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Merhaba,

HAKKIMIZDA

Kuşkusuz içinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle son
bir iki yıldır daha sık sorar olduk belki ama iklim krizi gibi gerçekler,
akıllara bu soruyu pandemi öncesinde de çoktan yerleştirmişti
aslında: Bir yokoluşla mı karşı karşıyayız? Geri dönülemez noktayı
artık geçtiğimizi zaten söylüyordu birçok bilim insanı... O yüzden,
kataloğun elinizdeki yeni sayısında, Türkçesini bu yıl başında
yayımladığımız Bencil Maymun kitabının yazarı Nicholas P. Money ile
“yokoluş” temalı bir söyleşi gerçekleştirdik. Kitabının alt başlığına da
uygun olarak, “insan doğası ve yokoluşa giden yolumuz” hakkında...
“Gündem” sayfalarında da, yine bu yıl başında yayımladığımız
Blokzinciri ve Yeni Güven Mimarisi’nin yazarı Kevin Werbach’ın
güncel bir makalesi yer alıyor. Algımızın ve kavrayışımızın tarihte
benzeri görülmemiş bir hızla değiştiği şu dönemde, değişimin önemli
katalizörlerinden birisi olan Blokzinciri teknolojisine Kevin Werbach
yalın bir bakış sunuyor. Werbach’ın bu makalesi, kitabının bir özeti
niteliğinde aynı zamanda ve şüphesiz ki bizler, bu makaleyi ve kitabı
okuyup bitirene dek, dünyadaki değişim daha da hızlanmış olacak.
Ağırlıklı olarak 2021’in geride bıraktığımız ilk yarısında çıkan yeni
ve yakın tarihli kitapların tanıtıldığı kataloğun yeniliklerinden biri
de, “Profil” sayfası. Her sayıda farklı bir KÜY yazarının tanıtılacağı
“Profil” sayfasının ilk konuğu, dünyanın en etkili ekonomistlerinden
biri kabul edilen Mariana Mazzucato.
İlk kitapları Eylül 2020’de çıkan Koç Üniversitesi Çocuk (KÜ Çocuk)
kitaplığı da her geçen gün genişliyor. KÜ Çocuk kitaplarıyla ilgili
ayrıntılar –şimdilik– bu kataloğun arka kapağında... Gerçi kim bilir,
belki de bağımsızlığını ilan edip, ayrı bir katalog olarak karşınıza
çıkabilir önümüzdeki aylarda!
Kataloğun bir sonraki sayısında, yeniden merhabalaşmak dileğiyle...

KÜY (Koç Üniversitesi Yayınları), üniversitenin
“mükemmellik merkezi” olma hedefinin
barındırdığı öncülük arzusunu benimsiyor.
KÜY kitapları, kendi alanlarının en ileri bilgisini
okuyucuya sunacak başlıklar arasından seçiliyor.
Burasının Bilgisi dizisinde, bu coğrafya hakkında
ve/veya bu coğrafyadan (geniş anlamıyla Ortadoğu
diyebiliriz) araştırmacılar tarafından yazılmış
kitaplar yer alıyor. Literatüre ciddi katkı sağlayan,
paradigmaları sorgulayan ya da değiştiren, daha
önce kullanılmamış bulguları ya da uygulanmamış
analiz yönetimlerini benimseyen önemli
çalışmalar bunlar. Tarih, sanat tarihi, siyaset,
sosyoloji, arkeoloji, cinsiyet çalışmaları, kültürel
çalışmalar alanlarında yapılmış araştırmalar öne
çıkıyor.
Uçbeyleri dizisi genel okuru hedefleyen, her alt
dizide o alanda bildiklerimizin sınırını ortaya
koyan (“state-of-the-art”) ya da o sınırı ileri taşıyan,
iyi yazılmış, ilginç ve ufuk açıcı kitaplardan
oluşuyor. Pozitif bilimler, beşeri bilimler, sosyal
bilimler, edebiyat kuramı, sanat, hukuk, tıp, etik
gibi alanlar bu dizinin kapsamına giriyor.
Maddiyat dizisi Uçbeyleri’nin yaklaşımını
finans, ekonomi, işletme, inovasyon, girişimcilik
alanlarına uyguluyor.
Tefrika dizisi de, TÜBİTAK tarafından desteklenen
bir projenin ürünü. Bu proje kapsamında, 18311928 yılları arasındaki dönemde, çeşitli süreli
yayınlarda bulunan roman tefrikaları tespit edildi.
Yaklaşık dört yıl süren taramalarda Türk edebiyatı
tarihlerinde, antolojilerinde adı geçmeyen pek çok
yazar ortaya çıkarıldı. Ayrıca, Türk edebiyatının
önde gelen yazarlarının gazete ve dergi
sayfalarında unutulan yapıtlarına da ulaşıldı.
Tuhaf Etki dizisiyse adının da çağrıştırabileceği gibi
Türkçenin, okunduğunda “tuhaf bir etki” bırakan
ayrıksı metinlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Dizide daha önce yayımlanmış ama değeri
bilinmemiş ya da unutulmuş kitapların yanı sıra,
ilk kez yayımlanacak çalışmalar da yer alıyor.
KÜY kitapları radikal demokrasi yaklaşımını,
çağdaş sanat dünyasının sorunlarını, mülkiyetsiz
yapıp yapamayacağımızı, uygarlık dediğimiz şey
yıkılırsa sıfırdan nasıl başlayabileceğimizi, genç
olma takıntımızın sonuçlarını, insanlık tarihini
geri dönülmez biçimde değiştirecek güçteki bir
teknoloji için ne kadar açık fikirli olduğumuzu,
teknolojinin zaman içinde insana üstün gelme
ihtimalini, bilimsel akla duyulan saygıya rağmen
neden halen uzak atalarımız kadar efsanelere
meraklı olduğumuzu, uygarlık tarihinin gerçekten
de kitaplardaki gibi mi yaşandığını sorguluyor.
Her yıl artan başlık sayısıyla KÜY, hem akademik
yayıncılığın, hem de entelektüel dünyamızın
boşluklarını en etkili şekilde doldurmaya çalışıyor.

İletişim
Koç Üniversitesi Yayınları
Rumelifeneri Yolu
34450 Sarıyer, İstanbul
kup@ku.edu.tr
T 0212 338 1000
kuyayinlari

kocuniversitesiyayinlari

KÜY kitaplarının satışlarından elde edilen gelir,
Koç Üniversitesi öğrencilerine burs vermekte
kullanılıyor.
kuyayinlari
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Nicholas P. Money
ile Bencilliğin
Sınırlarına Yolculuk
Alea İacta Est1
NIVART TAŞÇI

Bazı düşünceler vardır, dile getirmesi de kâğıda dökmesi de
siyaseten, hatta ahlaken zordur. Ezberleri bozar, tabuları yıkar,
düşman kazandırır, ama aynı zamanda mevcut düşünme biçimlerini
zorlar, yeni kapılar açar, sınırları baştan belirler. İnsan türünün
içgüdüleri ve nüfus meselesi tam da böyle bir konu. İlkine dair
kamplaşma bireycilikle dayanışmacılık, bencillikle işbirliği arasında
gidip geliyor. İkincisi ise ucu 19. yüzyıla, Thomas Malthus’un
meşhur nüfus denemesine dayanan, faşizmin sularından geçip
doğa karşısındaki kabarık sicilimizin bizi ele vermesiyle sonlanan
çetrefilli bir yol. Bencil Maymun’un yazarı Nicholas Money bu
yolda yürümekten, kutupların çarpıştığı tartışmalara girmekten
çekinmeyen bir biyolog. Biz onu Miami Üniversitesi’nde mantarlar
üzerine sürdürdüğü çalışmalarıyla tanıyoruz, fakat tercih ettiği
isimlendirmeyle Nik kendini “John Milton şiirinin kendinden menkul
uzmanı” olarak nitelendiriyor. Biyolojinin getirdiği güdülenmeyle
bireyselliğin bu tarifteki birlikteliği Nik’in tüm anlatısına hâkim.
Sözgelimi, kitabına verdiği isimden de anlaşılacağı üzere bencil bir
tür bahsi geçen Afrika kuyruksuz maymunu. Doğayı sömürüyor,
ekosistemi bozuyor, biyoçeşitliliği yok ediyor, iklimi geri dönülmez
noktalara sürüklüyor. Fakat bu yıkıcılığın yanında dehası, zarafeti
ve doğanın işleyişini anlama becerisiyle göz kamaştırıyor. Buradan
hareketle Bencil Maymun’daki hikâyenin, pek çok benzeri gibi mutlu
sonla bittiğini sananlar yanılıyor. Kitabı diğerlerinden ayıran tam
da bu: Nik, Homo sapiens’in yokoluşunun çok yakın olması şöyle
dursun, çoktan başladığını düşünüyor.
Okurun düşünce dünyanızla tanışması bakımından “bencilliğe” sizin ifadelerinizle bir giriş
yapalım. İnsan neden bencil?
Benciliz çünkü varoluş tarihimiz boyunca kendimizi öylesine yukarılarda
konumlandırdık ki doğanın kalanını bir kenara ittik, sürdürülebilir ekosistemlere bağımlı

