, ebedî gufrân ve sonsuz ikramlarına vesîle
eyleyen Cenâb-ı Hakk’a nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun! Kalb-i pâkine inzâl
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edilen Kur’ân-ı Kerîm’i büyük fedakârlıklarla tebliğ buyurarak biz ümmetini
cehâlet ve gaflet karanlıklarından iki cihânın saâdet ufuklarına çıkaran Fahr-i
Âlem, Habîb-i Hüdâ, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz’e sonsuz
salât ü selâm olsun. Şüphesiz ki Rabbimizin biz âciz kullarını muhatap
almaya tenezzül buyurarak yüce kelâmını lutfetmiş olması; mü’minler için
nâiliyetlerin, mazhariyetlerin, iltifatların, şeref ve izzetlerin en yücesi, en
muhteşemi ve en müstesnâsıdır… Zira; ❃ Kur’ân-ı Kerîm; kullarını seven,
rahmet ve mağfiretiyle esirgeyen, sayısız nimetleriyle perverde kılan Yüce
Rabbimizin, katından lutfettiği, iki cihânın huzur ve saâdet haritasıdır. ❃ Bu
yüce kitap, ilâhî imtihanlarla dolu hayat dershânesinin yegâne ders kitabıdır.
❃ Bu yüce kitap, nefsânî ve şeytânî marazların kıskacında gaflet ve cehâlet
illetine müptelâ olmuş çâresizlerin şifâ reçetelerini veren ilâhî hikmetler
eczâhânesidir. 8 Takrîz ❃ Bu yüce kitap, insanoğluna ebedî kurtuluş
ufuklarını göstermek üzere, Rabbimizin en emîn ve azîz elçileriyle gönderip
bir harfi bile tahrif edilmemek üzere hıfz u emânına alarak muazzam bir şan
ve şeref bahşettiği, mûcizelerle dolu bir hidâyet ve istikâmet mektubudur.
Düşünmek îcâb eder ki, herhangi birimize resmî makamlardan bir mektup
gelse ve o mektup -faraza- mâlî bir konuyla alakalı olsa, onu tekrar tekrar
okur, anlayamadığımız veya ihmâl ettiğimiz hususlar var mı diye bir de mâlî
müşâvire veya muhâsebeciye danışırız. Gelen mektup şâyet hukûkî bir belge
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ise daha da titiz inceler, bir hukuk müşâvirine danışır, işin aslını esâsını en
ince teferruatına kadar büyük bir ciddiyetle tedkik ederiz. Fânî dünya
hayatımı
CELIK KARDESLIGI 1. KITAP KIZIL KELEBEKLER VADISI
Everyday Experiences, Politics, and Conflict
Ötüken Türkçe sözlük
O Bir Osmanlı Ermenisi
NUTUK (SÖYLEV)
Çocuk Kalbi
"Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!" demek bile zordu belki o
dönemin şartları içerisinde. Halk bir yöneticinin idaresine alışmıştı. Kendi
kendisini yönetme fikri garip geliyordu onlara. Ama Mustafa Kemal Atatürk,
bu fikri ortaya atmakla kalmadı, bunu en iyi şekilde gerçekleştirdi. İçerideki
ve dışarıdaki tüm bedhahlara karşı!
Ottoman Women during World War IEveryday Experiences, Politics, and
ConflictCambridge University Press
Türk târîhini, kültürümüzün ve irfanımızın engin denizlerinden çıkardığı
paha biçilemez hazinelerle okurlarına sunan Turgut Güler; Cihângîr TûğlarSelîmnâme ve Şehsüvâr-ı Cihângîr-Fâtihnâme kitaplarının ardından
cihângîrler serisinin üçüncü kitabı Demir Kuşaklı Cihângîr-Sülemânnâme
Page 22/26

Online Library Yorgun Sava
ile bizleri Türk târîhinin en ihtişâmlı günlerine götürüyor. Kırk altı yıl
sürmüş, Türk târîhinin neredeyse en uzun hükümdârlık çağının sâhibi
Muhteşem Süleymân'ın etrafında devreden hâdiseler, okuyanı yoran, sarsan,
düşündüren, kıvandıran, bazen de “keşke olmasaydı” yâhut “iyi ki öyle
olmuş” dedirten, her fasılda şaşırtan, sevindiren, üzen gelişmelerle doludur.
Turgut Güler, daha önceki eserlerinde olduğu gibi bunda da, Türk
kültürünün büyük şahsiyetlerine ve devrin diğer önemli simalarına hak
ettikleri yeri vermektedir. Eserde Sinan’ın sanat kudreti, Pirî Mehmed
Paşa’nın kemâli, Oruç Reis’in celâdeti, Turgut Reis’in zafer iştiyâkı,
okuyucunun rikkat, dikkat ve heyecânını besleyen, bazen ışıltılı bâzen
mahzûn sayfalarla akıp gitmektedir. Türk târîhi, sâdece Süleyman’lı
yıllarının değil, bütün dönemlerinin, her bakımdan şâhikasına, Sultan Selîm
Hân oğlu Sultan Süleymân Hân ile çıkmıştır. Aslında, bu fiile, “çıkma”
yerine “konma” demek, daha doğru olur. Zîrâ, Sultan Süleyman Hân-ı
Evvel’in saltanatında, Türk Cihân Devleti, tam bir “hümâ kuşu” hızı ve
irtifâ’ı kazanmıştır. Yürüyen, koşan değil; uçan bir devlet, Sultan
Süleymân’ın sevk ve idâresinde, “Kızılelma” hedefine kilitlenmiş şekilde,
semâların enginliğinde süzülmektedir. Satılmakta olan kitabımız e.pub 2.1
veya e.pub 3.0 formatında akan metin olarak hazırlanmıştır. İçerik olarak
basılı metin ile birebir aynıdır. Metin üzerine not alabilir, metin
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büyüklüğünü değiştirebilir, metin içinde arama yapabilir, beğendiğiniz
bölümleri cihazınız destekliyorsa paylaşabilirsiniz. Birkez indirdikten sonra
tekrar internet bağlantısına ihtiyaç duymadan dilediğiniz yerde
okuyabilirsiniz. [Ötüken Neşriyat A.Ş.]
