
Themalijst 
 

Europalia Turkije 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



Europalia Turkije ’15 Openbare bibliotheek Kortrijk okt. 2015   p.2 
 

Inhoud 
Jeugdromans ........................................................................................................................................... 5 

Boek in het Turks en in het Nederlands .............................................................................................. 5 

Jeugdboeken 6+ (blauw) ..................................................................................................................... 5 

Jeugdboeken 9+ (geel) ........................................................................................................................ 5 

Jeugdboeken 12+ (groen) .................................................................................................................... 6 

Jeugdboeken 14+ (rood) ...................................................................................................................... 7 

Taalgidsen en taalcursussen .................................................................................................................... 8 

De Turkse keuken .................................................................................................................................... 8 

Reisgidsen ................................................................................................................................................ 8 

Geschiedenis, economie en cultuur ........................................................................................................ 9 

Turkse romans ....................................................................................................................................... 10 

Romans van Turkse auteurs .................................................................................................................. 11 

Orhan Pamuk ..................................................................................................................................... 11 

Atay, Oguz ......................................................................................................................................... 13 

Hikmet, Nazim ................................................................................................................................... 14 

Kemal, Yaşar ...................................................................................................................................... 14 

Elif Shafak .......................................................................................................................................... 15 

Turkse migrantenauteurs in Nederland ................................................................................................ 17 

Halil Gür ............................................................................................................................................. 17 

Sadik Yemni ....................................................................................................................................... 18 

Sevtap Baycılı ..................................................................................................................................... 18 

Senay Özdemir ................................................................................................................................... 19 

Ebru Umar ......................................................................................................................................... 19 

Nilgün Yerli ........................................................................................................................................ 20 

Vlaanderen ............................................................................................................................................ 20 

Mustafa Kör ....................................................................................................................................... 20 

Poëzie .................................................................................................................................................... 21 

Hikmet, Nazim ................................................................................................................................... 21 

Films ...................................................................................................................................................... 22 

Belgisch .................................................................................................................................................. 25 

Muziek dvd ............................................................................................................................................ 25 

Muziek ................................................................................................................................................... 26 

Klassieke muziek ................................................................................................................................ 26 

Klassieke muziek door Europese componisten met Turkse invloeden ............................................. 26 

Hedendaagse componisten ............................................................................................................... 27 

Religieuze muziek .............................................................................................................................. 27 

Volks muziek/ Wereldmuziek ............................................................................................................ 27 



Europalia Turkije ’15 Openbare bibliotheek Kortrijk okt. 2015   p.3 
 

Balkanmuziek .................................................................................................................................... 28 

Turkpop ............................................................................................................................................. 28 

De Belgische connectie .......................................................................................................................... 29 

Hadise ................................................................................................................................................ 29 

Merdan Taplak................................................................................................................................... 29 

Strips ...................................................................................................................................................... 30 

 

  



Europalia Turkije ’15 Openbare bibliotheek Kortrijk okt. 2015   p.4 
 

Informatieve jeugdboeken 
 

Turkije (Neriman Kemal, 2003)   magazijn jeugd JM 4387 
 
In tachtig pagina's tekst en illustratie, vooral foto's, krijgt de lezer een duidelijk en 
gevarieerd beeld van het behandelde land. Daarbij komen allerlei aspecten aan bod, 
niet alleen het uitzicht van het land maar ook de oude en de recente geschiedenis, 
de politiek, de mensen en de natuur, het leven in de stad en op het platteland, 
belangrijke culturele verschijnselen (kunst, gewoonten, eten en drinken, tradities.. 

 
Reis door Turkije (Berdie Bartels, 2012) 

Informatie jeugd (grijs) :  landen T 
 
Dat levert een aantrekkelijk vormgegeven en rijk geschakeerd informatief overzicht 
van het land en het Turkse volk. Ze leren veel belangwekkends over geschiedenis, 
taal, cultuur en opvoeding, over islam en familieverhoudingen, maar ook over 

feesten, eten en drinken, over gewoonten, tradities, de plek van de Turkse Nederlanders en over 
bezienswaardigheden, landschappen en natuurverschijnselen. Kinderen krijgen zo een goed inzicht in 
de wijze waarop een andere cultuur van de onze verschilt  
 

Hoe overleef ik mijn vakantie in Turkije? (Francine Oomen, 2005) 

Informatie jeugd (oranje) taal  Turks 
 
Het gidsje bevat weinig verhaal en is er vooral op gericht om de lezers een 
basiskennis Turks bij te brengen. Het bestaat dus grotendeels uit thematisch 
ingedeelde woordenlijsten Nederlands-Turks, afgewisseld met tekeningen die in 
ongeveer alle taalgidsjes dezelfde zijn. Het boekje bevat een algemene inleiding 

met uitspraakregels en soms een waarschuwing voor de moeilijkheidsgraad van de taal. 
  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Neriman-Kemal/Turkije/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2636321&cs=resultlist&rctx=AWWMQYoCMRBFUyMytM2gwsBsBN0PkiOFtCmxOumKU6m2rzFX8BoewFO49CC2C1eu@n8f3gdjJmCqzhPDxMy1l0gtvhLqitw$giVHfPKJglfcJULWomOFJblCaUSo1QXqYKmuQz3kAB@m@nNdXVez2xq$L1@T@83C@CbsY1HcROKAMh6FFks9EOcGPgX3cAYrOatN9NdTsA01jGoHLLo9Je$fFvK28QXfR@G8OwTJx5AHtjGLCrWx6guKmXKCBw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Berdie-Bartels/Reis-door-Turkije/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8523316&cs=resultlist&rctx=AWWMQYoCMRBFUyMytM2gwsBsBN0PkiOFtCmxOumKU6m2rzFX8BoewFO49CC2C1eu@n8f3gdjJmCqzhPDxMy1l0gtvhLqitw$giVHfPKJglfcJULWomOFJblCaUSo1QXqYKmuQz3kAB@m@nNdXVez2xq$L1@T@83C@CbsY1HcROKAMh6FFks9EOcGPgX3cAYrOatN9NdTsA01jGoHLLo9Je$fFvK28QXfR@G8OwTJx5AHtjGLCrWx6guKmXKCBw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Francine-Oomen/Hoe-overleef-ik-mijn-vakantie-in-Turkije/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2816510&cs=resultlist&rctx=AWWMQYoCMRBFUyMytM2gwsBsBN0PkiOFtCmxOumKU6m2rzFX8BoewFO49CC2C1eu@n8f3gdjJmCqzhPDxMy1l0gtvhLqitw$giVHfPKJglfcJULWomOFJblCaUSo1QXqYKmuQz3kAB@m@nNdXVez2xq$L1@T@83C@CbsY1HcROKAMh6FFks9EOcGPgX3cAYrOatN9NdTsA01jGoHLLo9Je$fFvK28QXfR@G8OwTJx5AHtjGLCrWx6guKmXKCBw==
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Jeugdromans 

Boek in het Turks en in het Nederlands 

  
 
Maankinderen: 3 delen (Attila Erdem 
Jeugd anderstalig roze ER 
 
De serie is uitgegeven in het kader van ‘Thuistaal in Onderwijs’, een project op Gentse basisscholen 
dat een positieve houding t.a.v. taaldiversiteit wil stimuleren, als ook de kennis van Turkse kinderen 
van het Turks wil uitbreiden én benutten met het oog op de verwerving van Nederlands. Omdat de 
verhalen in het Nederlands én het Turks zijn afgedrukt, sluit het boek vooral aan bij de tweede 
doelstelling. 
 

Jeugdboeken 6+ (blauw) 

Jij ziet er raar uit ! (Geertje Gort, 1988) 
buurtbib Technisch lezen blauw M3 GO 
 
De komst van een Turks meisje in de klas schept enige beroering bij een paar jongens. Een realistisch 
gegeven dat in enkele hoofdstukken van drie bladzijden duidelijk wordt uitgewerkt.  
 

Alles mag op kinderdag (Arend van dam, 1999) 
Technisch lezen gevorderd lezen blauw M5 DA gl 
Op een Nederlandse basisschool wordt er op 23 april een kinderdag georganiseerd 
waarop de kinderen het naar analogie met de Turkse kinderfeestdag, voor het zeggen 
hebben. Hoofdpersonage is Paulien, een doorsnee meisje van ongeveer negen dat niet 
op haar mondje gevallen is 
 

 

Jeugdboeken 9+ (geel) 

De geur van roestig ijzer (Harm De Jonge, 2005) 
boeken 9+ (geel): JO 
 
Na de scheiding van zijn ouders mist de ik-figuur Joeri (13) zijn vader elke dag. Joeri is 
een dromer en een geurenmens. Hij roept door aan een flesje aftershave te ruiken zijn 
vader terug en vertelt hem over zijn dagelijkse leven. Geuren spelen daarin een 
belangrijke rol. Ook het Turkse meisje Nesrin dat vlakbij Joeri woont, mist haar 

moeder die in Turkije is overleden. Joeri en Nesrin, kinderen van twee verschillende culturen, vinden 
elkaar in hun gezamenlijk gemis. Behalve Nesrin is er ook nog een oude joodse man die in het 
verleden leeft. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Atilla-Erdem/Maankinderen-3/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8523949&cs=resultlist&rctx=AWWIPY7CMBBGPRuxKIrEj7Q32DryRbiD5eBBDHHGMJ4QzkJHw0W4CAdA1JSkoUL6pPfeB8YUYMrOE0Nh5tpLSzv8EKqS3KYFS4746CMFr7iOhKxZR4UluUxxTKjUBepgqa5D3aYAP$Z5nlxvxbjZ6@wLf4@V9P6@OJmy77xUA3FqYCq4gQtYSUltpENPwTbUMKodMGt9jN5zQEGuG5@x$xTP622QtA9pYNsmUaFdW@YZxUw4whs=
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Ik danste met engelen (Halil Gür, 2001) 
magazijn jeugd JM 3911  
Een wonderbaarlijke combinatie van innig geloof, bijgeloof en fantasie begeleidt de 
gebeurtenissen rond Halil en zijn oma, die over een toverring, mediamieke gaven en 
genezende krachten beschikt. Een verhaal dat balanceert op het scherp van het 
raakvlak van sprookje en werkelijkheid, en alles te maken heeft met de plaats die een 
mens in het leven heeft en de manier waarop hij die inneemt. 

 

Jeugdboeken 12+ (groen) 

De mooiste heimweeverhalen uit het Oosten (2009) 
Jeugd boeken 12+ (groen) GU 
 
De mooiste heimweeverhalen uit het Oosten put Halil GÃ¼r uit zijn eigen leven, 
ervaringen, ontmoetingen en relaties. In het openingsverhaal maken we kennis met 
Mustafa, een simpele dorpsfiguur, afgewezen door de keuringscommissie die de 
Turken selecteert om naar Duitsland te kunnen gaan. Zelf heeft de auteur zijn studies 

in Istanboel afgebroken om naar Nederland te emigreren. Jaren later keert hij terug naar Turkije met 
twee Hollandse vrienden. Wandelend door het dorp zien ze kinderen met stenen gooien naar een 
man, roepend: "Gekke Mustafa, Duitse Mustafa". Hun stemmen blijven lang in zijn oren naklinken. 
 

Een kind vliegt door de nacht (Halil Gür, 1990) 
magazijn jeugd JM 3993 
 
Een Turkse jongen ervaart door de negatieve afloop van zijn belevenissen, dat het 
leven niet altijd even eenvoudig is. Hij laat zich gauw meeslepen in het onzekere door 
anderen, die niet altijd betrouwbaar zijn, het geeft hem wel een sterke basis voor zijn 
volwassen zijn. 

 
Een steen aan een draadje (Halil Gür, 1997) 
magazijn jeugd JM 213 / Buurtbibs Jeugd boeken 12+ (groen) GU 
 
Hayati, een twaalfjarige Turkse jongen, heeft vakantie en wil net als zijn klasgenoten 
echt op vakantie. Zijn familie heeft daar echter geen geld voor. In de koperwerkwinkel 
van zijn vader krijgt Hayati het aanbod van een koopman om met hem mee te gaan. 
Na een overval op deze koopman gaat hij bij een pension werken, waar hij een 

beroemde presentator ontmoet, die later een bedrieger blijkt te zijn. Een verhaal, dat in Turkije 
speelt en in de ik-vorm geschreven is, waardoor de lezer met hem mee zou kunnen leven 
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Jeugdboeken 14+ (rood) 

Blauwe kralen (Karin Hilterman, 2000) 
buurtbib 14+(rood) HI 
 
Voor Sermin, de 15-jarige protagoniste van Turkse origine, zijn het bewogen maanden: 
haar moeder is terminaal ziek en wil met haar oudste dochter terugkeren naar het 
Turkse platteland. Ze wil afscheid nemen van haar familieleden en in haar 
geboortegrond een laatste rustplaats vinden. In haar tante vindt Sermin een lieve en 
hartelijke vriendin, en ook met de familie van de progressief ingestelde burgemeester 

kan ze meteen goed opschieten. Doorheen de belevenissen in het dorp maakt Sermin een 
rijpingsproces door: ze gaat nadenken over religie en politiek, over de impact van culturele 
achtergrond, over de mogelijkheden en beperkingen voor haar toekomst. 