1 Latincede “olan oldu, ok yaydan çıktı, zarlar atıldı” anlamlarını taşıyan ve Julius Caesar’a atfedilen söz. Caesar’ın bu ifadeyi, Galya zaferinden sonra
senatonun kararına uymayıp komutası altındaki lejyonları Roma’ya sürdüğü ve Roma yakınlarındaki Rubikon nehrini geçerken kullandığı kabul edilir.
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olduğumuzu unuttuk ya da görmezden geldik, üstüne
bir de kendi dışımızdaki hayvanları besin ya da başka
amaçlarla tüketmek konusunda büyük bir doyumsuzluk
sergiledik. Benciliz çünkü hırsımız ve açgözlülüğümüz
biyosfere büyük zararlar verdi; öyle ki kendi sonumuzu
hazırladık, hazırlıyoruz. Tam da bu yüzden, Narkissos
miti, kitabımın iskeletini oluşturuyor. Kendisine öylesine
düşkünmüş ki kendisi için duyduğu arzu canına mal
olmuş. Hamlet’in dediği gibi: “Evrenin gözbebeği insan,
canlıların baş tacı! Ama benim için nedir insan, bu özü
toz yaratık? İnsanın tadı yok benim için.”
Bencillik konusunda yalnız sayılmayız. Diğer
hayvanlar da bencil. Mesela kedilerimin kendilerinden
ve keyiflerinden başka umursadığı bir şey yok. Ama
aramızda büyük bir fark var: Kedide empati duygusu,
ötekinin acısını anlama yetisi yok denecek kadar cılızdır.
Dolayısıyla yaralı bir fareye daha fazla eziyet etmemeye
karar vermesini bekleyemezsiniz. Tabii burada boğa
güreşi meraklılarını ayrı bir kefeye koyuyorum!
Madem empatiden söz açıldı, insanın öyküsünde
bencillik kadar işbirliğinden de bahsedilebileceğini
hatırlatalım. Hatta bunu, evrim öykümüzün en temel
mekanizmalarından sayan pek çok araştırmacı var. Kafatası
hacmindeki artışın dayattığı fazladan enerji ihtiyacını
karşılamanın tek yolu komün düzeyindeki işbirliğiydi,
deniyor. Eğer bu doğruysa, işbirliğini de (bencillik kadar)
genetik mirasımızın parçası sayamaz mıyız?
Öncelikle şunu söyleyeyim, özgür iradenin varlığına
inanmıyorum ve işbirliğinin her türlüsünün faydacı bir
temele sahip olduğunu düşünüyorum. Bulunduğumuz
yerden bakınca özgeci görünen davranışların nedeni
genomun derinliklerinde bir yerde, anlaşılması oldukça
güç bir konumda olabilir. Fakat nihayetinde yadsınamaz
bir gerçek var ki evrimde, genin aktarılma ihtimalini
azaltan hiçbir davranışa yer yoktur. Bu anlamda evrim,
biyosferde yarattığımız yıkımı umursamaz. Tam da bu
yüzden öngörüden yoksundur.
Peki ya insanın bencilliği anlatısında kapitalizm ve serbest
piyasa ekonomisi nerede duruyor? Atık üreten sanayi
faaliyetlerinin ve büyüme odaklı ekonomi politikalarının
içgüdü dediğiniz şeyden ve nüfusumuzdaki büyümeyle
ilişkilendirdiğiniz yıkımdan ayrı düşünülmesi mümkün mü?
Tür olarak içine düştüğümüz çukurun en büyük
sorumlularından biri elbette kapitalizm, ama böyle
bile olsa bu işten pek azımız yakasını sıyırabilir. Herkes
gibi ben de aslında ihtiyacım olmayan pek çok şeyi
satın alanlardanım. Birey olarak doymak bilmez bir
türe mensubuz ve pek çoğumuz açısından başka türlü
davranmak doğamıza ters. Kimse kimseden daha iyi ya da
daha kötü değil. Herkes kadar ben de gezegenin imhasında
pay sahibiyim. Ve benim kadar herkes de bundan sorumlu.
Öte yandan hem çevreciyim deyip hem de 24 saatte

çok daha fakir ülkelerdeki kimi köylerin günlük toplam
enerji tüketiminden daha fazlasını harcayan, üstüne bir
de kocaman aileler kuran Batılı aydınlardan daha iyiyim.
Kibirleri mide bulandırıyor.
Rubikon’u çoktan aştığımızı ima eden bir karamsarlık var
bu sözlerinizde. Kitabınızda da Edward Gibbon’a referansla,
“İnsanlığın neden yıkıldığını sorgulamak yerine, varlığını
bu kadar uzun süre devam ettirmiş olmasına şaşırmalıyız,”
demiştiniz. Öte yandan bakın, hâlâ buradayız. Geçmişte
karşımıza çıkan kimi darboğazları döneme özgü bir ortak
akılla pekalâ aştık. Yine yapamaz mıyız?
Belki yapardık, ama artık çok geç. Çünkü bu defa fosil
yakıtları yüzünden atmosferin kimyasını değiştirdik. İklim
değişimini düzeltmenin bir yolunu bulsak ya da bunu
durdursak bile ekosistem üzerinde yarattığımız hasarın
geri dönüşü yok. Gibbon bu sözleri sarf ettiğinde ya da
Sezar Rubikon nehrini geçtiğinde etraf çok daha yeşildi.
Maalesef bizim zamanımız için tek gerçek var: alea iacta est.
Öyleyse ne yapmalıydı insanlık? Felsefenin vazgeçilmez
sorularından birine dönüştürerek ifade edersek, "nasıl
yaşamalı"ydı?
İşte asıl trajedi tam da burada: Başka türlü davranamazdık.
Yokoluşa giden yolların taşları daha biz Rift Vadisi’nden
çıkarken döşenmeye başlandı. Neye programlanmışsak
onu yaptık, alet yaparak başladık ve nihayet kömürü yakıt
olarak kullanma noktasına ulaştık. Gerisi malum...
İnsanlığın yarattığı hasarı gidermek için yöntem
geliştirmeye çalışırken yüzünü biz Bencil Maymunlar’a
değil de Doğa’nın ürettiği çözümlere dönen çalışmalar
da mevcut. Bilhassa tarım söz konusu olduğunda Batı
dünyasının hâkim anlayışı olan hız ve verimlilik (efficiency)
yerine yedekleme (redundancy) stratejisi öneriliyor. Tıpkı
doğanın yaptığı gibi... Bu da yerellik, biyoçeşitliliğe yatırım,
merkeziyetçi bir yönetim anlayışı yerine yerel toplulukların
kendi çözümlerini üretmesi anlamına geliyor. Böylesi bir
paradigma değişimi çözüm yolunda etkili olmaz mıydı?
Yoksa bunları da kendi tabirinizle “ölümden önceki son
çare tedavisi” olarak mı görüyorsunuz?
Üzgünüm ama öyle. Burada kitabımdan alıntı yapmak
istiyorum: “Uzaylıların dersliklerinde çocukların,
evrensel bir kuralı öğrendiğini hayal ediyorum. Buna
göre, kendini yok edecek teknolojiyi geliştiren her
yaşam biçimi, çok geçmeden kendini yok edecektir.
Bu süreçteki adımlar, kanser gelişiminin aşamalarına
benziyor. Süreç, hastalığın tek yerde bulunduğu Sıfır
Aşamasından, kanserli hücrelerin başka organlara
yayıldığı Dördüncü Aşamaya uzanıyor. Christopher
Hitchens’ın bu illet sırasında yazdığı gibi: ‘Dördüncü
Aşamanın sorunlu yanı, Beşinci Aşama diye bir şey
olmamasıdır.’ Bizim türümüz 100.000 yılı aşkın süredir
Dördüncü Aşamada oyalanıyor. Zeta Gezegeni’nde
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bir okul öğretmeni, ‘Dünya gezegeninde insanların ne
kadar vakti kaldı?’ diye sorar ve bütün sınıfta erişte
benzeri uzuvlar heyecanla havaya kaldırılır.”
Doğadan çözüm devşirmek anlamında bu soruyu kendi
uzmanlık alanım olan mantarlar özelinde yanıtlayacak
olursam, hayır, insanlığı kurtarmak anlamında sundukları
hiçbir şey yok. Öte yandan, beni kurtardıklarını
söyleyebilirim: İnsanlığın geleceğine dair bu kadar
kötümser düşüncelere sahip olmama karşın olumlu,
hatta mutlu ruh halimi onlar sayesinde hiç kaybetmedim.
Daha küçük bir çocukken doğa karşısında duyduğum
heyecanı bugün hâlâ koruyorum. Bana soracak olursanız
bir mantarın lamellerine mikroskop altında daha önce
bakmadıysanız, hiç yaşamamışsınız demektir.

mı? Canlının değişmezliğini, insanın mükemmelliğini
savunan, evrimi reddeden görüşler COVID virüsü
karşısında bir sorgulamaya gitmiş olabilir mi?
Mantık çerçevesinde bakıldığında evet, virüsün evrim
geçiriyor olduğu o kadar bariz ki insanların evrimi
algılama biçiminin ve doğadaki yerimiz konusundaki
düşüncelerinin belli bir sarsılmaya, kaymaya uğraması
beklenir. Fakat açıkçası kendi bulunduğum yer, yani
ABD özelinde buna dair bir emare görmedim desem
yeridir. Ne yazık ki biz Amerikalılar o kadar da parlak
zekâlı sayılmayız.

Peki ya siz? Pandemi süreci düşünce dünyanızı nasıl etkiledi?
Bu noktada kitabım için yazdığım bir son notu sizinle
paylaşmak istiyorum: Bu kitap COVID-19 salgınından
Bu noktada kaçınılmaz gündeme, pandemiye geçelim.
önce yazılmıştı, fakat virüsün yayılma süreciyle yaşanan
Gerçekle yüzleşmek kendimize düşkünlüğümüzü aşmanın
kaos, uygarlığın geleceğiyle ilgili kanaatlerimde sarsılma
tek yolu, diyordunuz; COVID karşısındaki çaresizliğimiz
yaratmadı. Ne bu salgının ne de gelecekte başka bulaşıcı
insanlara kendilerinin doğadaki kırılgan ve sıradan yeriyle
hastalıkların Homo sapiens’in sonunu hızlandırmasını
yüzleşmesi anlamında bir imkân sağladı mı?
ya da yavaşlatmasını olası görmüyorum. Tarihsel illetler
Pandeminin pek çok şey gibi konumumuz hakkında
arasında, insan nüfusunu oransal anlamda en fazla
yeniden düşünmemizi sağlayacak bir fırsat olduğu
etkilemiş olan darbe Kara Ölüm’den, yani vebadan geldi.
muhakkak. Umarım çok geçmeden bununla ilgili
1347 ve 1351 yılları arasında yaklaşık 100 milyon insan
kitaplar okuma fırsatımız olur. Öte yandan insanlığın ne hayatını kaybetti, Avrupa nüfusu yüzde 40 azaldı. Öte
kadar muhteşem olduğu ve iklim değişimini gidermeye yandan demografik araştırmalar bu düşüşün nüfus
yönelik akla hayale gelmez fikirleri okumak insanları
büyümesi üzerindeki uzun vadeli etkilerinin kayda değer
mutlu ediyor. Biyosferin çökmekte olduğunu kabul eden olmadığını gösteriyor. İnsan nüfusu 14. yüzyıl ortalarında
bilimcilerin sayısı da fazla sayılmaz. Teoloji ve felsefeyle dibe vurdu ancak çok değil, bir iki yüzyıl sonra demografi
uğraşanların çoğu zaten reddediyor. Neticede üzerinde bataklığından sürünerek çıkmayı ve büyüme eğrisinin
insanların yaşamadığı bir Dünya’nın da var olabileceği
ibresini hiçbir şey olmamış gibi yukarıya çevirmeyi
düşüncesi insanların tahayyül sınırlarını belli ki aşıyor.
başardı. Halihazırda bir haftada doğanların sayısı
2020’deki COVID bağlantılı can kayıplarınınkinden fazla.
Aynı görmezden gelme tutumu evrim özelinde de söz
COVID kısıtlamaları fosil yakıtı tüketimini de etkiledi
konusu olabilir mi? Ne de olsa virüs değiştikçe mutasyon, fakat bunun ısınma yönündeki eğilim üzerinde etkisi
rekombinasyon gibi teknik kavramlar gündelik ifadeler
olmayacak. COVID, hayatta kalanlarımızın içgüdüsel
haline gelmeye başladı. Bağışıklık sistemimiz virüse
davranışlarını değiştirebildiği ölçüde gelecekteki
sağlık sistemi eşliğinde cevap verirken bir anlamda
felaketlerden sakınmamıza yardımcı olabilir. Aksi takdirde,
canlı yayında doğal seçilim izlemiş oluyoruz. Acaba
insana özgü yaramazlıklarımıza vakit kaybetmeden
insanlar bunun bir evrim hikâyesi olduğunun farkında
dönmemiz olası görünüyor.