Anıtkabir Atatürk ve Türk Devrimi Kütüphanesi kataloğu
Sakal
Otranto 1480
Seferberlikten Lozan'a

Heykeltıraş Münevverʼi dinleyelim: ... Nâzım ‒ Şimdi söyleyin bakayım, siz nasıl
çalışacaksınız? diye sordu. Dedim ki: ‒ Sizi, başınız yukarda, bütün
büyüklüğünüzle göstermek istiyorum. Yine güldü. ‒ Niye şablon işleyeceksiniz,
kolay olduğu için mi? ‒ Ben sizi bir kahraman, boyun eğmez bir kişi olarak
göstermek istiyorum. ‒ Yani kahramanın acı, üzünçlü zamanı olmaz mı? Eserde
hayat arayın, hayat... Gerçeği arayın! Nâzım Hikmetʼin gerçeğe olan saygısı
burda da ortaya çıkıyor. İnsanın, ‒sevilen, yüceltilen insanın bile‒ tek yanlı, salt
olumlu yanlarıyla verilmesine karşıdır. Nâzımʼın bu düşüncesini açığa çıkaran
daha pekçok anı-lar, yazılar vardır. Bu açıklamayı şunun için yapmak zorunu
duydum. Kimileri, bu dizi yazıda Nâzımʼın küçültüldüğü sanısına kapıl-mışlar
yada özellikle öyle bir sanı yaratmaya kalkmışlardır. Ben, gerçekliğine inandığım,
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belgeleri olan şeyleri yazıyorum. Bunu da Nâzımʼa olan büyük saygımdan
yapıyorum. Çünkü o, böyle olmasını, gerçeğe saygılı olunmasını isterdi.
Buyüzden, kendi heykelini, alnı yukarda bir kahraman olarak yapmak isteyen
genç heykeltıraş Münevverʼe, ‒ Gerçeği arayın! diyordu.
B u kitap PKK terörünü ve bu teröre karşı uygulanan mücadele yöntemlerini etnikayrılıkçı teröre maruz kalmış başka örneklerle karşılaştırmalı olarak inceliyor.
Etnik terör örgütleri (a) etnik rakiplerini yok ederek grubun tek temsilcisi haline
gelme, (b) devleti orantısız güç kullanmaya itecek kışkırtma/provokasyon ve (c)
yıpratma savaşı stratejilerini uygular. Buna karşılık etnik terörle caydırıcı, önleyici
ve cezalandırıcı güvenlik uygulamalarının etkin kullanıldığı aktif savunma
stratejisiyle mücadele edilir. Terör örgütünün şiddet üretme kapasitesini doğrudan
hedef alan bu güvenlik politikaları örgütü uluslararası ağlarından koparacak
askeri ve diplomatik uygulamalarla desteklenir. Bu noktada örgüte sponsor olan
ülkelere uygulanacak ikna politikaları ve örgütün sınır ötesindeki varlığına
yapılacak askeri operasyonlar önemli adımlardır. Etnik terörün uzak yahut kök
nedenlerini hedef alacak ve örgütü etnik tabanından koparacak sosyoekonomik
ve sosyokültürel entegrasyon, de-radikalizasyon ve rehabilitasyon politikalarıyla
terörle mücadele tamamlanır. Bu süreç kısaca örgütü yalnızlaştırma stratejisi
olarak adlandırılır. Sosyoekonomik ve sosyokültürel politikalarla etnik tabanından
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ve uluslararası siyaset enstrümanlarıyla da uluslararası ağlarından koparılan
örgütler salt güvenlik uygulamalarıyla doğrudan hedef alınıp ortadan kaldırılabilir.
Etnik Terör ve Terörle Mücadele Stratejileri etnik-ayrılıkçı terörün evrelerini,
stratejilerini, taktiklerini ve teröre hedef olan ülkelerin terörle mücadele
stratejilerini PKK, IRA, ETA ve Tamil Kaplanları örnekleri üzerinden tartışıyor.
Bu kitap 1000'i aşkın Türkçe sözcüğün inanılmaz tarihini, esprili ve kolay okunur
bir dille anlatıyor, her gün kullandığımız sözcüklerin aralarındaki umulmadık
köken ilişkilerini gözler önüne seriyor. Elifin Öküzü, geniş bir tarih kültürüne ve
titiz bir araştırmaya dayanan, okuması keyifli, eğlenceli bir kitap. 'Asansör İskele', 'Ekonomi - Villa' veya 'Kürdan - Sigorta' gibi sözcük çiftlerinin ortak
öykülerini, akıcı bir anlatımla anlatan güleryüzlü bir çalışma.
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