 
Meryem (Karin Hilterman, 2002) 
magazijn JM 3459 
 
Meryem worstelt met haar Turks-Nederlandse identiteit. Geboren in Nederland, haar 
moederland, als dochter van traditioneel ingestelde Turkse ouders, voelt ze zich 
Nederlands en verdraagt met moeite de conservatieve gezinsopvattingen. 
Tezelfdertijd houdt ze innig van de Turkse cultuur. Wanneer ze in een Turks hotel aan 

de slag kan, samen met haar kersverse, eveneens progressief ingestelde, echtgenoot Orhan, gaat ze 
steeds meer van het land en de mensen houden. De jaloezie waarvan ze eerst het slachtoffer was, 
weet ze tot vriendschap om te buigen. Ze voelt zich zo thuis in Turkije dat ze, samen met Orhan, 
besluit om nog enkele jaren in hun vaderland te leven en te werken. 

  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Karin-Hilterman/Blauwe-kralen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2192843&cs=resultlist&rctx=AWWNzY3CMBCFPUQsiiLxI20HnJEboQfLwYMY4oxhPCFt0AKlQAWcOHGggNXWQC6ckJ70vvddHhhTgClbTwyFmWknDe3x01CV5LYNWHLEJx8peMVNJGTNOiAsyGWKw4RKXaAWFupa1F0KMDL36@jxLIZM@28@8Pu3nryW8@Pw1rVeqp441TAR3MIFrKSkNtKxo2BrqhnV9ph1dYrec0BBXtU$47cUz5tdkHQIqWfbJFGhfVN2GcWMOcIb
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Karin-Hilterman/Meryem/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2472552&cs=resultlist&rctx=AWWNzY3CMBCFPUQsiiLxI20HnJEboQfLwYMY4oxhPCFt0AKlQAWcOHGggNXWQC6ckJ70vvddHhhTgClbTwyFmWknDe3x01CV5LYNWHLEJx8peMVNJGTNOiAsyGWKw4RKXaAWFupa1F0KMDL36@jxLIZM@28@8Pu3nryW8@Pw1rVeqp441TAR3MIFrKSkNtKxo2BrqhnV9ph1dYrec0BBXtU$47cUz5tdkHQIqWfbJFGhfVN2GcWMOcIb
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Taalgidsen en taalcursussen 
 
All gidsen om Turks te leren of te spreken staan op het gelijkvloers bij Taalcursus TURK 838 
 

      
 
Kennismaking met de Turkse taal (E.H.J. Kooij-Spruijt, 1982) 
Turks zonder moeite (Dominique Halbout, 2006) 
Turks (hans Hoogendoorn, 2001) 
Turks voor op vakantie (Sickler, 2008) 
Turks taalkit (Marcus Stein, 2005- Assimil) 
Apprenez le Turc (Talk now – cd-rom) 
 

De Turkse keuken 
 

   
 
De Turkse keuken: bijzondere beelden en heerlijk recepten uit het binnenland (Leanne Kitchen, 2012) 
De Turkse keuken: tradities, ingrediënten, samen, technieken, 78 klassieke recepten (Ghillie Basan, 
21006) 
De traditionele Turkse keuken (Erika Capsarek-Türkkan, 2006) 
 

Reisgidsen 
 
Alle reisgidsen over Turkije staan op het gelijkvloers bij het nummer turk 992 
 
Dit zijn enkele van de meest recente. 

     
 
Turkey (Lobnely Planet, 2015) 
Antalya en de Turkse Riviera (Delats/Merian, 2015) 
Istanbul pocket (Lonely Palnet, 2015) 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marcus-Stein/Turks-taalkit/Cd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/v/pbswinob|3431687&cs=resultlist&rctx=AWWMwW0CQQwA1yFEOp1QhBSUbxpA2wEV0MPKxzrCnM8bvD6uHqiFalICr8AvEr$ZeQyEMIPQDMj6MgufPlpf6csR5T9D23D67iFyYj2hcEannTCpV78jLDlVlrtC6ynzAEtPA@m$ZHgNl$1tc9u8XRE$fhcQ3h9jPlA7sZYOVkZ1FBeuDmeIVopH4ePIOXbcKXmcqPr6JIiayUjXHVZ6joa622crP7lMGvtibnzom7GShbkK@AE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/James-Bainbridge/Turkey/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9458913&cs=resultlist&rctx=AWWMMU7DQBBFd4giZFkWioSoTU2iLei5RerVOjtRxruehdlxfIWUKVNCyxGoOBaiwhRUVP$@L70PxizAVIMnhoW50VEi9fiXUFfk9hEsOeKjTxS84i4RshadK6zIFUozQq0u0AArdQPqIQe4Mu$Pp@Vpfff9BLcfTXNuzaX92r42n@fmIeEYi2IbiQPKfBh6LPVEnDu4FtzDG1jJWW2il5GC7ahjVDth0c0xef9rIW86X@D@KJ53hyD5OeSJbcyiQn2sxoJilpzgBw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Dilek-Zaptcioglu/Antalya-en-de-Turkse-Riviera/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9354614&cs=resultlist&rctx=AWWMMU7DQBBFd4giZFkWioSoTU2iLei5RerVOjtRxruehdlxfIWUKVNCyxGoOBaiwhRUVP$@L70PxizAVIMnhoW50VEi9fiXUFfk9hEsOeKjTxS84i4RshadK6zIFUozQq0u0AArdQPqIQe4Mu$Pp@Vpfff9BLcfTXNuzaX92r42n@fmIeEYi2IbiQPKfBh6LPVEnDu4FtzDG1jJWW2il5GC7ahjVDth0c0xef9rIW86X@D@KJ53hyD5OeSJbcyiQn2sxoJilpzgBw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Virginia-Maxwell/Istanbul-pocket-top-sights-local-life-made/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9394123&cs=resultlist&rctx=AWWMMU7DQBBFd4giZFkWioSoTU2iLei5RerVOjtRxruehdlxfIWUKVNCyxGoOBaiwhRUVP$@L70PxizAVIMnhoW50VEi9fiXUFfk9hEsOeKjTxS84i4RshadK6zIFUozQq0u0AArdQPqIQe4Mu$Pp@Vpfff9BLcfTXNuzaX92r42n@fmIeEYi2IbiQPKfBh6LPVEnDu4FtzDG1jJWW2il5GC7ahjVDth0c0xef9rIW86X@D@KJ53hyD5OeSJbcyiQn2sxoJilpzgBw==
http://zoeken.west-vlaanderen.bibliotheek.be/detail/Suzanne-Swan/Turkije/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9115457&cs=resultlist&rctx=AV2OMQrCQBBFdxSRGEQErUTwArJYegGvsUzcEUc3E9ydRA8g1h7BytpDeRBF0MLq@@fhwQdj2mCyElmgbQZaxz3v6JswyNht9mDZsTQY2KPSOjCJJn1XGLJLHN4IuTrPJQzVlaTbysNEHZ2UomCoY4CpOvT$YzUYE7TMZXlf3Be95wpG57x76z@G19nvQX5kqQroRtrAwcaqUhv4ULO3BRdCao$UdN4ERPEUSeYFJvofszpRNB0J8AI=
http://zoeken.west-vlaanderen.bibliotheek.be/detail/Conny-Fischer/Turkije-westkust/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9100154&cs=resultlist&rctx=AV2OMQrCQBBFdxSRGEQErUTwArJYegGvsUzcEUc3E9ydRA8g1h7BytpDeRBF0MLq@@fhwQdj2mCyElmgbQZaxz3v6JswyNht9mDZsTQY2KPSOjCJJn1XGLJLHN4IuTrPJQzVlaTbysNEHZ2UomCoY4CpOvT$YzUYE7TMZXlf3Be95wpG57x76z@G19nvQX5kqQroRtrAwcaqUhv4ULO3BRdCao$UdN4ERPEUSeYFJvofszpRNB0J8AI=


Europalia Turkije ’15 Openbare bibliotheek Kortrijk okt. 2015   p.9 
 

Turkije (Capitool, 2014) 
100% Istanbul (100% gidsen, 2014) 
Turkije westkust (merian, 2014) 
 

Geschiedenis, economie en cultuur 
 

Turkije: een moderne geschiedenis (Erik Jan Zürcher, 2015) Turk 944.9 
De auteur schetst eerst de Ottomaanse geschiedenis in de negentiende eeuw en de 
voortdurende aarzeling tussen traditie en vernieuwing, en de aanzet tot de 
veranderingen in de jaren twintig. Daarna volgt de beschrijving van de Jong-Turkse 
beweging van 1908-     en de invloed van  tat rk en nadien van de (zoals de 
schrijver stelt) benarde democratische periode tot op heden. 

 
 

Opstandig land: de vergeten volken van Turkije (Christopher De Bellaiue, 2011) Turk 
944.9 
In tien boeiende en degelijk onderbouwde hoofdstukken schetst de auteur ons de 
hele achtergrond en ontstaansgeschiedenis van de Armeniërs en Koerden in Anatolië, 
en de zware problemen die ze ondervonden. Elk hoofdstuk begint met een kort 
verhaal of een anekdote uit de geschiedenis, die dan getoetst wordt aan de 
bevindingen van de aanvankelijk weigerachtige huidige inwoners van Varto. Als 

getuigenis van een verzwegen stuk geschiedenis van Turkije kan dit zeker tellen. 
 

Turkije: springstof voor de Europese unie? (Dirk Rochuts, 2002) magazijn M 
54858 
Acht auteurs, afkomstig uit respectievelijk Turkije, België en Nederland, geven hun visie 
op actuele vragen met betrekking tot het moderne Turkije en formuleren een antwoord 
op de vraag of dit land er al dan niet klaar voor is om toe te treden tot de Europese Unie. 
 

Atatürk: grondlegger van het moderne Turkije (Paul Morren, 2000) magazijn MA 
3761 
Dit boek gaat over Atatürk, vader der Turken, grondlegger van de Republiek Turkije. 
Het moderne Turkije wordt geschetst tegen de achtergrond van de geschiedenis van 
de Turken waarin Turkije omgevormd wordt tot een staat naar westers model. 
Tijdens de ondergang van het Osmaanse Rijk leidt Moestafa Kemal Atatürk (1881-
1938) als militair het verzet tegen de geallieerden. In 1923 wordt hij president van de 

Republiek Turkije. Belangrijke hervormingen vinden plaats, een sultanaat wordt republiek. Maar er is 
ook dictatuur. Pas na zijn dood komt er een meerpartijensysteem. 
  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Paul-Morren/Ataturk-grondlegger-van-het-moderne-Turkije/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2243091&cs=resultlist&rctx=AWWNMW4CMRBFPSCEVhaKiDgAJQ1yzwG4QyrLiwcxrHcM41m2p6KkpIXD5DCpcgRoSJPqv@eaD8YMwVRtIIah$dBOGtrje8FW5LcNOPLEp5AoBsVNImQt$kKYki$UXgpWfaQWpupb1F2OMDDf68fqsfo8f8HsZ2Kv89vc@C4u9u@F9sS5hrHgFu7gJGd1iY4dRVdTzaiux6LLUwqBIwrysg4F@0cJvNlFyYeYe3ZNFhXaN1VXUMyIEzwB
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Dirk-Rochtus/Turkije-springstof-voor-de-Europese-Unie/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2517185&cs=resultlist&rctx=AWWNMW4CMRBFPSCEVhaKiDgAJQ1yzwG4QyrLiwcxrHcM41m2p6KkpIXD5DCpcgRoSJPqv@eaD8YMwVRtIIah$dBOGtrje8FW5LcNOPLEp5AoBsVNImQt$kKYki$UXgpWfaQWpupb1F2OMDDf68fqsfo8f8HsZ2Kv89vc@C4u9u@F9sS5hrHgFu7gJGd1iY4dRVdTzaiux6LLUwqBIwrysg4F@0cJvNlFyYeYe3ZNFhXaN1VXUMyIEzwB
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Christopher-De-Bellaigue/Opstandig-land-de-vergeten-volken-van-Turkije/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7914569&cs=resultlist&rctx=AWWNMW7CQBBFd0AIWRYCSxyAkgZtT507UK7W3kEMXs$S2TG$BiVlQp2TpeIAFKEJDdV@7zUfjBmDKTpPDGMz115aOuL@QlmQ27dgyRGffaTgFZtIyJr1iVCRyxSfCqW6QB1U6jrUQwowMo$P2@a2XfzsYPk7Ky$r68rc11$z10s5EKcapoJ7$AYrKamN9NlTsDXVjGoHzLo5R$85oCBvap@xPYrn5hAknUIa2LZJVOjYFn1GMROO8Ac=
http://zoeken.west-vlaanderen.bibliotheek.be/detail/Erik-Jan-Zurcher/Turkije-een-moderne-geschiedenis/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9179796&cs=resultlist&rctx=AV2OMWrDQBBFdyxMEMIYQYpAMNidG7O9a5@B7TLKjvFYqxHeHUk$gCtXKVOk8FF8hBwlR4gJJIWr@9$HBx$MycDkDbJAZqbaxZoP9JcwzdntarDsWHoM7FHpLTCJJr1XKNklDneEQp3nBkp1Dem$9fCqjk5KUTB0McBMHXr@a@UYE4zM5$ayvqxfvrbwfC6K9@nH@Ht5ndwW@y$KgaWt4CnSDo42tq3awMeOva24ElI7UNJVHxDFUyRZVZjoccy7RNGMJcAP
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Turkse romans 
 