Bencil Maymun
İnsan Doğası ve Yokoluşa Giden Yolumuz
Nicholas P. Money
Görkemin yerini gösteriş aldıkça, Homo sapiens yerini Homo narcissus’a terk
ediyor. Ben hissini veren şeyin “biz” olduğu unutuldukça Bencil Maymun
kurtuluş umudunu yitiriyor.
Manifesto niteliğindeki Bencil Maymun kitabıyla Nicholas P. Money,
modern insana sesleniyor. İnsanlığın berbat ettiği şeye dürüstçe bakmaya ve
hatasını kabullenmeye cesaret edenler için...
Antropoloji | Bilim ▪ Çeviren: Mehmet Doğan
ISBN 978-605-7685-63-6 ▪ 128 sayfa
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Bir Nöropsikiyatrın Rahatsız Zihinler Üzerine Notları
Anthony David
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DİPSİZ ÇUKURUN
İÇİNE DOĞRU

Anthony David,
University College
London’da Akıl
Sağlığı Enstitüsü
direktörü ve İngiliz
Nöropsikiyatri
Derneği başkanı.

Bu kitap şizofreni, iki uçlu bozukluk, depresyon, sanrılar,
anoreksiya nervoza, dönüştürme bozukluğu ve yadsıma
sendromu hakkında. Fakat aynı zamanda hissettiği
çaresizliğin kısırdöngüsünden kurtulamayan Thomas;
bedeniyle ilgili gerçeklikten kopuk kanaatlerin komaya
sürükledigi Emma; yaşadığı toplumun ırkçılığı altında
ezilen Junior; koşullarla başa çıkamayınca çözümü hasta
rolüne çekilmekte bulan Christopher; çileci tutumunun
yeme bozukluğuna sürüklediği Caitlin; ve siz ve biz, ve
hepimiz hakkında.
Anthony David kimi zaman fizyolojik nedenlerin,
genetik mirasın ya da travmatik bir kazanın, kimi
zaman da protestonun, inançların, umutsuzluğun kendi
momentumunu kazandığı, iradenin akıp gittiği gerçek
hikâyeler aracılığıyla okuru Dipsiz Çukurun İçine Doğru
çekiyor. Bu çukurun karanlığında yitmemenin tek yolu,
zihni ve bedeni iki ayrı varlıkmış gibi düşünmeden,
biyolojik, psikolojik ve toplumsal alan arasındaki
sürekliliği kaybetmeden, maddi beynimiz dışında bir
gerçeklik olmadığını unutmadan bireyi yeniden inşa
etmek.
“Profesör David'in ele aldığı yedi vaka, hem beynin hem de
rayından çıkmış zihinlerin yarıklarını ve bitişme noktalarını
gözler önüne seriyor. Hastalarının öznel iç yaşamlarını
vurgularken sinirbilimin ilkelerinden kopmadan modern tıp
düşüncesindeki indirgemeciliğin panzehirini sunuyor.”
– Dr. Alan Ropper,
Harvard Tıp Fakültesi Nöroloji Profesörü

Tıp | Psikoloji
Çeviren: Mehmet Doğan
ISBN 978-605-7685-81-0
176 sayfa
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AVRUPA ŞARK’I BİLMEZ
Eleştirel Bir Söylem (1872–1932)
Zeynep Çelik
Avrupa Şark’ı Bilmez, Şarkiyatçılığa şimdiye kadar
yaklaşılmamış bir açıdan bakıyor: E. Said ve çağdaşı
düşünürlerin Batı’nın Doğu’ya yaklaşımını eleştiren görüşlerini
ele alıyor ve Osmanlı-Türk aydınlarının, onlardan çok daha
önceki tespitlerini ortaya koyuyor. Şarkiyatçılığa ‘Şark’ın
kendisinin verdiği cevaplar konusunda değerli bir kitap.

Zeynep Çelik
New Jersey Teknoloji
Enstitüsü’nde
distinguished
mimarlık ve
tarih profesörü
ve Columbia
Üniversitesi’nde yarı
zamanlı tarih profesörüdür.

Tarih | Kültürel Çalışmalar
ISBN: 978-605-7685-48-3 ▪ 256 sayfa

İMPARATORLUĞUN ÖTEKİ YÜZLERİ
Toplumsal Hiyerarşi ve
Düzen Karşısında Sıradan Hayatlar
der. Fırat Yaşa

Fırat Yaşa
Düzce Üniversitesi
Tarih Bölümü’nde
öğretim üyesi.

İmparatorluğun Öteki Yüzleri, mahkeme kayıtlarını temel
alarak, geniş imparatorluk topraklarında ve uzun bir zaman
aralığında “sahnenin dışında kalmış” insanların yaşamlarının
izini sürüyor. Osmanlı tarih literatüründe “sıradan” sayılan
insanların adları metinlere kaydediliyor.
Tarih
ISBN: 978-605-7685-04-9 ▪ 320 sayfa

BATI CUMHURİYETÇİLİĞİ VE ŞARK HÜKÜMDARI
Patricia Springborg
Springborg’un çalışması, bugünkü Türkiye siyasetine
de biçim veren kültürel savaş alanının tarihsel
koordinatlarını irdeliyor. İçerideki ve dışarıdaki tartışmalar
ülkeyi ya Batı siyasal ve kültürel cumhuriyetçiliğinin ya da
Şarki despotluk geleneğinin mirasçısı olarak konumlandırıyor.
Springborg, okuru bu seslerden ayrılmaya ve bu ayrımın
tarihsel yapılanmasını anlamaya çağırıyor.

Patricia Springborg
Berlin Humbolt
Üniversitesi’ndeki
Centre for
British Studies
enstitüsünde
öğretim üyesi.

Siyaset Kuramı ▪ Çeviren: Ferit Burak Aydar
ISBN: 978-605-7685-20-9 ▪ 392 sayfa

NE DEĞİŞİR Kİ?
Seçimlere ve Protestolara Katılımı Yeniden Düşünmek
S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes
Aytaç ve Stokes, siyasete katılımın olduğu kadar, bazen
katılmamanın da maliyetleri olabileceği düşüncesini
geliştiriyor. Katılmamanın psikolojik olarak rahatsızlık
verici ve dolayısıyla maliyetli olabileceği fikri, seçimlere
ve protestolara ilişkin mevcut kuramların açıklayamadığı
birçok duruma ışık tutuyor.
Siyaset Bilmi ▪ Çeviren: Merve Arkan
ISBN: 978-605-7685-17-9 ▪ 232 sayfa
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Selim Erdem Aytaç
Koç Üniversitesi
Uluslararası
İlişkiler bölümünde
öğretim üyesi

Susan C. Stokes
Chicago Üniversitesi
Siyaset Bilimi
bölümünde öğretim
üyesi.

Arşivler, Nesneler ve ABD’de
Osmanlı Yahudilerinin Tarihi
der. Kerem Tınaz, Oscar Aguirre-Mandujano
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SEFARAD GÜZERGÂHLARI

Kerem Tınaz
Koç Üniversitesi
Tarih Bölümü’nde
doktor öğretim
üyesi.

Oscar AguirreMandujano
Pennsylvania
Üniversitesi Tarih
Bölümü’nde doktor
öğretim üyesi.

Geçmişin öyküsü sadece yazarak mı anlatılır? Sefarad Güzergâhları, Osmanlı Sefarad
Yahudilerinin Osmanlı İmparatorluğu’ndan Seattle’a getirdikleri çok sayıdaki aile
yadigârından, arşiv belgesinden, hatıra nesnesinden esinle ortaya çıkmış bir kitap.
Bugün Washington Üniversitesi Sefarad Araştırmaları Koleksiyonu’nda (University
of Washington Sephardic Studies Collection – UWSSC) bir araya getirilen nesneleri
tartışmak ve bunların hem Birleşik Devletler hem de Osmanlı toprakları için teşkil
ettiği ortak önemi keşfetmek amacıyla bilim insanlarını bir araya getiriyor.
“Sefarad Güzergâhları okura UWSSC’nin Osmanlı Sefarad tarihi arşivi olarak neler içerdiği
hakkında fikir vermeye ve aynı zamanda dijital bir arşiv oluştururken tarih üretmenin
getirdiği zorluklara dikkat çekmeye çalışmaktadır. UWSSC gibi girişimler sayesinde
geçmişin öyküsünü sadece yazarak değil, tarihini yazmayı umduğumuz cemaatin bizzat
ürettiği ve bağışladığı nesneleri toplayıp sıralayarak ve düzenleyerek bir araya getiriyoruz.
(...) Bu koleksiyon, tarihçilere yönelik yazılmış olmasa bile, idari veya bürokratik amaçlarla
bir olayı belgelemek üzere üretilmiş olan arşiv belgelerine tezat
teşkil eder. Daha maddi düzeyde bakarsak bu nesnelerin çoğu,
uzun vadede hayatta kalmak üzere değil, daha ziyade acil bir
pratik ihtiyaca cevap vermek üzere üretilmiştir. Bunun aksine,
arşivde veya müzede yer alan geleneksel içerikler, örneğin sanat
eserleri, binalar veya resmi belgeler, değerlerinin sürekliliğini
sağlamak adına, hiç değilse birkaç nesil boyunca dayanması
beklentisiyle üretilir. Öte yandan, bu koleksiyondaki nesneler
amaç bakımından daha gündeliktir; bazıları sadece birinin
çocukları içindir. Mesela Rachel Shemarya’nın boreka tarifi:
Sefarad Amerikalıların geleneksel yemeklerinde Akdeniz etkisini
göstermek için değil, bir anne tarafından oğulları yemeklerini
unutmasın diye yazılmıştı.”
Makaleleriyle kitaba katkıda bulunan yazarlar, koleksiyon
nesnelerinden ve bunların koleksiyona dahil edilme
süreçlerinden yola çıkarak Sefarad geçmişine dair
çalışmalarda özel koleksiyonların rolü üzerine düşünüyor;
müzik ve edebiyatın yanı sıra yeni medya, dijitalleşme,
araştırmacı podcast yayıncılığı ve aile yadigârlarının Osmanlı
Sefarad kültürünü korumadaki rolü gibi konularda örnek
çalışmalar sunuyorlar. Diğer bir deyişle Sefarad Güzergâhları,
nesnelerin anlattığı bir tarih...
Tarih I Kültürel Çalışmalar I Göç Çalışmaları
Çevirenler: Zeynep Nur Ayanoğlu, Nazım Dikbaş
ISBN: 978-605-7685-64-3
264 sayfa
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ALFABE VE MATBUAT
Türkiye’de Alfabe Devrimi ve
Matbuat Rejimi 1928-1939
M. Sinan Niyazioğlu

Kültür Tarihi
ISBN: 978-605-9388-27-6
300 sayfa
VEKAM

1 Kasım 1928’de kabul edilen Alfabe Devrimi, Arap
harfli Türkçe yazı sistemine oranla okumayı ve yazmayı
kolaylaştırmasının yanı sıra, siyasal retoriğini Osmanlı
geçmişinden kopuş üzerinden tanımlayan Erken
Cumhuriyet modernleşmesinin yeni yüzünü oluşturdu.
Alfabe ve Matbuat, Erken Cumhuriyet dönemi
Türkiye’sinde ulusun inşası söyleminin, alfabe kitaplarından
resmî propaganda yayınlarına uzanan geniş ölçekteki
matbuat ürünleriyle somutlaştırılmasının ve kitlelere
aşılanmasının on yıllık siyasetini inceliyor. Yayın, Türkiye’de
millî yazılı kültürü belirleyen Alfabe Devrimi’nin ve millî
matbuat kültürünü biçimlendiren matbuat rejiminin gelişim
süreçlerini, Türkiye’nin komşusu ve müttefiki olan siyasal
rejimlerle 1920’li ve 1930’lu yıllarda kurduğu kültürel ilişkiler
üzerinden karşılaştırarak ele almayı ve iki dünya savaşı
arasında Türkiye’deki uluslaşma siyasetinde öne çıkan millî
matbuat kültürünü yeniden okumayı öneriyor.

