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Şubat ayında kaybettiğimiz usta yazar
Umberto Eco'nun yaşamı
ve eserleri hakkında daha
fazla bilgi edinmek için
umbertoeco.com adresini ziyaret edin.
For more information
about the life and works
of Umberto Eco, the great
author we lost in February,
visit umbertoeco.com.
Türk Hava Yolları Yayınları’nın kitaplarını okumak
ve yeni kitaplardan
haberdar olmak için Sky
Library mobil uygulamasını ücretsiz olarak
indirin.
Read a variety of Turkish
Airlines publications by
downloading the Sky Library
mobile application. It’s free
of charge.
skylibrary.com

İtalyan mutfağı... Duyulduğu
anda zihinlerde lezzeti ve
tokluğu çağrıştıran bu iki
kelime, Katie Parla ve Kristina
Gill’ın uzun çalışmaları
sonucunda Tasting Rome
kitabında toplandı. Tarihi
Antik Çağ’a kadar uzanan
Roma’nın yerel lezzetlerini
şehrin merkezinden çevresine
adım adım ilerleyerek
anlatan Tasting Rome, basit
bir yemek tarifi kitabı değil.
Yemeklerin hikâyeleri, kimler
tarafından hazırlandığı ve
nasıl geliştiği bu kitapta
detaylı bir şekilde aktarılıyor.
History Channel’da sıkça
gördüğümüz Roma uzmanı
Katie Parla ile fotoğrafçı
Kristina Gill’in ortak çalışması
Tasting Rome, her evin
kütüphanesinde yer almalı.

İstanbul’un Nakşı
Istanbul in Embroidery

Kuş İzi
Trace of Birds

Nakş-ı İstanbul: Ortaköy Büyük Mecidiye
Camii kitabı, İstanbul Boğazı’nın en
güzel noktalarından birinde inşa edilen
Büyük Mecidiye Camii’nin 2014 yılında
tamamlanan restorasyon sürecini
anlatırken, aynı zamanda Sultan
Abdülmecid’in yaşamı ve şehre yaptığı
katkıları da okuyucuya sunuyor.
The book Nakş-ı İstanbul: Ortaköy Büyük
Mecidiye Mosque (Istanbul in Embroidery:
Ortaköy Great Mecidiye Mosque) focuses on
the restoration story of the Great Mecidiye
Mosque, which was completed ın 2014
and is located at one of the best spots on
the Bosphorus. The book also includes
information about Abdulmecid’s life and his
contributions to the city.

Türk kültüründe kuşlar çok özel bir yere sahip.
Prof. Dr. Halil Ersoylu, Türk Kültüründe Kuşlar
başlıklı kitabını, “Düşünce Dil ve Edebiyattaki
Kuşlar”, “İnanç ve Yaşayıştaki Bazı Kuşlar” ve
“Türk Dünyasının Folklor ve Etnografyasında
Süs Olarak Kullanılan Kuşlar” olarak üç
bölüme ayırmış. Bülbülle, güvercinle, kartal ve
şahinle olan kadim muhabbetimizin hikâyesini
dinlemek isteyenler, bu kitap sizin için.
Birds have a special place in Turkish culture. Prof.
Dr. Halil Ersoylu deals with this subject matter in
three chapters (“Birds in Thinking, Language and
Literature”, “Some Birds in Beliefs and Living”
and “Birds as Decorations in Turkish Folklore and
Ethnography”) in his book Birds in Turkish Culture.
Perfect for those interested in Turkey’s ancient
relationships with birds like the nightingale, the
pigeon, the eagle and the hawk.
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The mere mention of
Italian food can get you
salivating. So will the book
Tasting Rome, compiled
by author Katie Parla and
photographer Kristina Gill
after a months of (delicious)
study. Exploring a food
history that dates back to
the ancient period –and
starting in Rome’s city center
before traveling out toward
the periphery– this book
is far more than a list of
recipes; it also talks about
the stories behind the dishes,
exploring the chefs that first
developed the recipes and
discussing how they have
since changed. For foodies
(and fans of Italy) around the
world, this is a must-have for
the kitchen library.
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