De roman doet als literair genre pas aan het einde van de 19de eeuw zijn intrede in de Turkse 
literatuur. Dit gebeurde vooral via de vele contacten tussen Istanbul en Parijs. Enerzijds werden heel 
wat vooraanstaande Franse schrijvers, zoals Gustave Flaubert, Pierre Loti, Marcel Proust, André Gide 
en vele andere, aangetrokken door de culturele rijkdom van Istanbul en ze gingen dan ook op reis 
naar Turkije. Anderzijds werden er in het laatste kwart van de 19de eeuw heel wat tegenstanders van 
de sultan uit Turkije verbannen en zij kozen bij voorkeur Parijs als toevluchtsoord. Ook rijke Turkse 
studenten en ambitieuze ambtenaren trokken naar Parijs om hun studies te voltooien. Wanneer de 
bannelingen, de studenten en de ambtenaren naar hun land terugkeerden brachten zij als het ware 
de Franse roman in hun literaire bagage mee. Zo ontstond in Turkije de belangstelling voor het 
nieuwe genre. De eerste naar het Turks (toen nog in Arabisch schrift!) vertaalde romans waren Les 
Aventures de Télémaquevan Fénélon en Les Misérables van Victor Hugo. Daarop volgden de 
vertalingen uit het Frans in een versneld tempo. Op die manier kregen de Turkse schrijvers, op de 
eerste plaats de vertalers zelf, de smaak te pakken om zich ook zelf te wagen aan het voor hen 
nieuwe genre ‘de roman’. En uiteraard werd ook het lezerspubliek meer en meer met het nieuwe 
genre bekend. Voordien, in het Osmaanse Rijk, werd alleen de zogenaamde divan-poëzie (een soort 
hoofse lyriek die aan het hof van de sultans werd beoefend) als waarachtige literatuur, als kunst 
gewaardeerd. Sprookjes, mythen, sagen, liederen e.d. werden als simpele volkskunst voor het 
platteland beschouwd. 
Na de oprichting van de Turkse Republiek in 1923 werd de vorming en het gebruik van dit nieuwe 
Turks door Atatürk, de eerste president, sterk aangemoedigd, onder meer om het analfabetisme te 
bestrijden en om het nationaal/nationalistisch gevoel van de Anatoliërs en van de Turken in het 
algemeen te versterken. Ook het Arabisch schrift werd vervangen door het westerse alfabet. 
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Romans van Turkse auteurs 

Orhan Pamuk 

Hij geniet internationaal aanzien als een van de grootste Turkse schrijvers van 
het moment en van deze eeuw. Belangrijkste thema's in zijn werk zijn de 
conflicten en de tegenstellingen tussen Oost en West, islam en christendom, 
traditie en moderniteit. Deze thema's worden behandeld in een schrijfstijl 
die "een mengsel is van oosterse verteltraditie en stijlelementen van de 
westerse moderniteit" (bron: Juryrapport Vredesprijs). Zijn boeken zijn 
vertaald in dertig talen. In 2006 is aan Pamuk de Nobelprijs voor de 

Literatuur toegekend. Hij is hiermee de eerste Turk die deze prijs ten deel is gevallen. 
 

Het huis van de stilte (1995)  MA 3202 
 
Drie kleinkinderen brengen hun vakantie door in het oude huis van hun grootmoeder 
in een kustplaats ca. 50 km verwijderd van de Turkse hoofdstad. De grootmoeder is 
een in zichzelf gekeerde vrouw. Zij leeft met de herinneringen aan haar overleden 
man, een verbannen arts, wiens levenswerk bestond uit het schrijven van een 
encyclopedie. Haar verleden verbergt ook een verschrikkelijk geheim, dat zij en haar 

bediende, de dwerg Recep, kennen. De kleinkinderen laveren tussen de beklemming in het huis en 
hun eigen moeilijkheden. Door de gekozen stijlvorm wordt elk personage bijzonder belicht. Het 
verhaal rijgt zich met oplopende spanning vloeiend aaneen. Tevens weerspiegelt de auteur de 
problemen van de 20e-eeuwse Turkse samenleving in die van een Turkse familie. 
 

Het zwarte boek (1998)  MA 3190 
 
Er zijn twee mensen verdwenen: tegen de literaire en cultuurhistorische achtergrond 
van Istanbul gaat de hoofdpersoon op zoek naar zijn vrouw en neemt de identiteit aan 
van haar halfbroer, die ook verdwenen is. Zoals in meer van  amuks boeken draait veel 
om de iden teit  de schrijver gee  zich rekenschap van dit begrip, dat door  tat rk in 
     werd opgelegd  de  moderne westers-georie  nteerde Turk' heeft geen ruimte voor 

minderheden en andersdenkenden. De geschiedenis neemt een grote plaats in: de droogvallende 
Bosporus geeft haar eeuwenoude geheimen prijs, van geketende galeislaven tot Cadillacs met 
criminelen. 
 

Het nieuwe leven (1999)  romans PAMU – RM 52772 
 
Osman, student in Istanbul, raakt zozeer in de ban van een boek dat het zijn hele leven 
ondersteboven haalt. Hij heeft het door een toevallige gebeurtenis en in een opwelling 
gekocht, maar de fictieve wereld die zich voor hem opent, fascineert hem mateloos. 
Even later ziet hij het meisje dat vóór hem hetzelfde boek kocht, en hij spreekt haar 
aan. Ze antwoordt hem vriendelijk en ongeremd, en brengt hem in contact met een 

student die alles van het boek zou afweten. Dan raakt alles in een stroomversnelling. De student 
wordt voor Osmans ogen op straat neergeschoten, alhoewel hij daar achteraf geen enkel spoor of 
bewijs van terugvindt. Ook Canan, het meisje, verdwijnt. Radeloos doorkruist hij Turkije om haar te 
vinden. 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/2006
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Literatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Literatuur
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Orhan-Pamuk/Het-zwarte-boek/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|1877932&cs=resultlist&rctx=AWWMMWrDQBBFdyxCIoQLQyCtIaUxe6Rl5B2j8a5mndmRdZFcwE1OkCpnyCFS$xSRu0DgF$8@$B$ca8C1I7JA416KDijbM45T$svQtRyOCTwHlgtmjmh0yExi1RaEDYfKeanQWYg8wsbCSDaUCCt3u8H3xz1P758reP5aNz$vbpdpStVom1gi6fIVT1S7maX08Kh0hCt4LcV85reJo$$5FzI@U7X9JSPeVyT7Hiv9l4pyGKKWcyyz$FTUlE$pnSqpe5AMvw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Orhan-Pamuk/Het-nieuwe-leven/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2075519&cs=resultlist&rctx=AWWMMWrDQBBFdyxCIoQLQyCtIaUxe6Rl5B2j8a5mndmRdZFcwE1OkCpnyCFS$xSRu0DgF$8@$B$ca8C1I7JA416KDijbM45T$svQtRyOCTwHlgtmjmh0yExi1RaEDYfKeanQWYg8wsbCSDaUCCt3u8H3xz1P758reP5aNz$vbpdpStVom1gi6fIVT1S7maX08Kh0hCt4LcV85reJo$$5FzI@U7X9JSPeVyT7Hiv9l4pyGKKWcyyz$FTUlE$pnSqpe5AMvw==
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Sneeuw (2005)   MA 5328 
 
Deze roman speelt in Kars, een arme oostelijke Turkse provinciestad met oude 
Armeense en Russische bouwwerken. Ka, de hoofdpersoon, een politiek vluchteling, is 
uit Duitsland naar Kars gekomen om een reportage over de lokale verkiezingen en 
over de zelfmoorden van gelovige, jonge meisjes te schrijven die door scholen wegens 
hun hoofddoek geweigerd worden. Tijdens zijn bezoek sneeuwt het voortdurend en 

naast een speciale sfeer ontstaat er isolatie waardoor de lokale overheid, vertegenwoordiger van de 
seculiere staat, een coup kan plegen om de stad van islamisten te zuiveren. Ka is verliefd op Ipek, de 
knappe ex-vrouw van een studiegenoot van hem en wil haar mee nemen naar Duitsland. 
 

Istanbul: herinneringen en de stad (2006)  romans PAMU 
 
Pamuk beschrijft hier de stad aan de hand van gebeurtenissen uit zijn jeugd en de 
herinneringen aan zijn familie. In zijn observaties en beschouwingen zijn de literatuur, 
architectuur, geschiedenis en politiek betrokken. Hij laat de weemoed voelen die 
overheerst in Istanbul en schetst de vergane glorie van het Osmaanse rijk. De zwart-
witsfeer, die volgens Pamuk zo onverbrekelijk verbonden is met de stad, wordt heel 

zichtbaar door de vele opgenomen zwart-witfoto's van personen, gebouwen, plaatsen en oude 
gravures. De jeugd van Pamuk is niet alledaags. De autobiografische fragmenten zijn boeiend 
beschreven. Daarnaast brengt hij Istanbul en haar historie op een ongewone en mooie manier tot 
leven. 
 

De witte vesting (2006)   Romans PAMU-RM 32298 
 
In het midden van de zeventiende eeuw overvallen Turken een Italiaans schip. Een 
Italiaanse student wordt de slaaf van een hodja, leraar. Ruim twintig jaar zijn de twee 
mannen, die als twee druppels water op elkaar lijken, veroordeeld samen te leven, te 
werken, deelgenoot te worden van elkaars kennis en geschiedenis. Op de achtergrond 
speelt de sultan een rol. De hodja en de student maken een veldtocht met de sultan. 

Het onneembare verdedigingswerk van de vijand is de Witte Vesting. Daar gebeurt het 
onvermijdelijke waar het hele boek naar toe werkt: de hodja wordt de student en vertrekt naar diens 
land. De student rest niets anders dan de hodja te worden, maar een opmerking van de sultan doet 
het kaartenhuis ineenstorten: 'is niet het beste bewijs dat mensen overal een zijn, het feit dat ze 
gewoon elkaars plaats kunnen innemen?' 
 

Ik heet karmozijn (2007)  romans PAMU-MA 2453 
 
Aan het einde van de zestiende eeuw in Turkije wil de sultan een boek laten illustreren 
door een aantal van zijn beste illuminatoren. Het probleem is echter dat de illustraties 
een westerse inslag moeten hebben en daarom nogal controversieel zijn. Wanneer een 
der tekenaars vermoord wordt aangetroffen, ontstaat er beroering bij alle 
betrokkenen, niet het minst bij de jonge neef van een van hen, die juist wil proberen te 

gaan trouwen met zijn nicht, een mooie jonge weduwe. Een combinatie van thriller, historische 
roman en liefdesroman van de Turkse Nobelprijswinnaar. 
 

De heer Cevdet en zonen (2007)  romans PAMU 
 
Mijnheer Cevdet heeft van zijn jong gestorven vader een kleine houthandel geërfd. 
We schrijven op dat ogenblik 1905 en door hard werken, zakentalent en vele 
steekpenningen maakt hij er een bloeiende ijzerhandel en lampenwinkel van. Hij is nu 
37 en staat hij bovendien op het punt te trouwen. Zijn toekomstige schoonvader is een 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Orhan-Pamuk/Istanbul-herinneringen-en-de-stad/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3043828&cs=resultlist&rctx=AWWMMW4CMRBFPaBEWq1SICVKSx8RH8ka44l2sHcM9pg9Dw0XoOMMOURqDkCdpYsU6Rfvf$k@MGYJphuRxSzNey4DynqPY4t@GfqO3VcEy47liIkDKm0Tk2jVGWHFrnKaK@TqAo$wUjeSDjnAwvzc4Pv8yPP9soDX6wuYj0QtVqV1ZAlUZlPYUe0nluzh7eA@m0TJk8AJbMlZbeJD42A9eyG1E1XdHBPi40yy8Vjp@1hQtkMoeR9mk425aOFd7FqlYp4kwS8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Orhan-Pamuk/De-witte-vesting/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3042615&cs=resultlist&rctx=AWWMQUoDQRBFuzIKDkMWAcVtwKWEPlLTky6ZSvdUx6rqzHnMwkN4BT2ER3HcCcJfvP@gf3CuA9fPkXjTuccqU$T9Oc4t@2UYegovGTwF4ksslKLhsRCyqa0IOwpKZa0wWEg0w87CjDbVBDfOfb3Dmrvr5wbuP7bd95N7LtiyGu4zcUJZn9IJdViI6wgPgtqKFVKDN@BSq@lCr42SH2lkNL$g2uFSYvwdIx@GqPhfSuTjlKSeU13Y5yomdMp9UxR3ywV$AA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Orhan-Pamuk/Ik-heet-Karmozijn/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6852370&cs=resultlist&rctx=AWWMMW4CMRBFPaBEWq1SICVKSx8RH8ka44l2sHcM9pg9Dw0XoOMMOURqDkCdpYsU6Rfvf$k@MGYJphuRxSzNey4DynqPY4t@GfqO3VcEy47liIkDKm0Tk2jVGWHFrnKaK@TqAo$wUjeSDjnAwvzc4Pv8yPP9soDX6wuYj0QtVqV1ZAlUZlPYUe0nluzh7eA@m0TJk8AJbMlZbeJD42A9eyG1E1XdHBPi40yy8Vjp@1hQtkMoeR9mk425aOFd7FqlYp4kwS8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Orhan-Pamuk/De-heer-Cevdet-en-zonen-roman/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3068969&cs=resultlist&rctx=AWWMMWrDQBBFdyxCIoQLQyCtIaUxe6Rl5B2j8a5mndmRdZFcwE1OkCpnyCFS$xSRu0DgF$8@$B$ca8C1I7JA416KDijbM45T$svQtRyOCTwHlgtmjmh0yExi1RaEDYfKeanQWYg8wsbCSDaUCCt3u8H3xz1P758reP5aNz$vbpdpStVom1gi6fIVT1S7maX08Kh0hCt4LcV85reJo$$5FzI@U7X9JSPeVyT7Hiv9l4pyGKKWcyyz$FTUlE$pnSqpe5AMvw==
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invloedrijke pasja, zijn bruid zal met hem wonen in een volledig verbouwd en groot huis in Istanbul. 
Maar mijnheer Cevdet kent ook zijn beperkingen. Hij is geen meester in de gemoedelijke conversatie, 
voelt zich ongemakkelijk in het bijzijn van hoger geplaatsten en hij is al te voorzichtig en diplomatisch 
in relaties. Zijn broer, die net als zijn moeder zal sterven aan tbc, lacht hem hierom vierkant uit 
 

De andere kleuren: beschouwingen en een verhaal (2008) romans PAMU 
 
Eenselectie van wat de auteur zelf benoemt als autobiografische teksten, 
herinneringen en overwegingen werden verzameld in De andere kleuren. Op één na 
zijn ze allemaal eerder verschenen in kranten, tijdschriften of als voorwoord bij een 
vertaling. 
 