BERTHE GEORGES-GAULIS’DEN
MEKTUPLAR
1920'lerde Bir Fransız Gazetecinin
Türkiye ve Ortadoğu İzlenimleri
der. Aliye Pekin Çelik, Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen

Tarih
Derleyenler: Aliye Pekin Çelik,
Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen
ISBN 978-605-7685-78-0
200 sayfa
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M. Sinan Niyazioğlu
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Grafik Tasarım
Bölümü’nde öğretim
üyesi.

Kitabın belkemiğini, Berthe Georges-Gaulis’nin Fransa’nın
Fas Valisi Mareşal Hubert Lyautey’ye 1919-1928
arasında yazdığı, Cumhuriyet'in ilk mühendislerinden
Fuat Pekin'in özel arşivinden kızı Aliye Pekin
Çelik'in gün yüzüne çıkardığı ve ilk defa yayımlanan
mektuplar oluşturuyor. Bu mektuplara, yazışmaların
tarafları hakkında Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen'in kaleme
aldığı ayrıntılı biyografiler eşlik ediyor ve Cemil Koçak'ın
sunuş metni dönemin kapsamlı bir panoramasını çiziyor.
I. Dünya Savaşı öncesinde İstanbul’da yaşamış ve Kurtuluş
Savaşı yıllarında gazeteci kimliğiyle Anadolu’yu pek çok
kez ziyaret etmiş Gaulis’nin doğrudan tanıklıklar içeren
mektupları, bir taraftan o dönemde Fransa’nın Ortadoğu
ve Türkiye siyasetine ışık tutarak iki taraflı bu politik hattın
inşasının gündelik yansımalarını aktarıyor, diğer yandan da
1920’lerde bir Fransız kadının siyasi hayattaki etkin rolüne
ilişkin fikir veriyor.

Mimar Aliye Pekin
Çelik, BM’nin
farklı birimlerinde
görev yapmıştır.
Sürdürülebilir
şehirleşme, konut,
enerji tasarrufu, kadın
ve yapı sektörü konularında
çalışmaları bulunmaktadır.
Zeynep
Kocabıyıkoğlu
Çeçen
Bilkent ve TED
Üniversitelerinde
öğretim üyeliği
yapmış, Ayşegül Keskin
Çolak’a Armağan: Tarih ve
Edebiyat Yazıları ve Orta
Çag’a Yeni Yaklaşımlar adlı
kitapların editörlüğünü
üstlenmiş ve yazarları
arasında yer almıştır.

On Dokuzuncu Yüzyıl Sonunda Pera’nın
Yüklü Portreleri
der. Bahattin Öztuncay, Özge Ertem

ANAMED’in 2017 yılında gerçekleştirdiği “Yusuf
Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının
Karikatürleri” başlıklı sergiye eşlik eden İngilizce yayın,
sergiyle eş zamanlı olarak yayımlanmıştı. Kitabın Türkçe
ve nispeten genişletilmiş versiyonu Şubat 2021’de
yayımlanarak daha geniş bir okur kitlesinin beğenisine
sunuldu.
Kitapta, Ömer M. Koç Koleksiyonu’na ait, Yusuf
Franko Kusa Bey tarafından çizilen karikatürler ve
karikatürlerden yola çıkılarak yazılan makaleler yer
alıyor. Makaleler Yusuf Franko’nun aile tarihi, 19. yüzyıl
sonu Avrupa siyasi tarihi ve karikatürlerin çizildiği
sosyo-mekânsal bağlama odaklanırken, ek bölüm,
orijinal albümdeki karikatür sırasını takip ederek her bir
karikatür hakkında detaylı bilgiler veriyor.
Bu karikatürler 1957 yılında İstanbul’daki bir antika
halıcıda keşfedildikleri tarihten itibaren toplu halde
Türkçe olarak ilk kez ANAMED tarafından yayımlandı.

Bahattin Öztuncay
yazar, küratör, kültür
ve sanat danışmanı
ve yönetici. 2002
yılından beri Koç
Holding Enerji
Grubu ve Aygaz
bünyesinde kültür ve sanat
danışmanlığı, 2009 yılından
beri de Arter’de genel
koordinatörlük görevlerini
yürütüyor
Özge Ertem
19. yüzyıl Osmanlı
tarihçisi,
editör. Sabancı
Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet
ve Kadın Çalışmaları
Merkezi'nde, Dönüştürücü
Aktivizm ve Cins Adımlar:
Toplumsal Cinsiyet
ve Hafıza Yürüyüşleri
programlarını koordine
ediyor. BuluTiyatro
ekibinden.

“Yusuf Bey’in suluboya ve karakalem ile yaptığı şahane
orijinal eserlerini içeren albümünün hasar almamış olarak
ve eksiksiz bir şekilde günümüze ulaşmış olması büyük
bir şanstır. Bu albüm yaklaşık 60 yıldır yurtdışında özel
bir koleksiyonda yer almaktaydı ve ilk defa Sotheby’s’de
17 Ekim 1997 senesinde düzenlenen ‘The Turkish Sale’de
görmüştüm. Maalesef o vakit başka şeylere öncelik
verdiğim ve de bütçem müsait olmadığı için alamamıştım
ve içimde ukde kalmıştı. Ama kısmet kapımı seneler sonra
yeniden çaldı. Ve bu müstesna sanat eserini Türkiye’ye ve
koleksiyonuma kazandırmayı mümkün kıldı.”
– Ömer M. Koç
Karikatür Tarihi
Çeviren: Yiğit Adam
ISBN: 978-605-7685-56-8
180 sayfa
ANAMED
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PROFİL

Dünyanın en etkili
ekonomistlerinden
MARIANA MAZZUCATO

New Republic dergisinin, yenilik alanında çalışan en önemli üç
düşünürden biri olarak tanımladığı Prof. Mariana Mazzucato (16 Haziran
1968), University College London’da (UCL), Yenilik ve Kamu Değeri
Ekonomisi Bölümü'nde ders veriyor. Aynı zamanda, yine University
College London bünyesinde, ağırlıklı olarak kamu yararının nasıl
yaratılacağına ve nasıl değerlendirileceğine ilişkin çalışmalara odaklanan
Yenilik ve Kamu Yararı Enstitüsü’nün de (UCL Institute for Innovation
& Public Purpose – IIPP) kurucu direktörü. Söz konusu enstitüden
Mazzucato liderliğinde bir grup, en son Papa Francis tarafından,
Vatikan’da oluşturulan COVID-19 Ekonomi Görev Gücü’ne katılmaya
davet edildi. Kurucusu olduğu enstitünün etkin çalışmaları dolayısıyla
değil yalnızca, önceki yıllarda üstlendiği danışmanlık görevleri de,
Mazzucato’nun fikirlerine ne kadar değer verildiğinin bir göstergesi olarak
nitelendirilebilir:
• Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Herkes İçin Sağlık programının
ekonomi bölümü başkanlığı
• İskoçya Hükümeti bünyesinde ekonomik danışmanlar konseyi üyeliği
• Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı ekonomik danışmanlar
konseyi üyeliği
• Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Genel Sekreterliği’nde
yeni büyüme programı danışmanlar grubu üyeliği
• Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı danışmanlığı
• Arjantin Ekonomik ve Sosyal Konsey üyeliği
• İsveç ulusal inovasyon sistemi danışmanlığı
• Norveç Araştırma Konseyi üyeliği
2014 yılında Siyasal Ekonomi dalında verilen New Statesman SPERI
Ödülü’ne, 2015 Hans-Matthöfer-Preis ve 2018 Leontief Economic
Düşüncenin Ufuklarını Genişletme Ödülleri’ne de layık görülen
Mazzucato, şu sıralar, yakın bir zaman önce yayımlanan Mission
Economy isimli çalışması ile gündemde. Bu yeni kitabında da Mazzucato,
dünya çapındaki danışmanlık deneyimlerinden hareketle, çeşitli
ekonomik ve toplumsal sorunlara yönelik yol (görev) haritaları çiziyor.
Mariana Mazzucato’nun “değer” kavramını irdelediği Her Şeyin Değeri
isimli kitabı, KÜY tarafından Eylül 2020’de yayımlanmıştı. Yeni kitabı
Mission Economy’nin de yayın hakları alınmış durumda. Önümüzdeki
yaz aylarında yayımlanması planlanan ilk kitabı Girişimci Devlet'le (The
Entrepreneurial State) birlikte, Mazzucato yeni bir çalışma kaleme alana
dek, Türkçedeki külliyatı da tamamlanmış olacak.
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der. Aslı M. Çolpan, Takashi Hikino, James R. Lincoln

İşletme-Ekonomi
Derleyenler: Aslı M. Çolpan,
Takashi Hikino, James R. Lincoln
Çeviren: Yasin Emre Kara
ISBN 978-605-7685-77-3
424 sayfa

İşletme grupları (namıdiğer holdingler), kimi zaman
ekonomik örgütlenmenin modern olmayan biçimleri olarak
eleştiri konusu olsa da, birçok ülkenin ekonomisinde önemli
bir role sahip. Taşıdıkları bu öneme rağmen yeterince
incelendikleri pek söylenemez. İşte elinizdeki kitap, söz
konusu işletme gruplarının gelişimini, stratejilerini ve
kurumsal yönetimlerini irdelemeye yönelik kapsamlı
ilk çalışma niteliğinde.
Oxford İşletme Grupları Elkitabı, bir yandan çeşitli
ülkelerdeki işletme grupları hakkında analitik ve
tarihsel verilere dayanan ampirik incelemelere yer
veriyor, diğer yandan da farklı örnekleri karşılaştırıp bu
ülkelerin küresel bağlama nasıl oturduklarına yönelik
teorik bir çerçeve sunuyor.
Sadece akademisyenler için değil, şirket yöneticileri
ve politikacılar için de son derece önemli olan bu
çalışma, işletme gruplarının büyük şirketler kesiminin
çekirdeğini oluşturduğu Türkiye ekonomisi ile birlikte birçok
yükselen piyasaya odaklanıyor.

