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BESKRIVNING

Högaktuell och modern skildring av Turkiets mångskiftande förflutna!Turkiets historia tar sin början i det
Osmanska riket. Under sin storhetstid på 1500-talet omfattade det enorma landområden, men från 1600-
talets slut drabbades det av krig för att slutligen falla samman under första världskriget. På rikets ruiner
ville dess förste president Kemal Atatürk skapa en turkisk nationalstat hemmahörande i Europa. Men först
2002 kunde EU:s kriterier för ett medlemskap uppfyllas. År 2015 är det parlamentsval i Turkiet, och
omvärldens intresse för den politiska utvecklingen är stor. Samtidigt blomstrar turismen i landet och allt
fler bokar solresor längs kusten, och weekendresor till Istanbul.Diplomaten och prisbelönte författaren
Ingmar Karlsson skildrar detta lands spännande förflutna, från det mångkulturella Osmanska riket till
dagens moderna Turkiet.2014 var Ingmar Karlsson aktuell med den kritikerrosade boken Arvet från
Bagdad som skildrar Europas arabiska arv. »I Turkiet, där Atatürk en gång bryskt klippte banden till sitt
lands förflutna, famlar dess nutida politiska ledare febrilt efter en osmansk identitet. I det läget är det bra
att läsa på i historien, och här bidrar Ingmar Karlsson förtjänstfullt med sin nya bok. Karlsson, före detta
generalkonsul i Istanbul, har skrivit flera böcker om regionen och har gedigen kunskap i ämnet ... Han
berättar nyanserat och kunnigt om Atatürks kamp för nationell suveränitet och den turkiska republikens
födelse. Läsaren leds genom landets vindlande politiska svängar, Cypernkriser och återkommande
militärkupper.« Svenska Dagbladet »Läsvärd ... en brokig och intressant överblick över Turkiets historia.«
Populär Historia »En intressant bok om ett land med en fascinerande historia ... detaljerad och
välskriven.« Skaraborgs Läns Allehanda »En oundgänglig bakgrund för den som vill försöka förstå landets
utveckling i dag.« Årsskrift för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul »Författaren är synnerligen
kompetent i ämnet ... Boken ger en bra bakgrund för förståelsen av en del av vår samtid.« Bibliotekstjänst
»Ingmar Karlsson är väl insatt i Turkiets historia och har dessutom förmågan att skildra den på ett initierat
och fängslande sätt.« Folket i Bild»En ambitiös och detaljerad framställningde aktuella konflikterna får
också en grundlig presentationdet märks att Karlsson känner starkt för Turkiet.« Tidskriften Respons
»Ingmar Karlsson redogör på ett lättsamt och mycket tillgängligt sätt för ett land som har en mycket lång
och brokig historia ... Det är intressant läsning ... Turkiet är ett populärt semesterresmål och dessutom ett
land som befinner sig i den politiska hetluften ... Det finns alltså många goda skäl att vidga sina kunskaper
om Turkiet, och att då läsa den här boken är en utmärkt idé.« Bloggen Johannas deckarhörna
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Turkiets historia / Ingmar Karlsson ... #historia #Turkiet | Nya ...

Högaktuell och modern skildring av Turkiets mångskiftande förflutna! Turkiets historia tar sin början i det
Osmanska riket. Under sin storhetstid på 1500-t

Turkiet - Äldre historia | Utrikespolitiska institutet

Huvudartikel: Turkiets historia. Wikimedia Commons har media som rör Turkiets historia.

Turkiets historia | 182,00 kr | Bok av Ingmar Karlsson

Turkiets historia sträcker sig till forntiden. Anatolien har varit befolkat sedan människans tidiga historia,
av många olika folk.
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