 
Het museum van de onschuld (2011)  romans PAMU 
 
We zijn in 1975. Kemal is 30 en alles gaat hem voor de wind: hij is steenrijk, heeft in de 
VS gestudeerd, leidt het textielbedrijf dat zijn vader tot bloei heeft gebracht en zal zich 
straks verloven met de beeldschone en intelligente Sibel. En op 26 mei 1975, rond 
kwart voor drie, op het gelukkigste moment van zijn leven, ligt hij in bed met het 
winkelmeisje Füsun, ook beeldschoon, maar pas 18. Kemal beleeft 44 gelukzalige 

middagen met Füsun, maar zet zijn verloving met Sibel door. Op het somptueuze verlovingsfeest in 
het Hiltonhotel heeft hij eigenlijk alleen oog voor Füsun, die hij met een list heeft uitgenodigd: zodra 
ze met iemand praat, slaat de jaloersheid toe. 
 

De onschuld van voorwerpen (2012)  Turk 855.6 P 
 
Ter herinnering: in 2009 schreef Orhan Pamuk de bedwelmend mooie roman Het 
museum van de onschuld. Daarin wordt verteld over de obsessionele liefde van 
Kemal, een rijke Istanbulse zakenman, voor Füsun, een achttienjarig achternichtje. 
Om zijn liefde voor haar tastbaar te maken, verzamelt hij allerhande voorwerpen 
die hem aan haar doen denken: bioscooptickets, sigarettenpeuken, haarspeldjes. 

Op het einde van de roman droomt Kemal over een museum waarin hij die voorwerpen zou kunnen 
tentoons 
 

Atay, Oguz 

Het leven in stukken (2011)  romans ATAY 
 
In Het leven in stukken vertelt Oguz Atay het verhaal van ingenieur Turgut Özben die 
een tocht onderneemt om uit te vinden waarom zijn boezemvriend Selim Isik 
zelfmoord heeft gepleegd. Tegen de achtergrond van de stormachtige ontwikkelingen 
in Turkije vanaf de stichting van de republiek in 1923 tot aan de jaren zeventig van de 
vorige eeuw, ontstaat zo een caleidoscopisch beeld van Selim, en een portret van de 

griplozen. 
 

 
 
 
 
 

http://webservices.bibliotheek.be/index.php?func=getfile&coversize=large&file=ISBN/9789029565660.jpg
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Orhan-Pamuk/Het-museum-van-de-onschuld-roman/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7916351&cs=resultlist&rctx=AWWMMWrDQBBFdyxCIoQLQyCtIaUxe6Rl5B2j8a5mndmRdZFcwE1OkCpnyCFS$xSRu0DgF$8@$B$ca8C1I7JA416KDijbM45T$svQtRyOCTwHlgtmjmh0yExi1RaEDYfKeanQWYg8wsbCSDaUCCt3u8H3xz1P758reP5aNz$vbpdpStVom1gi6fIVT1S7maX08Kh0hCt4LcV85reJo$$5FzI@U7X9JSPeVyT7Hiv9l4pyGKKWcyyz$FTUlE$pnSqpe5AMvw==
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Hikmet, Nazim 

De romantici (1995)  magazijn RM 49795 
 
De hoofdpersoon in deze roman kijkt terug op zijn leven, zijn jeugd, de Turkse 
onafhankelijkheidsstrijd (1919-1923), zijn vertrek naar de Sovjet-Unie, zijn heimwee 
naar Turkije, zijn vaderland. Deze zeer autobiografische gegevens zijn het hoofdthema 
in al zijn werken; naast schrijver was hij een groot dichter; dit werk is zijn enige echte 
roman en tevens zijn laatste werk. De hoofdpersoon Ahmet is politiek geëngageerd, 

maar vooral mens van zijn tijd met al zijn jaloezie, verliefdheden, angsten en meelevendheid met zijn 
gemartelde vrienden 
 

Kemal, Yaşar 

Yaşar Kemal, geboren als Kemal Sadık Gökçeli (6 oktober      – 
Istanboel, 28 februari 2015) was een van de belangrijkste Turkse 
schrijvers van koerdische oorsprong. Centraal in zijn werk staat het 
ruwe berggebied in het zuiden van Turkije en de bijbehorende 
laagvlakte van de Çukurova. In zijn romans neemt het primitieve 
plattelandsleven een belangrijke rol in, waarin gewelddadigheid en 
onderling wantrouwen aan de orde van de dag zijn. Als decor 

fungeert vaak de fraaie schoonheid van het landschap die door Kemal uitvoerig wordt bezongen. 

 
Legende van de berg Ararat (2012)  romans KEMA 
 
'Gülbahar stond van top tot teen in vuur en vlam. haar hele lichaam was vervuld met 
liefde. Alles wat ze aanraakte, of het nu een levend wezen of een ding was, onderging 
het vuur van haar passie.' 
Ahmet, trots bergbewoner en schaapherder op de flanken van de Ararat, is het 
voorwerp van die alles verscheurende liefde. Ahmet, die opgesloten zit in de kerkers 

van het kasteel van haar vader, de pasja van Beyazit, Mahmut Kahn. Het begint allemaal met een 
paard, een schitterend opgetuigde grijze hengst, eigendom van de pasja, die plots opdaagt voor de 
deur van Ahmets woning, en die, ondanks het feit dat hij drie maal wordt teruggebracht, altijd 
terugkeert. Volgens de traditie moet hij dus als een geschenk van God worden aanvaard. 
 

Kleine Memed (eerder verschenen onder de titel Memed, mijn havik) (2014) romans 
KEMA 
 
Het dorp in Zuidoost Turkije waar Memed met zijn moeder woont, wordt door de 
grootgrondbezitter Abdi Agha geterroriseerd. Hij neemt steeds tweederde van de 
oogst, zodat de dorpelingen 's winters graan bij hem moeten kopen. Memed loopt 
weg van huis; bij terugkomst worden hij en zijn moeder zwaar gestraft. Wanneer Abdi 

Memeds meisje aan zijn neef wil uithuwelijken, schiet Memed de neef dood en verwondt hij Abdi. Hij 
vlucht met Hatçe de bergen in, maar ze worden gepakt. Hatçe belandt in de gevangenis. Memed 
ontkomt en sluit zich aan bij een roversbende, later zal hij zijn eigen bende oprichten. Hij steelt van 
de rijken en komt op voor wie onrecht is aangedaan. 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Far_Kemal
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Yasar-Kemal/Kleine-Memed/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8829060&cs=resultlist&rctx=AWVMPU7DMBT2a8QQIoZKsFuZqGjlvRszJ2CKnPpBXu3Y8PzciNvANRg4Bjdg4QSMhA4ICekbvn9QqgJVj5aiqtTKFhkSb9tbmy3rGxxtaJ@$CH15XQQLr9a6kNxjz0hOjyjb9piv9bHc@vagqam782Coo3iwgZwV3AXCKFlmCkvqMoVZQiOdoxGW0s1@Q3KwUJ8fi$cvmHH6@lbB$esZqKuAxWdB7Sk65PnJ7TE3E8XUwwVjLkECZYEXMJySmECPhZzpqY8oZsIsm0Ow9meMcdPbjP9NtnE3OE4PLk3R$MTCtPd1ycjqJAb4Bg==
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMK2wLS72McCFWya2wodSsMHig&url=http://www.zaman.com.tr/kultur_yasar-kemale-fahri-doktora-verilecek_2255470.html&psig=AFQjCNGfTjPHMvBEVQnexJrMgDBR5kqNcQ&ust=1441287176165706
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De gewraakte zeeman (1988)   magazijn MA 3409 
 
Hoofdpersonen zijn de visser Selim en de weesjongen Zeynel. Zij wonen in een 
vissersdorpje in de buurt van Istanbul. Visser Selim van de wrakende zee, zoals de 
mensen hem noemen, omdat hij vecht tegen de uitroeiing van de dolfijnen. Hij 
dagdroomt ervan een huis te bouwen voor een vrouw die hij in zijn jeugd liefhad. 
Ongewild wordt hij met de jongen Zeynel geconfronteerd nadat deze een plaatselijke 

crimineel heeft dood geschoten. Dit leidt tot een spannende climax. Tijdens de vlucht van Zeynel 
voor de politie nemen zijn 'gangsterdaden' in de Istanbulse pers gigantische vormen aan. 
Anatolische trilogie 
Deel 1 ontbreekt 
 

Aarde ijzer, hemel koper (2002)  magazijn RM 40665 
 
De inwoners van Yalak hebben na de katoenoogst hun schulden niet afbetaald. Ze 
konden niet, het voorbije jaar bracht enkel honger en ellende. De schuld ervoor ligt 
volgens de boeren bij oude Halil, die hen te laat naar de stad Cukurova heeft gebracht, 
waardoor ze nog nauwelijks katoen konden oogsten -- dit verhaal werd verteld in het 
eerste deel van de trilogie. Oude Halil vreest de wraak van het dorp, maar hij vergist 

zich. De dorpelingen willen hem geen kwaad doen, ze zijn enkel bang voor Adil Afendi, de 
schuldeiser, die zijn wraak heeft aangekondigd. Uit schrik verbergen ze al hun bezittingen. Maar 
zoiets raakt snel bekend in de andere dorpen en in de stad, zodat hun angst nog toeneemt. 
 

Onsterfelijk gras (2002)  magazijn RM 40664 
De dorpelingen van Yalak trekken door de katoenvelden naar Cukukora. Door oude 
vetes en incidentrijke gebeurtenissen raken de gemoederen soms danig verhit. Maar 
wanneer de pluk begint, zet iedereen zijn beste beentje voor. Het gaat immers om de 
belangrijkste inkomsten van het jaar. Ze vinden ook de oude Halil terug, die elk jaar 
precies de goede dag uitkiest om de tocht naar Cukurova aan te vatten. Ondanks zijn 

twijfels aan het begin van de tocht heeft hij weinig aan kracht en vaardigheden ingeboet. Ook de 
andere figuren uit de eerste twee delen vertellen verder hun verhaal. 
 

Elif Shafak 

Elif Shafak, eigenlijk Elif Şafak (Straatsburg, Frankrijk,   7 ), is een schrijfster van 
Turkse afkomst en de best verkopende vrouwelijke schrijfster van Turkije. Ze 
publiceerde boeken geschreven in het Turks en in het Engels. Critici omschrijven 
haar als een schrijfster die de Westerse en Oosterse verteltradities mengt om fictie 
te creëren die tegelijk lokaal en globaal is. In haar boeken stelt ze 
godsdienstwaanzin en xenofobie aan de kaak. Ze heeft bijzondere belangstelling 
voor feminisme, soefisme, de Ottomaanse cultuur en de stad Istanbul. 
 

 
Het luizenpaleis (2006)   romans SHAF 
 
Het Zuurtjespaleis werd in 1966 aan de stadsrand van Istanbul gebouwd door een 
excentrieke Russische generaal, die zijn vrouw bedroog, maar bang was haar te 
overleven en haar daarom een paleis schonk. Veertig jaar later is het een troosteloos 
gebouw dat tien appartementen herbergt en kampt met een onaangenaam [verberg 
tekst] grote vuilnisberg. Elke dag komt de vuilniswagen langs, maar dat helpt niet 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elif_Shafak
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=leukste+kinderliedjes&x=0&y=0
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=leukste+kinderliedjes&x=0&y=0
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Yasar-Kemal/Aarde-ijzer-hemel-koper/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2245798&cs=resultlist&rctx=AW1QMU7EMBD0XqCIIpBOgj66CoROroGKL@CByIkXsmdnfefdXGo$guATFDyIV1BgapCmmBlpRrsDxlRg6skRm8rcC2ZCuds8sNMUSYYRW80U0zPh5vY@t716RAxyDU1N3VMASx3x0UXyTnGIhKyihcKaOqFYJDTaeZpgrd2EOiYPK@P9Vn28rgrOv15O4OLzDMxNxDmIYhuIPebS5HcozUKcerjMKHPUcovCO9icktpIh5m87alnVLug6PYYnfsNI297J@jXzI6H0ee092lhG1Iub$1CPZcdzClH$AE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Yasar-Kemal/Onsterfelijk-gras/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2462155&cs=resultlist&rctx=AW1QMU7EMBD0XqCIIpBOgj66CoROroGKL@CByIkXsmdnfefdXGo$guATFDyIV1BgapCmmBlpRrsDxlRg6skRm8rcC2ZCuds8sNMUSYYRW80U0zPh5vY@t716RAxyDU1N3VMASx3x0UXyTnGIhKyihcKaOqFYJDTaeZpgrd2EOiYPK@P9Vn28rgrOv15O4OLzDMxNxDmIYhuIPebS5HcozUKcerjMKHPUcovCO9icktpIh5m87alnVLug6PYYnfsNI297J@jXzI6H0ee092lhG1Iub$1CPZcdzClH$AE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Elif-Shafak/Het-luizenpaleis/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2982362&cs=resultlist&rctx=AWWMQWrDMBBFNXFCakwWgR4gkGUIOpIYR2M8kTxqpXF8ia5CLtBFNzlCTpNVz1EXuit8$P99$B$MqcDUA7JAZTalxw7Dn0FTs$sCWHYsF4zsUekUmUSLzhG27ArHGaFR53mArbqBtE8eFub7Xt2$FrNerh9LeH1squfeHCKNoSjtAounPH@5M5VmYkktrDN18Ak2p6Q28vvI3rbcCqmdqOjxEhF@VyTHFgv9LzPKqfc5vfk0iQ0pa$ZzqMdC2awkwg8=
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want de berg groeit terstond weer aan. Uit de hele buurt deponeren mensen hun vuilniszakken tegen 
de tuinmuur. Wie daar het meest aanstoot aan neemt, is Cemal. Samen met zijn tweelingbroer Celal, 
een zwijgzame en minder impulsieve man, runt hij een kapperszaak in appartement nr. 3. 
 