HER ŞEYİN DEĞERİ
Küresel Ekonomide Üretenler ve El Koyanlar
Mariana Mazzucato

Politik Ekonomi
Çeviren: Esin Soğancılar
ISBN: 978-605-7685-42-1
328 sayfa

Günümüz dünyasında gerçek üreticiler kimlerdir?
Ve ürettiklerinin değerini nasıl belirliyoruz? Yaşadığımız
finansal ve ekonomik kriz, değerin gerçek anlamına ilişkin
kavrayışımızı yitirmemizden kaynaklanıyor.
Modern kapitalizmde, değer yaratma, yani sağlıklı bir
ekonomiyi ve toplumu ayakta tutan üretim süreci, değer
gaspı kadar ödüllendirilmiyor. Finanstan büyük ilaç
sanayisine ve enformasyon teknolojisine kadar, esas hedef
üretmek değil, üretilen değere el koymak. Bir zamanlar
ekonomik düşüncenin ana payandası olan değer kavramının
anlamı ve taşıdığı önem artık tartışılmıyor.
Mazzucato değer kavramını çok geniş bir perspektifte
ele aldığı kitabında, zenginliğin nereden kaynaklandığını
hatırlamamız gerektiğini savunuyor. Mevcut asalak sistemin
yerine sürdürülebilir, ortaklaşa yaşamaya müsait bir sistem
getirmek istiyorsak, bu soruların cevapları büyük önem
taşıyor. Her Şeyin Değeri yaşamak istediğimiz bir dünya
modeli hakkında uzun zamandır unutulan bir tartışmayı
yeniden ateşliyor.

Aslı M. Çolpan
Japonya, Kyoto
Üniversitesi İdari
Bilimler Enstitüsü
ve Ekonomi
Enstitüsü’nde
öğretim üyesidir. 2010
yılında, üniversitedeki
en başarılı kadın
akademisyenlere verilen
Tachibana Ödülü’ne layık
görülmüştür.
Takashi Hikino,
Japonya, Kyoto
Üniversitesi
İdari Bilimler
Enstitüsü’nde
öğretim üyesidir.
James R. Lincoln,
ABD, Berkeley’deki
California
Üniversitesi,
Walter A. Haas
İdari Bilimler
Fakültesi, Mitsubishi
Uluslararası İşletme ve
Finans Kürsüsü’nde öğretim
üyesidir.

Mariana Mazzucato
University College
London’da, Yenilik
ve Kamu Değeri
Ekonomisi
Bölümü’nde
ders veriyor. New
Republic dergisinde “yenilik
alanında çalışan en önemli
üç düşünür” arasında
gösterildi.
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SINIRSIZ ZİHİN
Sınırları Aşarak Öğren, Yönet ve Yaşa
Jo Boaler

Bilim
Çeviren: Zeynep Nur Ayanoğlu
ISBN: 978-605-7685-44-5
208 sayfa

Beynimiz, genetik olarak belirlenmiş, her şeyi değil
bazı şeyleri öğrenebilen sabit bir yapı zannedilir. Bu
yanlış anlayış bütün hayatımızı yönlendirerek kimilerini
matematikten, kimilerini müzikten soğutur.
Jo Boaler, modern nörobilim bulgularına ve eğitim
alanında yapılmış onlarca çalışmaya dayanarak bu “sabit
beyin” fikrini çürütüyor. Sınırsız Zihin‘de, en güncel bilimsel
bulgular ışığında, öğrenme potansiyelinin kilidini açmak
için altı anahtar ortaya koyuyor; ve araştırmaları, en yüksek
seviyelere ulaşanların herhangi bir beceriye yönelik genetik
bir eğilim nedeniyle değil, kitapta ortaya koyduğu anahtarlar
nedeniyle bunu yaptığını kanıtlıyor.

ZEKÂNIN BİLİMİ VE İDEOLOJİSİ
Genler, Beyin ve İnsanın Potansiyeli
Ken Richardson

Bilim
Çeviren: Mehmet Doğan
ISBN: 978-605-7685-33-9
360 sayfa

Zekâyı aramaya sinir sisteminin mikro patikalarında
başlayan Richardson, değişken çevrelere uyum sağlamak
için esneklik, işbirliği ve iletişimin yasalaştığı dinamik bir
sistemle karşılaşıyor. Genlerin efendi konumunu yitirdiği,
işbirliği ve kültürün sonuç değil bağlama dönüştüğü bu
bilişsel evrim ortamında sinir sistemimiz diğerlerininkine
öylesine bağlanıyor ki sınıflı ve hiyerarşik mevcut toplum
kadar olası bir başka seçenek daha beliriyor: Katılımcı,
eşitlikçi, kapısı herkese açık bir dünya!
Zekânın Bilimi ve İdeolojisi, olumlu alternatifin hayata
geçmesini engelleyen kuvvetlerin farkına varmanızı
sağlayacak, genetiğe ve beyne yönelik indirgemeci bakışı
sorgulatacak elzem bir araç.
SANATTA VE BEYİN BİLİMİNDE İNDİRGEMECİLİK
İki Kültür Arasında Köprü Kurmak
Eric. R. Kandel

Bilim
Çeviren: Mehmet Doğan
ISBN: 978-605-7685-41-4
216 sayfa
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Sanat ve bilim, uzlaşmaz biçimde birbirinden
ayrılmış mıdır, yoksa ortak bir zemin bulabilirler mi?
Sanata da derin ilgisi olan Nobel Ödüllü Eric. R. Kandel, bu
yeni kitabında, bilimin bir sanat eserini deneyimleme ve
anlamlandırmadaki etkisini sorguluyor; indirgemeciliğin
modern sanatın evrimine katkısını ortaya koyuyor. Resim
sanatının Turner, Monet, Kandinsky, Schoenberg ve
Mondrian’ın eserlerlerinden Pollock, de Kooning, Rothko,
Louis, Turrell ve Flavin’in soyut dışavurumculuğuna
ulaşmak için nasıl bir indirgemeci yaklaşım içinde olduğunu
ayrıntılarıyla aktararak, bu yolculuğun sonunda Katz,
Warhol, Close ve Sandback’in eserlerini analiz ediyor.

Jo Boaler
Stanford Graduate
School of Education,
Matematik Eğitimi
bölümünde öğretim
üyesidir.
(foto. Robert Houser)

Britanyalı psikolog ve
yazar Ken
Richardson,
1972’de Açık
Üniversite’de
başlayan akademik
kariyeri boyunca zekâ
testleri üzerine çalıştı,
dersler verdi ve pek çok
eser kaleme aldı.

Eric R. Kandel,
Columbia
Üniversitesi
Sinirbilim
Bölümü’nde öğretim
üyesi.
(foto. Chris Willcox)

Mallarmé, Péguy, Paulhan, Céline, Barthes
Charles Coustille

Karşılaştırmalı
Edebiyat doktorasına
sahip olan Charles
Coustille,
özellikle Fransız
şair ve deneme
yazarı Charles Péguy
hakkındaki çalışmalarıyla
tanınıyor.

Edebi ile akademik alanların gelgitli bir ilişkisi olduğu
söylenir. Yazarlar ve akademisyenler birbirlerinin
antitezi olarak düşünülür. Peki, bu iki dünya arasında
gerçekten de aşılamaz bir duvar mı örülüdür, bir köprü
oluşturmanın hiç mi imkânı yoktur?
Antitezler, edebi ve akademik yazıların “yazar tezi”
gibi çok özel bir malzeme aracılığıyla nasıl karşılaştığını,
yollarının nasıl kesiştiğini gözler önüne seriyor. Yazar
tezleri söz konusu olduğunda, akademik çalışma
edebi bir yatırım olamaz mı ya da edebi eser akademik
araştırmadan ne derece etkilenebilir?
Mallarmé varoluşsal krizinden kurtulmak amacıyla
dilbilimle ilgili bir teze başlamıştı; Péguy’nin tezi
Sorbonne’a karşı uzun bir hakaretten ibaretti;
Paulhan’ınki otuz beş yılı aşan bir süreye yayılmış sayısız
müsvedde içinde kaybolmuştu; Céline, Macar bir doktora
düzdüğü methiye arkasına belli belirsiz gizlenmiş
otoportresini sunmuştu doktora jürisine ve Barthes, tezin
“erotik bir beden” olması gerektiğini ileri sürmüştü.
Üniversite ile edebiyat arasında, yazılmayı bekleyen
bir tarihe -yazarların üniversiteyle ilişkilerinin
tarihine- Fransa deneyimini merkeze alarak katkı
yapmayı amaçlayan Antitezler, edebi ve akademik
dünyaların karşılaştığı ve birbirine meydan okuduğu
tarihsel bir soruşturma sunuyor bize. Aynı zamanda
tez yazımına dair, yazarların akademik normları ve
biçimleri sorguladığı ve yazma hakkındaki tavsiyelerini
damıttıkları bir anti-kılavuz bu.

