Amok Kosucusu

Intihar, Stefan Zweigin zihnini genclik
yillarindan beri mesgul eden bir kavramdi.
Yasamanin bir anlami kalmadigini anladigi
anda
yasamina
kendi
eliyle
son
verebilecegini daha universite yillarinda
soylemisti. Ilk evliligi sirasinda karisi
Friederikeyi kendisiyle birlikte intihar
etmesi
icin
zorlayan,
sonra
bu
dusuncesinden vazgecen Stefan Zweig,
yillar sonra, Ikinci Dunya Savasi sirasinda,
ikinci karisiyla birlikte yasamina son verdi.
Yazar, onceki intihar girisimlerinden
vazgecmis
olsa
da
korkularini,
romanlarindaki
ve
oykulerindeki
kahramanlara
yasatiyor.
Amok
Kosucusunda yer alan oykulerin ortak
izlegi de intihar. Kendi yasamindan ya ada
tarihteki gercek kisilerin yasamlarindan
kesitler katarak yazdigi bu oykulerde
Stefan
Zweigin
duyarli
kisiligini,
olaganustu gozlem gucunu oldugu gibi
sayfalara yansittigini goruyoruz. Yazdigi
oykulerin en basarili orneklerinin yer aldigi
bu kitapta, bir uzun oyku olan Amok
Kosucusu bir bas yapit. Insani en gucsuz,
en savunmasiz yonleriyle ele alip, insan
ruhunun en derin katmanlarina inmeyi
bilen, butun bunlari son derece canli,
ayrintili, cok yonlu bir anlatimla kaleme
alabilen, okuru gercekten etkileyebilen bir
yazar Stefan Zweig. Yazdiklarinin
uzerinden bunca yil gecmis olmasina
karsin, oykulerinin, romanlarinin bugunku
kusaklar tarafindan da ayni ilgiyle
okunmasi, onun kalici bir yazar oldugunun
en buyuk kaniti. Amok Kosucusunun bu
yeni cevirisinde, daha onceki basimda yer
almayan oykuler de bulunuyor.
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Hint Adalar?nda doktorluk yapan adamaAmok Kosucusu-CAN YAYINLARI- Stefan Zweig Intihar Stefan Zweig?n
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buAmok Kosucusu-TURKIYE IS BANKASI KULTUR YAYINLARI- Stefan Zweig Amok Kosucusu doktor olarak
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kendi olumune dogru kosan bir doktorun y?k?m?n? ele al?r. Tutkulu yasamlar?n yazar? Zweig,Intihar, Stefan Zweig?n
zihnini genclik y?llar?ndan beri mesgul eden bir kavramd?. Yasaman?n bir anlam? kalmad?g?n? anlad?g? anda
yasam?na kendi eliyle sonIntihar, Stefan Zweig?n zihnini genclik y?llar?ndan beri mesgul eden bir kavramd?.
Yasaman?n bir anlam? kalmad?g?n? anlad?g? anda yasam?na kendi eliyle sonAmok kosucusu, uzun oykunun usta ismi
stefan zwe?g?n basyap?tlar?ndan biridir. hindistandan avrupaya dogru yol alan bir translatigin yolcusu karanl?k
birInsan?n tek sahip olmas? gereken hak, istedigi gibi geberebilmesidir Ve bu esnada baskas?n?n yard?m?na gerek
duymamas?d?rY?k?ma giden, melankoliAmok Kosucusu yorumlar? ve incelemeleri, kitaptan al?nt?lar ve sozleri, kitab?
okuyanlar ve Amok Kosucusu kitab?na benzeyen kitaplar.Amok Kosucusu [Stefan Zweig] on . *FREE* shipping on
qualifying offers. Edebiyatin cesitli dallarinda onemli yapitlar veren ve yapitlari dunyaStefan Zweigin Amok Kosucusu
adl? kitab? alt? k?sa hikayelerden olusuyor. Butun hikayelerinde cokmus hayatlar?, bunal?ml? insanlar?n ruh halini
anlat?yor.Amok Kosucusu, Hindistanda nehirlerden cok uzakta bir klinikte Hollanda hukumeti ad?na cal?san bir
doktorun hikayesidir. Eser, icinde bulundugu acmazdanbr/Amok Kosucusu doktor olarak yard?ma ihtiyac duyan bir
insana el uzatman?n vicdani yukumluluguyle kendi karmas?k duygular? aras?nda s?k?s?p kalan bir - 49 sec - Uploaded
by BranguageSenaryo ve Yonetmen B. Erdi Mamikoglu Oyuncular Muhammet Uzuner Serap Uluyol
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