De bastaard van Istanbul (2007)  romans SHAF 
 
Vier dochters telt de famailie Kazanci. De jongste, Zeliha, is de meest excentrieke. Zelfs 
in een wereldstad als Istanbul trekt ze de aandacht met haar minirokken, hoge hakken, 
neuspiercing en haar vermogen te schelden als een man. Ze is 19 en zwanger, en is 
vastbesloten een abortus te laten uitvoeren. Wanneer de arts haar echter verdooft, 
hoort ze het avondgebed uit de luidsprekers van de moskeeÃ«n en alhoewel ze 

ongelovig is, gilt ze zo hard dat hij de ingreep uitstelt. Terug thuis brengt ze iedereen op de hoogte 
dat Istanbul een bastaard mag verwelkomen. 
 

De heilige van de beginnende waanzin (2008) romans SHAF 
 
Omar is nog maar net vanuit Turkije aangekomen in Boston. Bij aankomst in de VS 
heeft hij de schrijfwijze van zijn naam aangepast. Hij deelt een huis met twee andere 
buitenlanders, en wordt verliefd op Gail. Zij is een Amerikaanse die eigenlijk Zarpandit 
heet, en die haar onzekerheden wegstopt achter stellige meningen en vreemde 
obsessies. Omar en Gail vinden elkaar in hun teleurstelling over de Amerikaanse 

droom. Ze trouwen, en ondernemen uiteindelijk samen een reis naar de wortels van Omar in 
Istanbul. Op treffende wijze beschrijft de auteur de prijs die betaald wordt voor het leven in een 
culturele ‘melting pot’.  lle hoofdpersonen in het verhaal worstelen op hun eigen wijze met hun 
religieuze, culturele of seksuele identiteit, en verliezen een deel van die identiteit. 
 

Geheim (2011)   romans SHAF 
 
Afwisselend voert de verhaallijn ons naar Istanbul 1999, Siberië 1648, Pera (een wijk in 
Istanbul) 1885, en Frankrijk 1868. De roman ontwikkelt zich van een humoristisch 
sprookje tot een schrijnend liefdesverhaal. Niet chronologisch, niet logisch, maar 
onvoorspelbaar, speels, fantasierijk worden mensen ten tonele gevoerd. De lezer is 
getuige van hun geboorte en volgt hun levensloop, die op een verrassend onverwacht 

punt weer blijkt samen te hangen en verweven te zijn met de voorafgaande en nog volgende beelden 
 

Liefde kent veertig regels (2011)  romans SHAF 
 
De hoofdpersoon, een joods-Amerikaanse huisvrouw van 40, ontdekt als part time lezer 
voor een literair agentschap, terwijl ze een manuscript over de 13de-eeuwse mystieke 
soefi Roemi leest, dat de liefde in haar leven ontbreekt. De werelden in deze roman zijn 
briljant met elkaar verweven. Het manuscript gaat over de intense vriendschap van 

Roemi met de rondtrekkende derwisj Sjams uit Tabriz, die jaloezie en verwarring opwekt. Sjams 
wordt uiteindelijk vermoord. Bezien vanuit de moordenaar, dronkaards, hoeren en verschoppelingen 
worden roerige tijden in Turkije geschetst. 
 

Het huis van de vier winden (2014)  romans SHAF 
 
De roman Het huis van de vier winden van de toonaangevende Turkse schrijfster Elif 
Shafak behandelt de thema’s familie-eer, eerwraak, migratie en liefde aan de hand van 
het verhaal van een Koerdische familie die naar Londen is geëmigreerd. Shafak is een 
internationaal georiënteerde schrijfster, die er niet voor terugdeinst controversionele 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Elif-Shafak/Liefde-kent-veertig-regels/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7916160&cs=resultlist&rctx=AWWMQWrDMBBFNXFCakwWgR4gkGUIOpIYR2M8kTxqpXF8ia5CLtBFNzlCTpNVz1EXuit8$P99$B$MqcDUA7JAZTalxw7Dn0FTs$sCWHYsF4zsUekUmUSLzhG27ArHGaFR53mArbqBtE8eFub7Xt2$FrNerh9LeH1squfeHCKNoSjtAounPH@5M5VmYkktrDN18Ak2p6Q28vvI3rbcCqmdqOjxEhF@VyTHFgv9LzPKqfc5vfk0iQ0pa$ZzqMdC2awkwg8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Elif-Shafak/Het-huis-van-de-vier-winden/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9230039&cs=resultlist&rctx=AWWMQWrDMBBFNXFCakwWgR4gkGUIOpIYR2M8kTxqpXF8ia5CLtBFNzlCTpNVz1EXuit8$P99$B$MqcDUA7JAZTalxw7Dn0FTs$sCWHYsF4zsUekUmUSLzhG27ArHGaFR53mArbqBtE8eFub7Xt2$FrNerh9LeH1squfeHCKNoSjtAounPH@5M5VmYkktrDN18Ak2p6Q28vvI3rbcCqmdqOjxEhF@VyTHFgv9LzPKqfc5vfk0iQ0pa$ZzqMdC2awkwg8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Elif-Shafak/De-bastaard-van-Istanbul/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3086685&cs=resultlist&rctx=AWWMQWrDMBBFNXFCakwWgR4gkGUIOpIYR2M8kTxqpXF8ia5CLtBFNzlCTpNVz1EXuit8$P99$B$MqcDUA7JAZTalxw7Dn0FTs$sCWHYsF4zsUekUmUSLzhG27ArHGaFR53mArbqBtE8eFub7Xt2$FrNerh9LeH1squfeHCKNoSjtAounPH@5M5VmYkktrDN18Ak2p6Q28vvI3rbcCqmdqOjxEhF@VyTHFgv9LzPKqfc5vfk0iQ0pa$ZzqMdC2awkwg8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Elif-Shafak/Geheim-een-roman-over-zien-en-gezien-worden/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8054432&cs=resultlist&rctx=AWWMQWrDMBBFNXFCakwWgR4gkGUIOpIYR2M8kTxqpXF8ia5CLtBFNzlCTpNVz1EXuit8$P99$B$MqcDUA7JAZTalxw7Dn0FTs$sCWHYsF4zsUekUmUSLzhG27ArHGaFR53mArbqBtE8eFub7Xt2$FrNerh9LeH1squfeHCKNoSjtAounPH@5M5VmYkktrDN18Ak2p6Q28vvI3rbcCqmdqOjxEhF@VyTHFgv9LzPKqfc5vfk0iQ0pa$ZzqMdC2awkwg8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Elif-Shafak/De-heilige-van-de-beginnende-waanzin/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7106534&cs=resultlist&rctx=AWWMQWrDMBBFNXFCakwWgR4gkGUIOpIYR2M8kTxqpXF8ia5CLtBFNzlCTpNVz1EXuit8$P99$B$MqcDUA7JAZTalxw7Dn0FTs$sCWHYsF4zsUekUmUSLzhG27ArHGaFR53mArbqBtE8eFub7Xt2$FrNerh9LeH1squfeHCKNoSjtAounPH@5M5VmYkktrDN18Ak2p6Q28vvI3rbcCqmdqOjxEhF@VyTHFgv9LzPKqfc5vfk0iQ0pa$ZzqMdC2awkwg8=
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onderwerpen aan te snijden. Haar werk kenmerkt zich door romans geschreven vanuit het 
perspectief van personages met verschillende opvattingen, vaak afkom 
 

Zwarte melk: over schrijven, moederschap en mijn innerlijke harem (2012) romans 
SHAF 
 
De Turkse schrijfster Elif Shafak (1971) beschrijft in dit boek de zoektocht die ze heeft 
afgelegd om de verschillende rollen in haar leven te verenigen. Voor en na haar 
zwangerschap hoorde ze stemmen en ontwikkelde een depressie. Doorspekt met 
kruisverbanden met de literatuur, geschiedenis en wetenschappen wordt de zoektocht 

beschreven. Het boek geeft een kritische blik op vrouwen in Europa. De eigen belevenissen worden 
op een hoger niveau getild, waardoor deze voor een breder publiek herkenning opleveren. Een 
ontroerend boek over de ontwikkeling van een kwetsbare vrouw. Geschikt voor iedereen met 
belangstelling voor de (vrouwelijke) psych 
 

De stad aan de rand van de hemel (2015)  romans SHAF 
 
In deze roman, die zich afspeelt in het zestiende-eeuwse Istanbul, schetst de auteur 
een kleurrijk, boeiend beeld van deze stad en haar bewoners ten tijde van het 
Ottomaanse rijk. Hoofdpersoon is Jahan die als jonge olifantenverzorger aan het hof 
van de sultan belandt en het uiteindelijk tot leerling-architect schopt. Tijdens zijn leven 
maakt hij van alles mee. Hij vecht met zijn olifant aan de zijde van de sultan, wordt 

verliefd op een prinses, belandt in de gevangenis en bouwt mee aan de grootste bouwwerken van 
zijn tijd. Gedurende zijn leven kruist hij het pad van vele kleurrijke personages 
 

Turkse migrantenauteurs in Nederland 

Halil Gür 

Hij werd geboren in 1951 in Turkije en toen hij zijn studie architectuur in Istanbul niet 
meer kon betalen, is hij in 1974 met een toeristenvisum naar Nederland gekomen en 
is er illegaal gebleven. Daar heeft hij, vooraleer hij als schrijver bekend werd, het 
harde leven als zwartwerkende vreemdeling aan den lijve ondervonden. Na was Halil 
Gür een van de eerste Turkse inwijkelingen die boeken schreef, aanvankelijk in het 
Turks, maar die werden allemaal onmiddellijk vertaald en in het Nederlands 
uitgegeven. Het oeuvre van Halil Gür is erg gevarieerd. Naast poëzie schreef hij vooral 

veel verhalen en enkele romans zowel voor volwassenen als voor jongeren en kinderen. 
 

Gekke Mustapha en andere verhalen (1991) magazijn RM 36499 
 
Tien korte verhalen, vlot vertaald in het Nederlands, van een in Amsterdam wonende 
Turkse immigrant. Geboren in 1951 te Gaziantep (Zuid-Turkije) kwam hij naar 
Nederland, waarnaar hij was gaan verlangen na zijn kontakten met jonge Nederlandse 
toeristen in Istanbul. Indringend, geestig, beeldend maar in eenvoudige stijl vertelt hij 
over alledaagse belevenissen in zijn geboorteland - drie verhalen - en in Nederland. 

 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Elif-Shafak/Zwarte-melk-over-schrijven-moederschap-en/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8132502&cs=resultlist&rctx=AWWMQWrDMBBFNXFCakwWgR4gkGUIOpIYR2M8kTxqpXF8ia5CLtBFNzlCTpNVz1EXuit8$P99$B$MqcDUA7JAZTalxw7Dn0FTs$sCWHYsF4zsUekUmUSLzhG27ArHGaFR53mArbqBtE8eFub7Xt2$FrNerh9LeH1squfeHCKNoSjtAounPH@5M5VmYkktrDN18Ak2p6Q28vvI3rbcCqmdqOjxEhF@VyTHFgv9LzPKqfc5vfk0iQ0pa$ZzqMdC2awkwg8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Elif-Shafak/De-stad-aan-de-rand-van-de-hemel/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9414940&cs=resultlist&rctx=AWWMQWrDMBBFNXFCakwWgR4gkGUIOpIYR2M8kTxqpXF8ia5CLtBFNzlCTpNVz1EXuit8$P99$B$MqcDUA7JAZTalxw7Dn0FTs$sCWHYsF4zsUekUmUSLzhG27ArHGaFR53mArbqBtE8eFub7Xt2$FrNerh9LeH1squfeHCKNoSjtAounPH@5M5VmYkktrDN18Ak2p6Q28vvI3rbcCqmdqOjxEhF@VyTHFgv9LzPKqfc5vfk0iQ0pa$ZzqMdC2awkwg8=
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De babykamer: vijf magische reizen door het landschap van de ziel (2012)
 romans GUR 
Zo doordrongen van magie en mystiek als de oosterse cultuur is, zo nuchter en 
sceptisch is vaak de moderne westerse cultuur. Halil Gür, Nederlands schrijver van 
Turkse origine, smeedde zijn twee culturele achtergronden samen tot een uniek 
‘magisch, macro filosofisch’ verhalenboek. Moderne Duizend-en-een-nacht-verhalen 
zijn het, die een onvermoede magische laag toevoegen aan het herkenbare 

Nederland waarin ze geplaatst werden. 
 