Edebiyat Eliştirisi I Kültürel Çalışmalar
Çeviren: Ahmet Nüvit Bingöl
ISBN: 978-605-7685-62-9
264 sayfa
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Açık Verinin Son
ve En İyi Umudu
Blokzinciri

Çin’in sosyal kredi sistemi, kitlesel veri toplama ve derleme
aracılığıyla, yasal ve sosyal yükümlülüklere eksiksiz
uyumu sağlayacak sıkı bir rejim öngörüyor. Liberal
demokrasiler dahil birçok başka devlet de benzer teknikleri
benimsiyor. İster içten olsun ister göstermelik; teröristleri,
istismarcıları ve vergi kaçakçılarını yakalama potansiyeli,
fazlasıyla cazip geliyor. Bu arada özel dijital platformlar,
büyük veriyi iş modelleriyle tutarlı çevrimiçi deneyimlere
dönüştürmek için kullanıyor. Çevrimiçinde görülen
her şey, bu platformların kârlarını büyütmeye yönelik
aslında. Google, Amazon, Tencent ve Alibaba gibi şirketler,
Blokzinciri yanlıları, kriptopara ticareti ve ademi merkezi en fazla veriye sahip oldukları için en iyi algoritmaları
(decentralized) finans gibi bu sistemin erken benimsendiği oluşturabiliyor. Bunları paylaşmak gibi bir dertleri de yok.
vakalara dayanarak, kitlesel pazarda da bunların
Düzenleyici müdahaleler, her zamankinden daha
doğrudan benimseneceklerini söylüyorlar. Bu söyleme
merkezi veri havuzları oluşturulması için kendi
göre, kaçınılmaz gözde uygulamalar ortaya çıktıkça,
kendini güçlendiren bu ivmeyi rayından çıkarmakta
blokzinciri tabanlı sistemler ana akımı da fethedecek.
başarısız olacaktır. Hatta yalnızca en büyük firmaların
Yakında hepimizin dijital koleksiyon ticareti ile uğraşacağı karşılayabileceği yükümlülük katmanları oluşturarak
ve doğru bilgi edinmek amacıyla belirteç (token) ile
bu süreci hızlandırabilirler de. Örnek vermek gerekirse,
düzenlenmiş kayıtlara güveneceğimiz hayal edilebilir.
Avrupa’daki Genel Veri Koruma Yönetmeliği, aslında
Hükümetler para üzerindeki kontrollerini kaybedecek ve Google ve Facebook’un çevrimiçi reklamcılıktaki
blokzinciri tabanlı akıllı sözleşmeler yasal sözleşmelerin
pazar payını artırdı. Bu nedenle de bu tür yerleşik
yerine geçecek. Belirteçli alternatifler karşısında Uber,
firmaların, daha fazla düzenleme getirilmesi olasılığını
Facebook ve bankalar ortadan kalkacak.
memnuniyetle karşılamaları şaşırtıcı değil.
Bu rivayet, arzulanan durumu yansıtıyor. Çoğu pazarda
Tek kalıcı çözüm, özel mülkiyet haklarını dayatmaktansa,
ise, aracılar her zamanki nedenlerle, yani değer sağladıkları veri ekonomisini değiştirmekten geçiyor; ki bu da
için varlıklarını sürdürecekler. Uber ya da Facebook
veriyi merkezileştirmeyi teşvik eden piyasa güçlerini
gibi büyük şirketler –hatta bankalar bile– hiçbir ademi
hızlandıracaktır. Sizin verinizin “mülkiyetini” size vermek,
merkezi grubun yapamayacağı şekilde tutarlı, kullanışlı,
asla okumayacağınız tek taraflı bir sözleşmeyi OK’ye
riskten arındırılmış deneyimler üretiyor. Blokzinciri
basıp onaylayarak onu satmanız için gerekli yasal ortamı
tabanlı sistemleri erken benimseyenler, bunları ideolojik
sağlamak anlamına geliyor. Burada sorun mülkiyet değil
nedenlerle ya da kriptopara spekülasyonundan zengin
kontroldür. Günümüzün algoritma odaklı dünyasında,
olmak amacıyla kullanıyor. Oysa arkadan gelenler,
verinin paylaşılması ve bir araya getirilmesi değerini artırır,
yani ana akımdaki milyarlar bunu kullanmayacak. Ağ
daha iyi modeller ve daha iyi tahminlerin üretilmesini
etkilerinin bağlayıcı gücü, alternatif ekonomik sistemlerin sağlar. Buradaki sorun, veriyi bir kez paylaştığımızda,
aşamayacakları yüksek bariyerler oluşturuyor. Güven
kontrolü açgözlü merkezi veri toplayıcılarına kaptırmamız.
ihtiyacı ise, suçlulara sığınak sağlayan, etkili biçimde uyum
İhtiyacımız olan şey, kontrolü elden bırakmadan
gösteremeyen ya da yıkıcı saldırılara karşı savunmasız olan paylaşmaya izin veren bir teknoloji. Neyse ki blokzinciri
ademi merkezi çözümleri geçersiz kılıyor – işte bu tanım
olarak bilinen böyle bir teknoloji mevcut. Blokzinciri
da, ne yazık ki mevcuttakilerin neredeyse hepsini kapsıyor. teknolojisi temelde bir güven devrimidir. Geçmişte güven,
Gerçek anlamda ademi merkezi blokzinciri sistemleri, işlem ağlarında temel doğrulama rollerini üstlenen karşı
kitlelere umuttan dolayı değil de bir zorunluluk olarak
taraflara, hükümet yetkililerine ya da aracılara kontrolün
devredilmesini gerektiriyordu. Blokzinciri, katılımcıların
erişecek. Güçlü aktörler ve ana akım kullanıcılar,
blokzincirini, hükümetlerin ve özel platformların
gördükleri sonuçlara –onları doğrulamak için herhangi bir
uyguladığı dijital biçimlendirmeye karşı koyabilmek
aktöre güvenmelerini gerektirmeksizin– güvenmelerini
sağlar. Sağlık hizmetleri, finans, ulaşım, uluslararası
için benimseyecekler. Etkinliklerini akıllı sözleşmeler
ticaret ve diğer alanlarda etkin büyük küresel firmaların
aracılığıyla otomatik olarak yöneten blokzinciri
aktif olarak blokzinciri ve ilgili teknolojilere dayalı çapraz
tabanlı otonom organizasyonlar (DAO: Decentralized
Autonomous Organization) gibi çarpıcı yenilikler, bu
organizasyon platformları geliştirmesinin nedeni budur.
sürecin son noktasında kayda değer hale gelecek.
Hiçbir veri tabanı, merkezi bir aracıyı güçlendirmeden
Bizleri insani zaaflarımızdan kurtaracağı vaat
işlem ağının tamamında güvenilir bir bilgi görüntüsü
sağlayamaz. Ama blokzinciri bunu yapabilir.
edilen büyük veri ve yapay zekâ, güçlü sosyal kontrol
araçları haline geliyor. Bu, birbirine paralel iki şekilde
Blokzinciri gelecekte yaygın olarak benimsenecek
gerçekleşiyor: gözetim otoriterliği ve gözetim kapitalizmi.
çünkü mevcut veri ekonomisi perde arkasında kırılma
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noktasına gelmiş durumda. Kötüye kullanma vakalarına
karşı dünya çapında tepkiler artıyor. Değeri sonsuz olan
çevrimiçi reklamcılık ekonomisi o kadar çok sahtekârlığı
kendine çekiyor ki, sayılarının doğruluğu sorgulanmaya
başladı. Topluluklar, iş birliği yapmanın yeni yollarını
arıyor. Hükümetler, mevcut sistemin etkili hizmet
sağlamaya engel olduğunun farkına varmış durumda.
Blokzinciri alternatifi masumca başlayacak. Yerel
düzeydeki hükümet yetkilileri, bilgileri farklı veri
depolarından güvenli bir şekilde bir araya getirmek için
kendine egemen bir kimlik sistemi sunuyor. Bu teknoloji,
herhangi bir kişinin özel bilgilerini küçük birimler
halinde paylaşmasına ve kontrolü elinde tutmasına
olanak tanıyor. Gerçekten de yaşınızı doğrulamak için
adresinizi ifşa etmek zorunda kalmamalısınız. Ya da
belirttiğiniz geliri doğrulamak için vergi beyannamenizin
tümünü ifşa etmeniz gerekmemeli. Kriptografi
blokzinciri gerektirmese de arzu edilen güven ilişkileri
bunu gerektiriyor.
Kişiler, bankalara ya da sosyal medya hizmetlerine
değil de kendilerine ait kimliklere sahip olduklarında,
bunları diğer etkileşimlerin temeli olarak kullanacaklar.
Bir web sitesinde oturum açmak, iş başvurusu yapmak,
bir ipoteği yeniden finanse etmek ya da banka hesabınızı
bir mobil ödeme uygulaması ile ilişkilendirmek
için hiçbir zaman üçüncü bir tarafa gereksizce veri
aktarmadığınız, kişisel ve profesyonel profillerinizi
dilerseniz tamamen ayrı tutabildiğiniz bir dünya
hayal edin. Aracıların kendi çıkarları için puanları
çarpıtmadığı, bir araba tamircisinin, bir Airbnb’nin ya da
Çin’de üretilen bir ürünün itibarına güvenebileceğiniz
bir dünya düşünün. Dijital platformların güvenli ve
sınırlanmış ortamlarında yaşadığımız keyifli ve rahat
kullanıcı deneyimleri, sayısız bağımsız hizmetin her
birinde bulabileceğiniz bir norm haline gelecek.
Kişisel bilgilerimize erişimi, önceden verdiğimiz yasal
rızaya dayanarak toptan gerçekleşen bir eylem gibi
değil de küçük parçalar halinde işleyen, odaklanmış bir
etkileşim olarak görmeye başlayacağız. Apple gibi hedefli
reklamcılığa bağlı olmayan büyük donanım şirketleri,
cihazlarına ademi merkezi kimlik yetenekleri ekleyecekler.
Mevcut ödeme ve mesajlaşma uygulamalarına perde
arkasında bağlı kriptopara cüzdanları ekleyecekler.
Sabit akçeler (stablecoin) –yani dolar, sterlin ya da diğer
varlıklara sabitlenmiş kriptopara birimleri–dalgalanmayı
ehlileştirmek ve belirteç ile geleneksel para birimleri
arasındaki hareketi kolaylaştırmaya yardımcı olacaklar.
Özel olarak oluşturulan sabit akçeler, merkez bankalarının
geliştirdiği dijital para birimleri ile bir arada var olacaklar.
Bugün, sözleşmelerin yasal mekanizmaları merkezi
platformların gücünü artırıyor. Kullanıcı sözleşmeleri
ve gizlilik politikaları, verileri kontrol altında tutuyor ve
bireylerin itiraz haklarını kısıtlıyor. Blokzinciri tabanlı
sistemler bu ilişkiyi tersine çevirecek ve teknolojiden

yararlanarak kullanıcının güç sahibi olması için gerekli
yasal altyapı da mevcut olacak.
Büyük veri toplayıcıları ortadan kalkmayacak.
Kendilerine de yarar sağladığı, dolandırıcılığı azalttığı
ve gittikçe azalan kullanıcı güvenini güçlendirdiği için,
ademi merkezi veri ekonomisine katılacaklar. Aracılık
ve filtreleme hizmetleri sağlayan şirketler, kullanıcılara
uygulamalar ya da cihazlarla bütünleşmiş ve sanal
olarak bulut içinde işleyen analitik seçenekler sunacak.
Hükümetler, veriyi kullanılabilir hale getirmeye ve bilgi
akışından yararlanan hizmetler için politika hedeflerini
tanımlamaya odaklanacak. Veri, mülk olarak değil de
yenilenebilir bir kaynak olarak ele alınacak ve ekonomik
değerin rekabeti uygulamalardaki verinin üstüne
bindirilmiş olacak.
Blokzinciri tabanlı ademi merkezi kontrol üzerine
inşa edilen açık veri sistemlerinin en büyük yararı ise,
henüz hayal edemeyeceğimiz yeni uygulamalara olanak
sağlayacak olmalarıdır. Girişimci yeni şirketler, bugün
büyük yerleşik firmaların tekelinde olan veri toplama
gücünden yararlanabiliyorsa, bu yerleşiklerin kaçırdığı
yenilikleri inşa etmeleri de kaçınılmazdır.
Gözetim ekonomisinin tutmasının nedeni, çoğu
insanın verisinin başına neler geldiğinin farkına çok
geç varmasıydı. Kaçınılmaz olan, veri gizliliğinin
iyileştirilmesi karşılığında, pek çok insanın daha
kötü işlevsellikle yetinmeyeceği ya da daha kötü bir
kullanıcı deneyimi yaşamaya razı olmayacağı gerçeğidir.
Blokzinciri destekli devrim ise işte bu nedenle kullanıcıya
yönelik yeni uygulamalardan değil de dijital kimlik ve
donanımın altyapısal temellerinden yükselecek.
Bu vizyonun gerçekleşeceği kesin değil. İş dünyasının
kararları ve hükümet politikaları, blokzinciri tabanlı
veri ademi merkeziyetçiliğinin ortaya çıkması olasılığını
azaltabilir ya da artırabilir. Blokzincirinin ele aldığı iyimser
yaklaşımın en büyük nedeni bu sorunun –yani kontrolü
bırakmadan güven kazanma meselesinin– giderek daha
da kritik hale gelmesidir. Dünya güvene dayalı olarak
işliyor. Blokzinciri ise ağ bağlantılı dijital çağda güveni
yeniden şekillendirmek için bir umut sunuyor.
Werbach’ın bu makalesi,
Nesta’nın “Ademi Merkezi
Gelecekler” (Decentralised Futures)
adlı yayınından düzenlenerek
alınmıştır. (www.nesta.org.uk)
çev. Umur Çelikyay

