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Krapon kağıda kanat lar koyduğunda kelebek olduğunu düşünürsün. Koyun derisikoyun, kurt gizlemek kurt [...] Aynı zamanda sizin için de giydirilebilir ve Etlik tepeleri size dağlar gibi görünür. Ayrıca ilginç romanı Lie To Die olduğunu. Çok uzun bir süre anlatmak isteyen romancı, aysel stoacının ruh dünyasının yanı sıra, aysel'i yarı belgesel tarzda doçent yapan koşulları da işine
katıyor.-Selim İleri-Ağaoğlu'nun Ölüme Yat adlı romanı, kadının cinsiyet kimliğini, bireyselliğini, toplumsal kimliğini ve sorgulamasını ifade ediyor. Cumhuriyetin özgürlük ve kadınlık arasındaki entelektüel rolünün çıkmazı, bu romanda kadın karakterizmi, Aysel çok iyi iş çıkardı.-Nilüfer Göle-(Tanıtım Bülteninden)Sayfa Numarası: 2016Dili: Türk Tarihi: Everest Yayınları Arka planda
okuyabileceğiniz gibi, romandaki yorumlara dayanan bireysel parti döneminin baskıcı ve sansürlü bir anlayışı var. Bu anlayış, ilkokullarında romanın ana karakterlerine atılıyor. Devletin öğrencilere söylediklerini sadece ezberlemeye dayanarak aktarmaktan başka yeterliliği olmayan öğretmenler[1] çocukları vatan, millet ve Atatürk sevgisiile eğitirler. Ama bu yetiştirme gerçekten
sloganlar ve yüzeysel kelimeler sadece bağlıdır. Eğitimlerine devam eden ve ülkede iyi insanlar olmaya çalışan Ali, Aysel ve Ertürk gibi karakterler, bu yönetim biçiminin hayatlarının birçok noktasında onlar üzerindeki etkisini hissediyorlar. Ertürk, andre Gide'nin Dar Kapı adlı romanını okuduktan sonra askeri liseden atılma tehlikesiyle karşı karşıya. [2] Dündar hoca, devlet
büyüklerinin söylediklerine bakmadan doğru söylediği her şeyi kabul ettiği için kardeşiyle konuşamayacak. [3] Aydın, Aysel'i çağdaş bir Atatürk kızı olmamakla suçlar, çünkü onun ilgisine cevap vermez ve ondan kaçar. [4] Atatürk isminin her şey için kullanılması bir noktada Ali ve Aysel tarafından da eleştirilmektedir. Davranışları dikkatle izlenen ve roman okumasına bile izin
verilmeyen iki arkadaş, bu politika ile Mustafa Kemal arasındaki ilişkiyi şu cümlelerle sorguluyor: Düşünün... İlkokullarda bizi birbirimizin üzerine ittiler. Dans et. Çünkü Atatürk böyle olmasını istiyor. O zamanlar ne kadar zorduk, ne kadar utanç vericiydik, değil mi? Arkadaşına sorunun ne olduğunu söylemekte 1000 çeşit zorluk var. Roman okumalarına izin vermiyorlar. Atatürk, Jan
Jak Russo'nun okumasına izin vermeyeceğini mi söyledi? Okulda dans ederken sokaktaki arkadaşlarının belirsizliğine geldiğini söyledi mi? Yaşlandıkça birbirinizden uzak durun mu dedi? [5] Romanda Yargıç Ağaoğlu sadece bu baskı ve sansürün varlığını değil, aynı zamanda insanları nasıl etkilediğini de gösteriyor. Yakın arkadaşı Behire'ye yazdığı mektupta Nazém Hikmet'in
tepkisiyle karşılaşan Aysel, onun gibi az çok eğitimli Türk kızlarını sevmek, Moskof Butler olan birini. Öyle mi? Sadece devletin siyaseti değil, aynı zamanda gençlere ayrıcalıklı baskı ve sansür yöntemlerinin ortaya koyduğu gibi, insanlar üzerindeki etkisi de yalandan ölüme yazma nın amaçlarından biri olarak gösterilebilir. Romanın sonlarına doğru, bu konu oldukça komik yazar
tarafından açıklanmıştır. Daha sonra İstanbul'a gider ve İstanbul'daki bir eylem sırasında Rus konsolosluğunda Stalin'in fotoğrafını tükürür. Bu olaydan sonra, o tutuklandı, ama o da onun okul ve evden sürülme korkuyor çünkü dilencilik için affedilir. Sonra etrafındaki insanlara Stalin'in Ming'ine tükürmemesi gerektiğini anlatmaya çalışır. Bu davranış, komünizm propagandası yapmak
için okuldan atılmasına ve yatılı okula gitmesine yol açıyor. [7] Özellikle Aysel ve Ali gibi karakterler, kendilerine verilen eğitimi ve çevrelerindeki yaklaşımı sorgulamak için yeterli tasarruf elde ederler. Özellikle romanın sonunda Ali[8] kendi açlığından, hatta yoksulluğun üstünde vatan için bir şeyler yapma hissini sorarak bu durumu sorgulamaya başlar. Sadece kelimelerde kalan tüm
bu kısıtlamalarla kelimelerin ezbere doktrini, gerçek bir anlamı yoktur, şu cümlelerle sorgulanır: Vatanımızı, milletimizi, onu ne kadar sevmemiz gerektiğini de öğrendik. Karasevda gibi bir şey. Kesilmişler. Ülkemizle ve milletimizle ne işimiz var merak ediyorum. [9] Het nieuwe Turkse ideaalEind 2019 verscheen bij Uitgeverij Jurgen Maas de roman Gaan liggen om te sterven, het