Sadik Yemni 

De ijzeren snavel (1989)  magazijn RM 53418 
 
Acht korte verhalen, waarin de Turkse werknemer in Nederland centraal staat; we 
ontmoeten hem o.a. als: Papierprikker tussen de rails, station opzichter, 
treinenschoonmaker, koffiehuis-loopjongen. De schrijver, geboren in 1951, groeide 
op in Izmir en leeft sinds 1975 in Nederland. In deze autobiografische verhalen 
krijgen wij de Nederlandse samenleving door de ogen van de Turkse arbeider te 

zien. Met hem beleven wij zijn innerlijk conflict, waarmee hij geconfronteerd wordt op het moment 
dat hij zich wil aanpassen. Hij is niet de arme buitenlander, slachtoffer van onderdrukking en 
uitbuiting, maar iemand die met veel humor en fantasie een relatie aangaat met de hem omringende 
wereld. Zijn landgenoten geeft hij een lichte wenk: vooral niet vluchten of terugvallen in het 
'Arabische Woestijntijdperk'. 
 

De geest van de brug: vertelling (1991)  magazijn RM 43419 
 
De bewuste keuze voor het eenzame brugwachtersbestaan is het thema van Yemni's 
vertelling in dagboekfragmenten 'De geest van de brug'. Het beschrijft de laatste van 
de 7 jaren die de auteur doorbracht op zijn post aan een Utrechtse spoorbrug. De 
uiterlijke gebeurtenissen betreffen de omgang met collega's en een groepje vrienden-
omwonenden. Yemni observeert hen met mildheid en ironie. Het plaatselijk 

damkampioenschap, een brandje of een feestje vormen de hoogtepunten. Vrijwel losstaand daarvan 
zijn de dromen, visioenen en voorgevoelens van zijn innerlijk bestaan. 
 

Sevtap Baycılı 

De Markov-keten (1998)  magazijn RM 36641 
 
Filosofisch getint literair debuut van de Turks/Nederlandse schrijfster (1968). Een 
gestoorde man, opgesloten in een inrichting, denkt na over zijn verleden, zijn toestand, 
het leven, zijn toekomst. Hij komt tot uitspraken die veel zaken in een ander daglicht 
plaatsen en steeds tegen een zekere zinloosheid opbotsen. Zo gaat het over de dood, 
waar ieder naar zou verlangen, over de mysterieuze deur van de ziel, de droom die elk 

mens heeft. De korte monologen opperen steeds nieuwe mogelijkheden, gedachtespinsels die steeds 
weer herroepen worden of vastlopen. De man 'laat de mensen in de vallen lopen die hij tussen de 
regels zet'. Hij wordt een tijd vastgebonden op een bed en denkt op een bepaald moment dat hij God 
aan het worden is. Hij loopt vast in een steeds beklemmender situatie. Ten slotte is er slechts staan, 
'kijken en glimlachen'. Een beklemmend boek met treffende uitspraken om over na te denken, met 
veel ontluisterends over de mens, met veel paradoxen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sevtap_Bayc%C4%B1l%C4%B1
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Senay Özdemir 

De harscklub (2009)  romans OZDE 
 
De auteur (Turkije, 1969) is oprichtster en hoofdredacteur van SEN-magazine en 
schrijft voor internationale bladen en tijdschriften. Dit is haar eerste roman. Hierin 
schildert ze de levensstijl van drie jonge Turks-Nederlandse vrouwen. Eens per maand 
komen zij bij elkaar om hun lichaam te laten harsen. Tijdens deze intieme avonden 
wisselen de vrouwen hun levensverhalen uit. Bahar is nog maagd en droomt van de 

prins op het witte paard, Yelda is teleurgesteld in haar huwelijk en Arzu leeft een vrijgevochten 
bestaan. Alle drie hebben ze een mooie carrière midden in de Nederlandse samenleving, maar 
tegelijkertijd dragen ze voor altijd hun Turkse culturele erfenis met zich mee. Het is een typisch 
chicklitverhaal over drie goed opgeleide vrouwen en hun vele liefdesperikelen. Het verhaal is vlot 
geschreven maar de karakters worden niet echt uitgediept. Wat deze roman onderscheidt, is de 
Turkse achtergrond waartegen het verhaal zich afspeelt, en de manier waarop er gediscussieerd 
wordt over de positie van de vrouw. 
 

Ebru Umar 

Geen talent voor de liefde (2005)  magazijn RM 18435 

De auteur (1970) is geboren in Den Haag, uit Turkse ouders; zij debuteerde in 2003 als 
columniste op De Gezonde Roker, de website van Theo van Gogh. Zij publiceert 
regelmatig in dag en weekbladen (o.a. de Volkskrant, AD, Opzij, Libelle, het Parool). 
Haar eerste boek verscheen in 2004: 'Burka & Blahniks'. In deze nieuwe bundel 
beschrijft zij zeer persoonlijk en openhartig hoe zij van een relatief onbekende 
webcolumniste een veelgevraagd auteur van opiniestukken werd. 

Turkse verleidingen : reisverhalen (2008)  romans UMA 

Ebru Umar is een Nederlandse van Turkse afkomst. In dit boek geeft ze haar 
impressies over Turkije en vooral over Istanbul. In verschillende hoofdstukken brengt 
ze ervaringen onder die ze meemaakt als toeriste die de taal machtig is. Die laat ze 
dan telkens volgen door beschouwingen en/ of praktische inlichtingen. Zo logeert ze 
bv. in het leukste hotel van Istanbul en praat ze met de ober en een filmproducente. 

Cursief volgt dan de geschiedenis en de aantrekkingskracht van het Grand Hotel des Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Senay_%C3%96zdemir
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ebru_Umar
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ebru-Umar/Geen-talent-voor-de-liefde/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2891280&cs=resultlist&rctx=AWWMMVLDMBBFtTiZweMqE$i5QKI7pOMUmpW1TBbLq0RaxUPJUTiCmxQUVDkIJ$AMuKNg5hXv@eKDMQ2YdkQW05gt$Vyf6oj5z6Br2b0MYNmxXDByQKU$MokWXRQ27ArHJaFTF3iEjbqR9JgC3Jmv6$r7vVm4@5zX8PDzDGZ7wLf$Nsfb3E0sycPj2e$rDJImgQ$wOSW1kc$Vg@XshdROVHR3iYgSKJPsPBb6P2aU@hhyOoXlyQ4pa$bXoa2FsllLhF8=
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Nilgün Yerli 

Turkse troel: de columns en brieven van haar lezers (2000) romans YERL 

Vanaf 1997 schrijft ze columns voor Het Parool, en later ook voor het Utrechts 
Nieuwsblad en andere bladen van dezelfde uitgever. Bovendien is ze een bekend 
cabaretière. In deze bundel zijn de beste van haar columns verzameld en een selectie van 
reacties van lezers op haar werk. Nilgün Yerli houdt zich al ruim twintig jaar bezig met het 

maken van teksten over haar observaties van de Nederlandse cultuur. Met haar scherpe kijk op de 
twee culturen die haar gevormd hebben, haar rake, geestige, vaak ook ontroerende opmerkingen, 
choqueert ze èn neemt ze mensen voor zich in. 

De garnalenpelster (2001)  buurtbibs YERL 

De garnalenpelster is de debuutroman van Nilgün Yerli (1969). Ze is geboren in Turkije 
maar woonde sinds haar tiende in Nederland. Ze maakte reeds naam als columniste 
voor de dagbladen 'Het Parool' en het 'Utrechts Nieuwsblad' en ook voor het VPRO-
radioprogramma 'De avonden' schrijft ze bijdragen. Ook als cabaretière bleek ze niet 
ongetalenteerd te zijn. Haar eerste theaterprogramma 'Wat zeg ik?' werd bijzonder 

positief onthaald. Het bevatte erg openhartige, persoonlijke observaties van een tussen twee 
culturen pendelende jonge vrouw en getuigde van een diep respect en een grote liefde voor haar 
moeder. Ook de aparte kijk op de taalkronkels en de taaleigenaardigheden van het Nederlands 
waren origineel. 

 

Vlaanderen 
 

Mustafa Kör 

Mustafa Kör die in 1976 in Oost-Turkije geboren werd, was nauwelijks drie jaar oud toen hij in 
Vlaanderen arriveerde. Hij genoot dus onderwijs in het Nederlands en woont in de buurt van 
Maasmechelen. Hij noemt het Limburgse Maasland zijn thuisland, maar hij dróómt van Turkije en 
houdt er contact mee. Zijn hart leeft als het ware in en tussen twee werelden, maar toch is hij een 
Maaslander, zegt hijzelf 
 

De lammeren (2007)  romans KOR 

 

Umut gaat terug naar zijn geboorteland Turkije om er achter te komen waarom zijn 

broer zelfmoord pleegde. Bovendien wil hij zijn eerste grote liefde Aysa zoeken. Hij 

verblijft o.a. in Konya, de stad van de Derwishen. Een sterk autobiografisch getint 

verhaal. Kör (1976) is geboren in Turkije, maar woont sinds zijn derde jaar in 

Vlaanderen. Hij zit in een rolstoel na een ernstig auto-ongeluk. Met het verhaal 'De 

uitverkorenen', de basis voor deze roman, won hij een El Hizjra-literatuurprijs. Zijn taal is bloemrijk 

en vol beeldspraak. Dat is wel eens hinderlijk, maar niet in deze indrukwekkende roman. Hij schetst 

een ontroerend beeld van zijn familieleden, vooral van zijn afstandelijke vader. De nostalgische 

verhalen en een zekere spanning houden de lezer in de greep. 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nilg%C3%BCn_Yerli
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nilgun-Yerli/Turkse-Troel-de-columns-en-brieven-van-haar/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2162726&cs=resultlist&rctx=AWWOMU7EMBBFPYSViFKtBP1qKygi93T0iJ7KctYDO2QyhvF4cw9uwC0o6OgoOAhCnIG0COkX@73mf3CuAddOkcQ1ro@V9lkvtzfE9$9vsrlFZdr2f3BzflUNq15A11K4G8FTIDlEphQNd0woVmypsKZQiBeEzkKiCdYWJlwWEhy5n8@j1$dmycnXxwpOv6$XG3WK2s0keYAzxVLZmIrBC3jN2TzTU6XkBxoEzc9YrD9wjJJQUfohFvwvNcpunzQ@pjyLH7Oa0sPY1oLqVsLwCw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nilgun-Yerli/De-garnalenpelster/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2277749&cs=resultlist&rctx=AWWOMU7EMBBFPYSViFKtBP1qKygi93T0iJ7KctYDO2QyhvF4cw9uwC0o6OgoOAhCnIG0COkX@73mf3CuAddOkcQ1ro@V9lkvtzfE9$9vsrlFZdr2f3BzflUNq15A11K4G8FTIDlEphQNd0woVmypsKZQiBeEzkKiCdYWJlwWEhy5n8@j1$dmycnXxwpOv6$XG3WK2s0keYAzxVLZmIrBC3jN2TzTU6XkBxoEzc9YrD9wjJJQUfohFvwvNcpunzQ@pjyLH7Oa0sPY1oLqVsLwCw==
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Poëzie 

 

Hikmet, Nazim 

Turkije's grootste schrijver leefde van 1902 tot 1963. Hij werd geboren in Saloniki en 
stierf in Moskou als balling. Er staat nu een standbeeld van hem in Ankara: hij is echter 
nog niet volledig gerehabiliteerd, op grond van zijn communistische opvattingen wordt 
hij als landverrader beschouwd. 
 
Turkse gedichten (1981)  magazijn M 27715 
Mensenlandschappen (1995)    magazijn M 30224 

De mooiste van Nazim Hikmet (2003)   Poêzie HIKM 
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Films 
 

Ararat (Atom Egoyan, 2002) 
De film vertelt de geschiedenis van de genocide door de Turken op het Armeense 
volk in 1915, die nog steeds door velen ontkend wordt. Raffi, een 18-jarige 
filmmaker keert terug uit Armenië met blikken 35mm filmmateriaal. De 
douanebeambte, die bijna met pensioen gaat, krijgt argwaan over de inhoud van de 
films en is vastbesloten te ontdekken welk geheim Raffi met zich meedraagt. Zijn 
ondervraging leidt tot een intens psychologisch onderzoek. 

 
Auf der anderen Seite (Fatih Akin, 2007) 
In Auf der anderen Seite zien we twee verhalen die zich afwisselend afspelen in 
Duitsland en in Turkije en waarin de levens van zes personages - vier Duitsers en 
twee Turken - door het (nood)lot met elkaar verbonden raken. 
 
 
 

 
Duvar (Yilmaz Güney, 1983) 
In de centrale gevangenis van Ankara, waar gevangenen onder onmenselijke 
omstandigheden vast zitten, strijden de kinderen van slaapzaal 4 voor hun eigen 
overleving. Geconfronteerd met de herhaaldelijke vernederingen van de 
gevangenbewaarders, besluiten ze om in opstand te komen. Ondanks de 
beledigingen en afranselingen, komen ze als overwinnaar uit de strijd: ze slagen erin 
om te worden overgeplaatst naar een andere gevangenis... 