İşletme-Ekonomi | Finans
Yazar: Kevin Werbach
Çeviren: Ahmet Usta
ISBN 978-605-7685-61-2
304 sayfa
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İNSAN İÇİN KENTLER
Jan Gehl
İnsan İçin Kentler kitabı, kent planlamada onlarca
yıl görmezden gelinen, öncelik tanınmayan ya da
gelişigüzel ele alınan insan boyutuna dikkat çekiyor.
İnsanların yürüdüğü, bisiklete bindiği, buluştuğu, çeşitli
etkinlikler için bir araya geldiği, zaman geçirdiği, egzersiz
yapabildiği; kısacası, yaşamdan keyif aldığı kentleri arıyor.
Kent Çalışmaları | Mimarlık ▪ Çeviren: Erdem Erten
ISBN: 978-605-7685-55-1 ▪ 280 sayfa

DİKEY DÜNYA
Uydulardan Sığınaklara
Stephen Graham
Siyasi ve ekonomik dünya, harita üzerindeki iki boyutlu
çizgilerden mi ibarettir? Dikey Dünya yaşadığımız kentlere,
atmosfere, ayağımızın altındaki dünyada olup bitenlere
yepyeni bir gözle bakmamızı sağlıyor. Sınıf mücadelesinde
üçüncü boyutu gözler önüne sererken dünyadaki yerimize
dair kavrayışımızda bir devrim yaratmayı amaçlıyor.

Jan Gehl uzun yıllar
Danimarka Kraliyet
Güzel Sanatlar
Akademisi’nde
öğretim üyeliği
yapmıştır. Britanya
Kraliyet Mimarlar
Enstitüsü (RIBA), Amerika
Mimarlar Enstitüsü
(AIA), Kanada Kraliyet
Mimarlar Enstitüsü (RAIC)
ve Avustralya Planlama
Enstitüsü’nün (PIA) onur
üyesidir.

Stephen Graham
Newcastle
Üniversitesi
Mimarlık,
Planlama ve Peyzaj
Fakültesi, Küresel
Kent Araştırmaları
Birimi’nde Şehirler ve
Toplum profesörü.

Kent Çalışmaları ▪ Çeviren: Ali Karatay
ISBN: 978-605-7685-23-0 ▪ 376 sayfa

MEKÂNSAL AĞLAR
Araştırma ve Kamu Erişimi İçin
Anadolu’nun Geçmişinin Haritalandırılması
der. Christopher H. Roosevelt
Çeşitli analitik araçların kullanıldığı araştırma projelerine
odaklanarak Anadolu’nun kültürel miras ve kimliğini
haritalamayı hedefleyen Mekânsal Ağlar, veri koleksiyonlarını
mekânsal boyuta taşıyan ve web tabanlı haritalamaya yönelik
çalışan araştırmacıları bir araya getirmektedir.

Christopher H.
Roosevelt
2015 yılından
beri Koç
Üniversitesi’nde
öğretim üyesi ve
ANAMED’in direktörü
olarak görev yapmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri | Dijital Arkeoloji | Dijital İnsan Bilimleri
Çeviren: Duygu Çamurcuoğlu, N. Pınar Özgüner
ISBN: 978-605-7685-53-7 ▪ 224 sayfa • ANAMED

ANTİK KENTLER
Antik Yakındoğu, Mısır, Yunan
ve Roma’da Kentsel Yaşamın Arkeolojisi
Charles Gates
Antik Kentler’de antik Yakındoğu, Mısır, Yunan ve Roma’nın
kent ve medeniyetleri arkeolojik bakışla sunuluyor. Gates,
odak noktası kentsel merkezler olan kitabında mimari ve
diğer maddi kalıntıları, tarihsel ve sosyoekonomik bağlamları,
buralarda yaşamış insanların deneyimlerini ele alıyor.
Arkeoloji | Sosyoloji | Tarih ▪ Çeviren: Barış Cezar
ISBN: 978-605-5250-52-2 ▪ 613 sayfa
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Charles Gates
Bilkent Üniversitesi
Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü’nde
öğretim üyesi.

İnsanların yaşamlarını iyileştirme için yola çıkan planlama
projeleri neden başarısız oldu? Devlet merkezli planlama
deneyimlerini ele alan Scott, başarısızlıkları analiz ederken,
benzeri toplum mühendisliği felaketlerinin tümünde ortak olan
koşulları da gün yüzüne çıkarıyor.

James C. Scott
Yale Üniversitesi’nde
siyaset bilimi
ve antropoloji
profesörü ve
Tarım Çalışmaları
Programı Eş Yöneticisi.

Politik Ekonomi ▪ Çeviren: Ozan Karakaş
ISBN: 978-605-7685-47-6 ▪ 424 sayfa

TAHILA KARŞI
İlk Devletlerin Derin Tarihi
James C. Scott
Uygarlık tarihi gerçekten kitaplardaki gibi mi yaşandı, yoksa
“uygar”ların kendileri hakkında yazdıklarını okuyarak mı
geçiriyoruz? Tahıla dayalı beslenme ve kentlere toplanmış
nüfus, mümkün olan en iyi yaşantı biçimi miydi, yoksa
egemenler açısından en uygun olan bu muydu? Scott, anaakım
tarih anlatısıyla yüzleşmemizi sağlayacak sorular soruyor.
Tarih | Antropoloji ▪ Çeviren: Akın Emre Pilgir
ISBN: 978-605-2116-91-3 ▪ 272 sayfa

HOMO ECONOMICUS’UN ÖLÜMÜ
İş, Borç ve Sonsuz Birikim Efsanesi
Peter Fleming
Süregelen toplumsal ve ekonomik krizi homo
economicus‘un çöküşüyle ilişkilendiren Fleming, “enkaz
ekonomisi”nin hâkim olduğu kapitalist toplumların bir resmini
sunuyor. Homo Economicus’un Ölümü, modelin ekonomistler ve
kapitalistler tarafından devlet, iş, hatta aile aracılığıyla toplumu
yönetmek için nasıl kullanıldığını ortaya koyuyor.

Peter Fleming
University of
Techonology,
Sydney’de,
Management
Discipline Group
bölümünde işletme
profesörü.

Finans ▪ Çeviren: Esin Soğancılar
ISBN: 978-605-7685-05-6 ▪ 344 sayfa

ÇALIŞMANIN MİTOLOJİSİ
Kapitalizm Kendine Rağmen Nasıl Ayakta Kalıyor?
Peter Fleming
Kapitalizmde çalışmanın fazla mesaiden, vardiya
eziyetinden, esnek çalışmadan, şirketlerin ikiyüzlü sosyal
sorumluluk projelerinden vb ayrı düşünülemeyeceğini
ortaya koyan Fleming, kapitalist dayatmaya karşı yeni bir
çalışma perspektifi geliştiriyor.
Siyaset Bilmi ▪ Çeviren: Ebru Kılıç
ISBN: 978-605-9389-40-2 ▪ 263 sayfa
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DEVLET GİBİ GÖRMEK
Bazı Toplumsal Kalkınma Planlarının
Başarısızlık Hikâyeleri
James C. Scott
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DİNOZORLARIN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ
Kayıp Dünyanın Yeni Bir Tarihçesi
Steve Brusatte
Paleontolojinin genç yıldızı Brusatte, dinozorların
peşinde kâh Polonya’nın göller bölgesinde kâh Çin’de
bir inşaat sahasında iz sürüyor. Brusatte gibi bir avuç
maceraperestin işbirliğiyle ortaya çıkan kitap, dönüp dolaşıp
o kaçınılmaz soruyla bizi karşı karşıya bırakıyor: Dinozorların
bile başına geldiyse, bizim de başımıza gelebilir mi?

ABD’li paleontolog
Steve Brusatte,
dinozorların
evrimi alanındaki
çalışmalarına
Edinburgh
Üniversitesi’nde devam
ediyor.

Tarih ▪ Çeviren: Mehmet Doğan
ISBN: 978-605-7685-46-9 ▪ 272 sayfa

YARIM DÜNYA
Gezegenimizin Hayatta Kalma Mücadelesi
Edward O. Wilson
Tarihte ilk kez, on yıl ilerisini düşünenler arasında, küresel
bir oyunun sonunu oynamakta olduğumuz kanısı oluştu.
Yarım-Dünya önerisi, acil bir çözüm sunuyor: Ancak gezegenin
yarısını veya daha fazlasını ihtiyat olarak bir kenara ayırarak,
çevrenin yaşayan kısmını kurtarabilir, kendi varlığımızı da
sürdürebilmemiz için gereken dengeyi sağlayabiliriz.

Karıncalar konusunda
dünyanın en yetkin
ismi olarak tanınan
Edward O. Wilson,
sosyobiyolojinin de
önde gelen
savunucusudur. İki kez
Pulitzer olmak üzere sayısız
ödül almıştır.
(foto. Beth Maynor Finch)

Bilim ▪ Çeviren: Sami Oğuz
ISBN: 978-605-7685-32-2 ▪ 236 sayfa

BÖCEKLER GEZEGENİ
Tuhaf, Yararlı ve Hayranlık Uyandırıcı
Dostlarımız Üzerine
Anne Sverdrup-Thygeson
Su kaynaklarını giderek daha fazla tüketiyoruz. O kadar
plastik üretip attık ki, gelecek kuşaklar bunlara tortullarda
rastlayacak. Tüm bunlar böcekleri de etkiliyor. Neyse ki, tüm
böcekleri yok edebilmeyi asla beceremeyiz. Ama bu küçük
dostlarımızı yakından tanımamızda fayda var.