existentialist romandebuut van de Turkse auteur Adalet Ağaoğlu (1929) Türkije verscheen 1973. Deze klassieke roman behelst de periode 1938-1968 en Turkije worstelt met de ideologie van de son overleden cumhurbaşkanı Atatürk, het verleden on tijde van het Ottomaanse Rijk nog geworteld in de genen. Ağaoğlu, kelimeli seyahat als een van de meest belangrijke romanschrij
Het nieuwe Turkse ideaalEind 2019 verscheen bij Uitgeverij Jurgen Maas de roman Gaan liggen om te sterven, het existentialist romandebuut van de Turkse auteur Adalet Ağaoğlu (1929) Deze klassieke roman behelst de periode 1938-1968 en Turkije worstelt met de ideologie van de son overleden cumhurbaşkanı Atatürk, het verleden on tijde van het Ottomaanse Rijk nog
geworteld in de genen. Ağaoğlu, een van de meest belangrijke romanschrijvers van de 20e eeuwse Turkse literatuur, schreef ook toneel, denemeler, korte verhalen en anıları olarak seyahat wordt. Terecht heeft Schwob heeft deze titel opgenomen in de winteractie 2019-2020.Ankara, 1968Aysel, een getrouwde en ge'mancipeerde vrouw, gaat een hotel binnen, kleedt zich uit en
gaat op yatak liggen met als doel te sterven. Een raadselachtige Binnenkomer, vooral o kadar köpüren bir kahkaha bir ruh hali hissettiğini gösterir. Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştığını söylüyor ve. öğrencilerinden biriyle paylaşılır. Hamile olup olmadığı konusundaki belirsizlik onu meşgul ediyor. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938),
Türkiye Cumhuriyeti'ni laik, mezhepçi bir sanayi ülkesi haline getirmeyi amaçlayan kapsamlı ilerici reformlarla halkın zihninde iz bırakmıştır. Nüfusun daha büyük ve muhafazakar kesimi daha modern bir toplumda başarılı olmakta büyük zorluk çekmiş ve İslam inancıyla ilgili olarak uyandırdığı paradoksal duygu dan dolayı daha otoriter Atatürk'ün Kemalist ideolojisini eleştirmişti.
Kanatlı ifadesi, bu dünyada sahip olduğumuz tek şeyin kadınların işi olduğudur. Çocukların ebeveynlerinin de bulunabildiği bir gösteri sırasında ruh hali de güzeldir. Onların dizilmiş ile, onlar sınıfın ilerici görünümlü oyun tarafından dehşete edildi. Çocukların muhafazakar ebeveynleri ile çok daha modern öğretmenler arasında yaydığı hüzün çok aşikardır. Polka dans ederken
birbirlerine dokunmak zorundalar, ama kültürde buna izin verilmiyor ve duygusal olarak çocuklar iki ayak üzerinde uyuyorlar. Bu tüm hikayede kilit rol oynayan sahnedir. Evde, orta sınıf bir ailede, Aysel'in anne ve babası, annesinden giymesine izin verilen daha modern kıyafetler gibi kültürel çalkantıların sonuçları hakkında sık sık anlaşmazlıklar yaşanır. Annemin saçları dalgalı.
Ama babam başörtüsünü çıkarmasına bile bayılmıyor. Zorunlulukların modernizasyonu zaman alır, ancak nüfusun bir nesil içinde elde edilemeyen zorunlu ayaklanmalara alışmak için zamanı yoktur. Bu büyük bir şaşkınlık yaratır, duygular aşındırıcı, bazen kelimenin tam anlamıyla Chaf. Eğer onu hatırlamak için yönetmek (Atatürk tt) her yıl 10 Kasım ve bir Türk kızı olmak, onun
hayal ettiği gibi, ben onun bulunduğu Etnografik Müzesi'nde barış içinde uyuyacak eminim. Onları arayan gençler Batı müziği dinlemek ve üniversiteye gitmek isterler, burada bu fırsattan yararlanmak için çok motive olurlar. Ayrıca Kendini çok yalnız hissettiği İstanbul'a giden Aysel. Sosyal merdivene tırmanmak için her şeyi yapıyor ama teşekkürlere rağmen mi? - onu özgür hayat, o
diğer tarafından vidalı. Ve kendimi bulduğum yerde, gereksizliğimi de buldum. Hsa, ne oldu? Çeşitli bölümler, Aysel'in sınıf arkadaşları, öğretmeni ve kız kardeşi için bir sahne sağlar. Aaolu, romanın inşası için farklı anlatı bakış açıları, günlük formu, gazete makaleleri ve yazışmalar gibi farklı tarzlar seçmiştir. Fransa'nın romantizmi Türk gençliği için de garip değil. Roman düzenli
olarak nostalji, masumiyet ve hafızayı sembolize eden Sering motifini betimleiyor. Büyüleyici bir roman - Hanneke van der Heijden tarafından mükemmel bir çeviri - bu ülke tarihinin güzel bir resim taşır ve gençlik kültürü içine eleştirel bir fikir sunuyor. Takdir edilen kızların uzun saçlarından ve evliliklerinden özgürleşme ve feminizme doğru ihtiyatlı adımlara kadar. Kadınların en kutsal
görevi annelik gibi ifadelerdir. Gösterir! Ve okula gittiğinizde, işe gittiğinizde, gençler tarafından acı bir şekilde ayaklar altında eziliyorlar, kızlar da fırsatları yakalamak ve daha dünyevi olmak istiyorlar. Çok dikkatli ol, bazı aileleri katılabilir. Bugün hala geçerli olan sorunlar. ... -nda daha fazla... -nda daha fazla
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