 
Gegen die Wand (Fatik Akin, 2004) 
De Turkse Cahit, die in Hamburg een leven van seks, drugs en rock & roll leidt, komt 
in een psychiatrische kliniek de mooie, jonge Sibel tegen. Zij heeft een 
zelfmoordpoging gedaan en hoopt door middel van een huwelijk met Cahit zich te 
verlossen van de zware druk van haar Turkse familie. Met tegenzin gaat Cahit 
akkoord met dit schijnhuwelijk. 
 
Hamam: il bagno turco (Ferzan Oztepek, 2000) 
De jonge Italiaanse binnenhuisarchitect Francesco erft van zijn tante in Istanbul een 
traditionele hamam, een Turks bad. Hij vertrekt naar Istanbul om het badhuis snel 
te verkopen, maar daar aangekomen raakt hij gefascineerd door zijn overleden 
tante, de hamam, en de zoon van de huisbeheerder. Zijn beslissing om in Istanbul te 
blijven heeft dramatische gevolgen. 
 

 
Honey, Milk, Egg (Semih Kaplanogu, 2011) 
De zesjarige Yusuf is net op school begonnen. Zijn vader Yakup is een imker. Yusuf 
gaat graag met zijn vader mee als hij aan het werk is. Op een dag verdwijnen de 
bijen plotseling, waardoor de familie-inkomsten onzeker worden en Yakup trekt de 
bergen in. Als reactie stopt Yusuf met praten en zijn moeder kan hem niet van 
gedachte veranderen. Maar wanneer Yakup wegblijft, beginnen moeder en zoon 
zich zorgen te maken. 

 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Atom-Egoyan/Ararat/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6785737&cs=resultlist&rctx=AWWNMW7CQBBFdzAIGRcIKelT0qA9CkdYrdlBDF7PwuwYn4eOIlIuQUGZMkUOkI4LUOAmaSJ96b@@mg@GFGDK1hOPCjPXThra429DVZLbNmDJEZ98pOAVN5GQNeuAsCCXKQ4TKnWBWlioa1F3KcDY@DzGXx@FkNn7fQIv3$vp7br8vC4vb39HVU$cangVzF3USFnhDFZSUhvp2FGwNdWManvMujpF7zmgIK9qn@G@FM$bXZB0CKln2yRRoX1TdhnFTDjCEw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Fatih-Akin/Auf-der-anderen-Seite/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7038695&cs=resultlist&rctx=AWWNsY3CQBBFd4ATWA4QEgUQklhbCiWs1uwgBq9nYXaMK6GAky44XR0EhBRAAzRw8TnhEqQv@fdf8sGYMZii9cQwNnPtpKEDvhrKgtyuAUuO$OwjBa$4jYSsWQeEBblMcZhQqgvUwkJdi7pPAUbm6zL5eY6GzO6@E1g$NtPbdX2@rr9X@0dlT5xqmAru4BOspKQ20qmjYGuqGdX2mLU6R$85oCBXtc@4LsXzdh8kHUPq2TZJVOjQFF1GMR8c4Q8=
http://www.bol.com/nl/p/duvar/1002004000123213/
http://www.bol.com/nl/p/hamam-il-bagno-turco/1002004006130781/
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Iklimler (Nuri Bilge Ceylan, 2006) 
Tijdens hun zomervakantie aan de Turkse kust verbreekt Isa zijn relatie met Bahar. 
Zij gaat alleen terug naar Istanbul. Een druilerige herfst volgt waarin Isa zijn 
eenzaamheid afwisselt met bezoeken aan Serap, een ex-vriendin. Van haar hoort hij 
dat Bahar in Oost-Turkije aan een televisieserie werkt. Hij wil naar haar toe en reist 
af naar verre winsterse contreien. Zal het een laatste ontmoeting zijn of juist een 
nieuwe lente? 

 
Kuma (Umut Dag, 2014) 
Dit familiedrama, de eerste speelfilm van de Koerdisch- Oostenrijkse regisseur Umut 
Dag, brengt op intrigerende wijze de tegenstelling tussen oude Turkse tradities en de 
moderne tijd in beeld. De film opent met een kleurrijk samenzijn van vier 
hoofdrolspeelsters in een schaars verlicht huis in een klein dorpje, ergens op het 
Turkse platteland. De 19-jarige Ayse beleeft haar 'mooiste' dag: ze wordt uitgehuwd 
aan de aantrekkelijke Hasan. Al snel na de voltrekking van het huwelijk vertrekt het 

paar met Hasan’s familie van het weids in beeld gebrachte Turkse land naar de beklemmende 
beslotenheid van een appartement in Wenen. Daar aangekomen blijkt Fatme, de vrouw des huizes, 
aparte ideeën te hebben over het huwelijk van haar zoon. 
 

Masseria delle allodole (Paolo aviani, 2007) 
gebaseerd op de roman 'Het huis met de leeuweriken' van Antonia Arslan. Het 
verhaal begint in 1915 in een Turkse provinciestad. De welvarende Armeense familie 
Avakian is goed geïntegreerd en denkt veilig te zijn voor de groeiende anti-
Armeense stemming. Toch worden alle mannelijke familieleden vermoord door 
Turkse soldaten. De vrouwen worden meegenomen op een barre tocht richting 
Aleppo, een stad die in het huidige Syrië ligt. 

 
Once upon a time in Anatolia (Nuri Bilge Ceylan, 2011) 
De film begint met een nachtelijke zwerftocht van een politiepatrouille met twee 
verdachten op het dunbevolkte platteland van Anatolië op zoek naar een lijk. Was 
het nou bij die waterput of bij de oude brug? De verdachten waren indertijd 
dronken en weten niet meer precies wat waar gebeurd is. De agenten, de 
lijkschouwer en de procureur zijn niet erg geïnteresseerd in het oplossen van een 
misdrijf. 

 
Organize Isler (Yilmaz Erdogan, 2005) 
Asim Noyan houdt zich bezig met autodiefstal en oplichting. Het nieuwste lid van 
zijn criminele bende is de depressieve komiek Samet. Asim verdient zijn geld door 
luxe gestolen auto's te verkopen via krantenadvertenties. Tegelijkertijd leidt de 
intellectuele familie Ocak een heel ander bestaan. Dochter Umut is afgestudeerd in 
Engelse filosofie maar heeft geen werk. Haar vader heeft geen succes met zijn 
sociologische boeken en haar moeder is een bescheiden docente in de scheikunde. 

Ze hebben niet veel geld om een auto te kopen en zo kruisen hun wegen met die van Asim Noyan en 
zijn bende. 
 

Pandora’s box (Yesim ustaoglu, 2008) 
Een oude vrouw die in de war is, wordt door haar drie kinderen vanuit een dorpje in 
de bergen naar Istanbul gehaald. De kinderen zijn van elkaar en van hun moeder 
vervreemd, waardoor er veel spanningen ontstaan. Met haar opstandige kleinzoon 
ontstaat echter een speciale band. 
 
 

http://www.bol.com/nl/p/iklimler/1002004007108281/
http://www.bol.com/nl/p/kuma/9200000032060492/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Paolo-Taviani/La-masseria-delle-allodole/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7859327&cs=resultlist&rctx=AWWNMW7CQBBFdzAIGRcIKelT0qA9CkdYrdlBDF7PwuwYn4eOIlIuQUGZMkUOkI4LUOAmaSJ96b@@mg@GFGDK1hOPCjPXThra429DVZLbNmDJEZ98pOAVN5GQNeuAsCCXKQ4TKnWBWlioa1F3KcDY@DzGXx@FkNn7fQIv3$vp7br8vC4vb39HVU$cangVzF3USFnhDFZSUhvp2FGwNdWManvMujpF7zmgIK9qn@G@FM$bXZB0CKln2yRRoX1TdhnFTDjCEw==
http://www.bol.com/nl/p/once-upon-a-time-in-anatolia/1002004013002058/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Yilmaz-Erdogan/Organize-isler/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6892412&cs=resultlist&rctx=AWWMQYoCMRBFU9MoNL0QQY@h5CgeISSmHMukK5pUbHAruNKte48x67nGHMYGl8Ln8@5bfFCqAdX2llg1qvt7nH@qu6FryWwDaDLEJxvJW8FNJGQpMiLMyRSK44ROjKce5mJ6lF3y8KWu98njtxkzvV2msPhfg5pJzYH22A3EycHy6L4rB04DwxN0Tkl0pGMlrx05RtEDFlmdorXsMSOvnC34KbPlzc7ndPDjkw4pS6Z9aGvBrCYc4QU=
http://www.bol.com/nl/p/pandora-s-box/1002004007616181/
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Soul kitchen (Fatih Akin, 2009) 
Duitser Zinos runt het eetcafé Soul kitchen in Hamburg, maar met boycottende 
klanten, een luie broer en een vriendin die hem verlaten heeft, heeft Zinos 
problemen genoeg. 
 
 
 

 
Three monkeys (Nuri Bilge Ceylan, 2008) 
Wanneer een lokale politicus kort voor een belangrijke verkiezing iemand doodrijdt, 
haalt hij zijn chauffeur over om tegen een vergoeding de schuld op zich te nemen. 
Hierdoor raken de chauffeur, zijn vrouw en hun opgroeiende zoon verder van elkaar 
vervreemd. De titel 'Three monkeys' verwijst naar de drie aapjes die 'horen, zien en 
zwijgen'. 
 

 
Uzak (Nuri Bilge Ceylan,2004) 
Winters Istanbul vormt het décor voor een vertelling over vervreemding en 
eenzaamheid. Mahmut woont alleen en werkt als reclamefotograaf, onder meer 
voor een tegelfabriek. Zijn vroegere ambities om kunstfoto's en films te maken heeft 
hij volledig laten varen. Hij is gescheiden van Nazan en heeft nauwelijks contact met 
zijn naaste familie. Neef Yusuf komt naar de stad omdat de fabriek in zijn dorp 
iedereen ontslagen ontslagen heeft inclusief zijn vader. Hij heeft geen enkele 

opleiding maar denkt toch een prachtige baan te kunnen vinden op de grote vaart. Mahmut ziet hem 
liever gaan dan komen en heeft geen enkele zin om hem te helpen. Hij ergert zich aan het in zijn 
ogen lompe gedrag van zijn neef. De muis in de keuken werkt ook niet erg mee..... 
 

Winter sleep (Nuri Bilge Ceylan, 2014) 
gepensioneerde acteur Aydin bestiert samen met zijn veel jongere vrouw Nihal een 
klein hotel in Centraal-Anatolië. Ook zijn onlangs gescheiden zus Necla woont in het 
hotel. Beide vrouwen kunnen het niet goed vinden met de zelfingenomen, arrogante 
 yden, hetgeen ’s winters, als het hotel zo goed als leeg is, leidt tot onontkoombare 
conflicten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Fatih-Akin/Soul-kitchen/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7907507&cs=resultlist&rctx=AWWMsW3DMBBFeRFkQFARGLB7L$BwlIxAHM0zdCZ1tMiTNUAmyQrJJilSeQ$3VhkgwCve$8UHYxow3YgspjH7MyoPB4wsfxT6jt05gmXHcsPEAZVOiUm06qqwZVc5rQm9usAjbNWNpEMO8GJ$P9qv72Zl8@NoYXd@B@Oqc4l8oX5hyR72k3$bJUpeBD7BlpzVJp5mDtazF1K7UNXjLSFKoEJy9Fjp@1hQTkMo$RrWJxtz0cKX2M2VimklwRM=
http://www.bol.com/nl/p/three-monkeys/1002004007431364/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nuri-Bilge-Ceylan/Winter-sleep/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9375431&cs=resultlist&rctx=AWWMsY0CMRBFPawWabUBQuICMhoAl0IJlr2eOwZ7x2DPsiKkgevhWiC6Yi6kBAq4TRHSC@77wQOlKlBNb4lVpdaO4hduOrxGyy8CbUPmM4AmQ3yxkbwV7CIhS5FpwpJMoTgptGI89bAU06MckoeZ$r3V3@dqYv541rD624NayJADHbEdiZODj7PbDRw4jQw@oHNKoiOdB@LakWMUPWKR7SVayx4z8tbZgu9nttwdfE4nP5V0SFkyHUMzFMyq5gj@
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Belgisch 

 
Mixed kebab / Kassablanca (Guy Lee Thys, 2012) 
De 27-jarige Turks-Belgische Ibrahim wordt verliefd op de 19-jarige Belgische Kevin. 
Ibrahim, Bram in Vlaamse kringen, wil zijn homoseksualiteit verborgen houden voor 
zijn familie. Zijn ouders vermoeden echter iets en willen hem koppelen aan Elif, zijn 
18-jarige Turkse nicht. Bram wil eerst Elif ontmoeten en vraagt Kevin hem te 
vergezellen naar Turkije. Bevat ook de film Kassablanka uit 2002 van dezelfde 
regisseur waarin een Marokkaanse en een Vlaamse familie worden gevolgd ten 

tijden van de verkiezingen in België waarbij de rechtse partij het Vlaams Blok voor veel onrust zorgt. 
 

Turquaze (Kadir Balci & Charlotte Vandermeersch, 2012) 
Nadat ze hun vader hebben begraven in Istanbul, keren Timur (28) en zijn twee 
broers, Ediz (36) en Bora (16), terug naar Gent. Hun moeder blijft achter in Istanbul. 
De drie broers hervatten hun leven maar moeten op zoek naar een nieuw 
evenwicht. Terwijl Ediz de dominante vader speelt en Bora met verkeerde vrienden 
domme dingen doet, probeert Timur zijn vaders droom te realiseren namelijk 
trompet spelen bij een fanfare. Sarah, de vriendin van Timur, vindt dat cool, tot ze 

merkt dat hij amper nog oog heeft voor haar... 
 

Muziek dvd 

 
Crossing the bridge (Fatik Akin, 2005) 
Smoorverliefd werd Alexander Hacke, bassist van de Duitse undergroundband 
Einstürzende Neubauten, op de stad Istanbul toen hij de soundtrack van Fatih Akins 
megasucces Gegen die Wand componeerde. Nu presenteert hij deze door Akin 
geregisseerde muziekdocumentaire. Istanbul is een multiculturele stad en niets 
ontsnapt aan de laptop en de geluidsapparatuur van Hacke: van straatmuzikanten, 
rappers,hiphoppers en zigeunermuziek tot traditionele Turkse klaagzangen en een 

Koerdische zangeres. Via deze muzikale zoektocht wordt een ode gebracht aan Istanbul en aan de 
verscheidenheid en veelgelaagdheid van zijn bevolking. 
  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Guy-Lee-Thys/Mixed-kebab-Kassablanka/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8594569&cs=resultlist&rctx=AWWNsY3CQBBFd4ATWA4QEgUQklhbCiWs1uwgBq9nYXaMK6GAky44XR0EhBRAAzRw8TnhEqQv@fdf8sGYMZii9cQwNnPtpKEDvhrKgtyuAUuO$OwjBa$4jYSsWQeEBblMcZhQqgvUwkJdi7pPAUbm6zL5eY6GzO6@E1g$NtPbdX2@rr9X@0dlT5xqmAru4BOspKQ20qmjYGuqGdX2mLU6R$85oCBXtc@4LsXzdh8kHUPq2TZJVOjQFF1GMR8c4Q8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Fatih-Akin/Crossing-the-bridge-the-sound-of-Istanbul/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7222444&cs=resultlist&rctx=AWWMsW3DMBBFeRFkQFARGLB7L$BwlIxAHM0zdCZ1tMiTNUAmyQrJJilSeQ$3VhkgwCve$8UHYxow3YgspjH7MyoPB4wsfxT6jt05gmXHcsPEAZVOiUm06qqwZVc5rQm9usAjbNWNpEMO8GJ$P9qv72Zl8@NoYXd@B@Oqc4l8oX5hyR72k3$bJUpeBD7BlpzVJp5mDtazF1K7UNXjLSFKoEJy9Fjp@1hQTkMo$RrWJxtz0cKX2M2VimklwRM=
http://www.bol.com/nl/p/turquaze/1002004011751865/
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Muziek 
 
Alle Turkse muziek zit bij Wereldmuziek 87 turki – let op  veel cd’s zitten in ons magazijn. Vraag ze 
aan een medewerker. 
 
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen Turkse klassieke muziek en Turkse volksmuziek. 
 

Klassieke muziek  

De opdracht tot het ontwikkelen van deze 'klassieke muziek' werd gegeven aan de Ottomaanse 
paleizen door de Sultans (de vorsten). Enkele van deze sultans waren zelf begenadigde componisten, 
van wie tegenwoordig nog steeds stukken ten uitvoer worden gebracht! Een voorbeeld is Selim III, 
die leefde van 1761 - 1808. 
Enkele voorbeelden 
 

   
 
Parfums Ottomans: musique du court arabo-turque (le Chant du Monde, 2011)  83 syri 
Makam: musique classique Ottomane (Als Sur, 1993)     87 cd 20706 
Minstrel’s era (Derya Turkan - Kalan, 2006)      87 turki türka 
 

Klassieke muziek door Europese componisten met Turkse invloeden  

Oriëntalisme 
Vanaf de 17de eeuw kwam de Turkse cultuur in mode : denk maar aan zijde, koffie, enz. 
Dus ook de muziek kon niet achterwege blijven 
vb. 1:  Marche de cérémonie des Turcs (uit Le Bourgeois Gentilhomme) / Jean-Baptiste Lully 
vb.    Rondo “all turca” (uit Sonate in   gr. KV    ) / W. . Mozart 
vb.    Marcia alla turca (uit “Die Ruinen on  then” (toneelstuk van  . von Kotzebue) / Beethoven 
 
Turkse muziek uit historische tijden 
vb. 1 : Dimitrie Cantemi 
 
Cross-over muziek uit historische tijden 

 
Bal kan: miel et sang (2012) 
Jordi Savall doet onderzoek naar muzikale interculturele uitwisseling en de historische bronnen 
daarvan    Recital Hesperion XXI 13 CD 
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Hedendaagse componisten 

Fazil Say: zowel componist als pianist (hij speel zowel klassiek als jazz, ook Gershwin bvb;)  
Maar hij kwam al in conflict met het regime van Erdogan, wegens kritische uitspraken tegen radicale 
Islam. 

  
 
Say plays say (2014)    Hedendaagse componisten SAY 7.1 CD  
Istanbul symphony (2012)   Hedendaagse componisten SAY 5.1 CD  
 

Religieuze muziek  

  
 
Turquie: la cérémonie des derviches de Konya (VDE, 2011)    87 turki 
Turquie: musique soufu (Icira, 1987)       87 turki 
 

Volks muziek/ Wereldmuziek 

 
 
Beginners guide to Turkey (nascente, 2008)      87 turki 
The Rough Guide to Turkish Café (World Music Network, 2008)    87 turki 
 

  
 
Chants d’exil du peuple Kurde (Tema – ocora, 1991)     87 koerd 
Kurdistan: traditiional Kurdish dance songs (Hollywood Music Center, 200  87 koerd 
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Balkanmuziek  

 
Anatolian wedding (Ahmet Ozden, laco dolap, Selim Sesler, 2007)   87 turki sesle 
 

Turkpop 

Turkpop is dansmuziek. Een grote ster van de Turkpop in zowel Turkije als Europa is 
Tarkan. Hij breekt in 1998 door met het nummer 'Simarik' dat geschreven is door de 
Turkse zangeres Sezen Aksu. 
 
 
 
 

 
Cd’s in onze collectie 
Olürüm sana (1998)     87 turki tarka 
Tarken (1998)      87 turki tarka 
Karma (2002)      87 turki tarka 
Come closer (2006)     87 turki tarka 
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarkan_(9).jpg
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De Belgische connectie 
 

Hadise 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 
Hadise, pseudoniem van Hadise  çıkgöz (Mol, 22 oktober 1985), is 
een Belgisch-Turks zangeres en songwriter. 
 
Hadise raakte bekend toen ze op haar zeventiende meedeed aan de 
Vlaamse versie van de wereldbefaamde talentenwedstrijd Idool. 
Hoewel ze de finale niet haalde, werd Hadise toch opgemerkt en 

versierde op die manier toch nog een platencontract. Ze bracht haar debuutalbum, genaamd Sweat, 
zowel in België als Turkije uit. Het album zorgde voor 5 hits in de Ultratop 50. In 2008 bracht Hadise 
een tweede album, Hadise, op de markt. Dit album was goed voor drie hits in beide landen. 
Hadise experimenteert in haar muziek vaak met R&B gecombineerd met oosterse invloeden en heeft 
al meerdere prijzen gewonnen in de categorie urban. In 2009 vertegenwoordigde ze Turkije op het 
54e Eurovisiesongfestival met het nummer Düm Tek Tek. Met 177 punten eindigde ze als vierde. In 
2009 verhuisde ze ook volledig naar Turkije, waar ze sindsdien de best betaalde popster werd. 
 
Cd’s in onze collectie 
Hadise (2008)         63 hasi 
Sweat (2005)         78 hadis 

Merdan Taplak 

De Antwerps-Turkse DJ reist de wereld rond om op de allergrootste feestjes de mensen aan 
het dansen te brengen. Dat doet hij door wereldmuziek wondermooi met electronica te 
mixen. Zijn eerste album is uit en de aanvragen voor grote festivals stromen binnen. Voor 
Touché gaat hij zitten. 
 

  
 
In it for the honey (2012)    78 taplak 
Imperial dancefloor material (2015)      78 taplak 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudoniem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mol_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/22_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1985
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zanger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Songwriter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Idool_(Vlaanderen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ultratop_50_(Vlaanderen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhythm-and-blues
https://nl.wikipedia.org/wiki/Urban
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival
https://nl.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCm_Tek_Tek
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLCysvmT_McCFYcPGgodlr0MLg&url=http://www.snipview.com/q/Hadise&psig=AFQjCNGL9TzutVOG-Rz1-ZHphN31uywlNg&ust=1442513566384192
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Strips 
 

Van Istanbul naar Bagdad / Arnon Grunberg – Hanco Kolk(2010) Strips GRUN 
Maart 2010 vloog Arnon Grunberg naar Istanbul om per auto en trein koers te 
zetten naar Bagdad. Het werd een roadtrip vol bijzondere ontmoetingen en 
typisch 'Grunbergiaanse' observaties. De stripmaker Hanco Kolk verwerkte 
Grunbergs reportages uit NRC Handelsblad, ongepubliceerd materiaal, brieven 
én oudere Irak-reportages tot een graphic novel.  
Grunberg bezoekt de dansende derwisjen van Konya, vindt geen geluk in 

Adana (het verlopen 'erotisch centrum van Turkije'), eet in een schommelende trein 
yoghurtsoep van een samowar, en schrikt van de Syrische vrouwen die aan de hand van een 
kind over straat moeten omdat hun burka ook de ogen bedekt. Ondertussen probeert hij zijn 
moeder telefonisch gerust te stellen en de hysterie van zijn vertaalster Gül te overleven. 
 

   
 

Cyclus 1 van Djinn / Jean Dufaux – Ana Miralles (4 delen2001-2004) 
Ik ben op zoek naar een djinn. een luchtgeest. een schim. die van mijn grootmoeder". Kim 
Nelson, een Engels meisje, is in Istanboel op zoek naar haar roots. 
Aan het hof van Sultan Murati, de zwarte sultan, was Jade de favoriete en heerste als een 
despoot over de harem. Geen man kon haar weerstaan. In de jaren die voorafgingen aan de 
Eerste Wereldoorlog, werd ze dan ook uitgespeeld als geheim wapen tegen de Engelsen. 
Wanneer de Engelse diplomaat Lord Nelson kwam onderhandelen, werden hij en zijn vrouw 
in het sensuele web van Jade gevangen. De sultan kreeg zo een ideaal chantage-instrument 
in handen. Veel gebeurt er niet, het scenario is niet meer dan een excuus om over te gaan 
van de ene erotische scène naar de volgende sensuele setting (een harem, weet je wel). Jean 
Dufaux is echter een vakman, want hij weet het dunne verhaaltje tot het einde boeiend te 
houden en je nieuwsgierigheid te prikkelen (sic) voor het vervolg. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Dufaux/De-dertig-belletjes/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2441751&cs=resultlist&rctx=AW2IMU4DQQwA14mCcjpRRII$LUW0T1r5so7inM8LXm8uJeIFfIEP8DK$AOJ6kKaYGQhhDaGbkHW1Dk8XQt3ndsJ2209sKEL13wl9x$k0QuTEekXhjE5HYVKvvijsOFWWJaH3lHmCnaeJ@FwyrMLb6@b9c7Nw9@W9hYefG4T7SlXI$pm1DPBoVJu4cHX4gGileBR$aZzjwIOSx5mqH66CqJmM9DBgpb@TUI@nbOU5l1njWMyNL2PXKlnYqMAv
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Dufaux/Hervonden-eer/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9254173&cs=resultlist&rctx=AW2IMU4DQQwA14SgnE4UkaBPSxHtk1a$rKM45@OC15tLiXgBX0Ci5oUIcT1IU8wMhLCC0E3IerMKT2dC3eV2xHbdTWwoQvXfCX3H6ThC5MR6QeGMTgdhUq$$KGw5VZYlofeUeYKtp4n8VDLchrfXzfvXeuHu83sDDz9XCPeVqpD1M2sZ4NGoNnHh6vAB0UrxKPzSOMeBByWPM1XfXwRRMxnpfsBKf6ehHk7ZynMus8axmBufx65VsrBWgV8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Dufaux/De-schat/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3078140&cs=resultlist&rctx=AW2IMU4DQQwA14mCcjpRRII$LUW0T1r5so7inM8LXm8uJeIFfIEP8DK$AOJ6kKaYGQhhDaGbkHW1Dk8XQt3ndsJ2209sKEL13wl9x$k0QuTEekXhjE5HYVKvvijsOFWWJaH3lHmCnaeJ@FwyrMLb6@b9c7Nw9@W9hYefG4T7SlXI$pm1DPBoVJu4cHX4gGileBR$aZzjwIOSx5mqH66CqJmM9DBgpb@TUI@nbOU5l1njWMyNL2PXKlnYqMAv
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Arnon-Grunberg/Van-Istanbul-naar-Bagdad/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7779565&cs=resultlist&rctx=AWWIQU7DMBAAvUQVjSJUReIBfKDykyy73rRLNmtYbxq$wx3uvKEv6Fd6qciJC9IcZgaca8C1UySBxvVHnSWhHv8EupbCMIKnQHKOTDkaHphQrNqq0FOoxGtCZyHTBL2FCe1UMjy46@3x63uzsr3ctvB8@2h$XtxTxcqo3UJSEuyGmVlxgE@wWop5pveZsk$UBM0vWG1@5hglo6LsU6z4f2qUwylrectlET8WNaXXsZ0rqtsIwy8=