Anne SverdrupThygeson
Norveç Yaşam
Bilimleri
Üniversitesi
(NMBU) koruma
biyolojisi profesörü,
aynı zamanda Norveç Doğa
Araştırmaları Enstitüsü’nde
(NINA) bilim danışmanı.
(foto. Celina Øier)

Bilim ▪ Çeviren: Dilek Başak
ISBN: 978-605-7685-16-2 ▪ 200 sayfa

HUKUKUN EKOLOJİSİ
Doğa ve Toplumla Uyumlu Bir Hukuk Sistemi
Fritjof Capra, Ugo Mattei
Yaşadığımız çevresel, sosyal ve ekonomik krizin dünyayı
bir “makine” olarak gören ve insanları da onun sahibi ilan
eden görüşten kaynaklandığını savunan Capra ile Mattei’ye
göre değişimin yolu, toplumun yaşayış biçimiyle devletlerin
ve şirketlerin gücünü belirleyen yasaların ekolojik ilkeler
ışığında yeniden oluşturulmasından geçiyor.
Hukuk ▪ Çeviren: Ebru Kılıç
ISBN: 978-605-9389-46-4 ▪ 251 sayfa
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Fritjof Capra
fizikçi ve sistem
kuramcısı, ilk
ve orta öğrenim
düzeyinde ekolojik
bakışı ve sistem
düşüncesini teşvik
etme amaçlı Center for
Ecoliteracy’nin [Ekookuryazarlık Merkezi]
kurucu yöneticisi.
Ugo Mattei
ABD’de Hastings
Hukuk Fakültesi
ve İtalya’da Torino
Üniversitesi’nde
kürsü sahibi hukuk
profesörü.

Gen Düzenlemenin Evrime Hükmeden İnanılmaz Gücü
Jennifer A. Doudna, Samuel H. Sternberg
Bir teknoloji düşünün, öncekilere hiç benzemiyor. Bu teknolojiyi kullanarak
mantarlardan insanlara, her türlü canlı varlığın genetik kodunu istediğiniz
biçimde değiştirebiliyorsunuz. Yaratılıştaki Çatlak, biyoloji tarihinin dönüm
noktası niteliğindeki bu teknolojiyi, yani CRISPR-Cas9 Gen Düzenleme
yöntemini, kâşifi Jennifer A. Doudna’nın ağzından
aktarıyor. Biyokimya alanının öncü isimlerinden
Doudna’yı bu biyoteknolojiye taşıyan upuzun, dolambaçlı
ve zahmetli yol aynı zamanda bilimde yeni bilgilere
ulaşmanın ancak kolektif çalışma ve dayanışmayla
mümkün olduğunu gösteren göz kamaştırıcı bir hikâye.
Jennifer A. Doudna, CRISPR’ın sadece hastalıklara
değil, iklim değişikliği, çevresel yıkımlar, gıda güvenliği
gibi sorunlara da çare olabileceğini, ancak bu işe
bilimciler, şirketler, hükümetler ve halkların birlikte
soyunması gerektiğini savunuyor. Yaratılıştaki Çatlak işte
tam bu saikle, CRISPR’ı halka anlatmak için kaleme
alınmış. Doudna’ya göre insanlık tarihini geri dönülmez
Bilim
biçimde değiştirebilecek güçteki CRISPR’la ilgili
Çeviren: Mehmet Doğan
tartışmaya dahil olmak hepimizin sorumluluğu.
ISBN: 978-605-2116-77-7
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YARATILIŞTAKİ ÇATLAK

Jennifer A. Doudna
California
Üniversitesi’nde
biyokimya
profesörü.

Samuel H. Sternberg
ColumbiaÜniversitesi
Biyokimya ve
Moleküler Biyofizik
Bölümü’nde
yardımcı doçent.

Jennifer Doudna,
2020 Nobel
Kimya Ödülü sahibi

248 sayfa

KRALIN YENİ AKLI
Bilgisayar, Zekâ ve Fizik Yasaları
Roger Penrose

Bilgisayar ekranındaki görüntüler gerçek dünyadaki
olguların bire bir temsili midir, yoksa sanal bir dünyada
hayal mi görmekteyiz? Sakın evren dediğimiz, muazzam
bir bilgisayar ekranından ibaret olmasın? Bilgisayarlar
bilinçlendirilebilir mi? Yani akıllanıp kendi başlarına
düşünebilirler mi? Ama bu tür sorulardan önce, akıl
nedir veya bilinç nerededir sorularını da sormamız
gerekmez mi?
Roger Penrose, yanıtı zor sorulara ilişkin görüşlerini,
bu kitabından önce felsefenin derin tartışmalarından
uzak durmuş bir matematikçi ve temel bilimcinin
pratik yaklaşımıyla savunuyor. Görelilik teorisinden
kuantum mekaniğine ve kozmolojiye uzanan farklı
konuların tartışıldığı Kralın Yeni Aklı’nın ana düşüncesini
felsefecilerin “us-beden problemi” olarak adlandırdığı
teori oluşturuyor.
Her bir bölümünde son derece zor matematik, fizik ve
felsefe konularının birbiri peşine ele alındığı Kralın Yeni
Aklı, ilk basımı 1990 yılında yapılmış olmasına karşın
şimdiden bilim klasikleri arasında sayılıyor.

Roger Penrose
2020 Nobel
Fizik Ödülü Sahibi

Psikoloji | Matematik
Çeviren: Tekin Dereli
ISBN: 978-605-5250-69-0
502 sayfa

Roger Penrose
Oxford Üniversitesi
Matematik
Enstitüsü’nde
onursal
profesördür.
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DİKBAŞLILAR
Bilim ve Dünya Değiştiren 52 Kadım
Rachel Swaby

Tarih | Kadın Çalışmaları
Çeviren: Akın Emre Pilgir
ISBN: 978-605-2116-24-1
312 sayfa

Rachel Swaby
Bağımsız yazar,
Longshot Magazine
editörü.

Virginia Apgar’dan Barbara McClintock’a, ChienShiung Wu’dan Sophie Kowalevski’ye... Swaby’nin eğlenceli
kaleminden süzülen 52 yaşam öyküsü, bilimi ve dünyayı
değiştiren 52 bilim insanı, uğradıkları haksızlıklara ve
ayrımcılığa karşı bilime tutunan 52 kadın…
Swaby’nin dikbaşlıları bir yandan DNA’nın yapısını
çözüyor, doğanın kanunlarını baştan yazıyor ya da yepyeni
bir bilim dalı kuruyor; diğer yandan alay ediliyor, görmezden
geliniyor ve hakarete uğruyorlar. Ne olursa olsun farklı
dönemlerden ve bambaşka coğrafyalardan gelen bu dikbaşlı
kadınlar başkalarının kanaatlerine değil, bilime inanmaktan
asla vazgeçmiyorlar.
“Bu kitapta elli iki karakter var. Her hafta birini okuyun. Bir
yıl sona erdiğinde Çevre Koruma Ajansı’nı kimin başlattığını,
buruşmaz pamuğu kimin keşfettiğini ve geliştirdiği ustalıklı
puanlandırma sistemi sayesinde nesillerce yenidoğanın
hayatını kimin kurtardığını öğreneceksiniz. Başka yerlerde
doğrudan bu bilim insanlarına adanmış o kadar az çalışma
var ki umarım kitabı bitirdiğinizde Salome Waelsch’inkine
rakip olacak genişlikte bir bilgi birikimiyle dolduğunuzu
hissedersiniz.”

ADAM SMITH’İN YEMEĞİNİ
PİŞİREN KİMDİ?
Ekonomide Kadının Görünmez Eli
Katrine Marçal

İşletme I Ekonomi I
Uluslararası İlişkiler
Çeviren: Ali Arda
ISBN: 978-605-2116-17-3
179 sayfa

Akşam yemeğiniz sofranıza nasıl geliyor? Basit gibi görünse
de çetrefil bir soru. Üstelik iktisadın temelini oluşturuyor.
“Görünmez el”, iktisatta en çok bilinen ifade; temel iktisat
anlatısına göre her şeye dokunur, her şeyi yönetir, her şeye
karar verir ama ne görünür ne de hissedilir. Yukarıdan,
dışarıdan müdahale etmez, şeyleri kurcalayıp yerlerini
değiştirmez; bireylerin eylem ve seçimlerinin içinde ve
arasında ortaya çıkar. Sistemi çekip çevirir.
Marçal, var olmak için bağımlı olduğu kadını “öteki”
olarak tanımlayan erkek üzerine kurgulanan standart iktisat
anlatılarını sorgulayarak, bir de görünmez cins olduğunu
hatırlatıyor bize. Tıpkı “ikinci cins” gibi bir “ikinci iktisat” da
olduğunu gözler önüne sererek, hesaba katılmayan “kadın”ı
denkleme dâhil ediyor.
“İktisadi bireyin en ayırt edici özelliği kadın olmamasıdır. (…)
Kadınların ücretsiz emeği iktisadi modellere dahil edilmediği
sürece, gayri resmi işler, yoksulluk ve cinsler arasındaki
eşitsizliğin nasıl birbirlerine bağlı olduğunu anlayamayacağız.
Bir ülkenin nasıl geliştiğini anlamak istiyorsak kişisel çıkar,
hırs ve korkunun dışındaki diğer güçlere boş veremeyiz.”
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Katrine Marçal
İsveçli gazeteci ve
yazar.
(foto. Anna-Lena
Ahlström)

Simone de Beauvoir

“Kadın doğulmaz, kadın olunur.” Bu meşhur cümle,
İkinci Cinsiyet‘in odak noktasını oluşturur. Simone de
Beauvoir böylece cinsiyet meselesini doğanın alanından
çıkarıp kültürün ve tarihin alanına yerleştirirken, bir
anlamda toplumsal cinsiyet tartışmasını da erkenden
başlatmış olur. Bunu yaparken hem varoluşçuluk,
fenomenoloji ve yapısalcı antropoloji gibi düşünceleri hem
de Hegel ve Marx gibi felsefe klasiklerini cinsiyet düzleminde
yeniden okur.
1970’lerden beri Türkçe basımı bulunmayan İkinci
Cinsiyet‘i yeni çevirisiyle sunuyor ve feminizm
tartışmalarına katkıda bulunmasını diliyoruz.

1949’da yayımlanan
ve dünya feminist
hareketinin başvuru
kaynağı haline
gelen İkinci Cinsiyet
dışında Simone de
Beauvoir’ın kuramsal
yapıtları çeşitli felsefi ya
da polemik denemelerden
oluşur.

“Eserin farklı disiplinlerle kurduğu ilişki onu başka bakış
açılarından da okunmaya açık kılar. Beauvoir’ın kültüre
dair izlenimleri, saptamaları, çözümlemeleri, kadınların
hayatlarının çeşitli dönemlerinde yaşadıkları deneyimlere
ilişkin düşünümü, ‘ikinci cinsiyet olma durumu’ adını verdiği
şey hakkında zengin bir kaynak oluşturmuştur.”
Kadın Çalışmaları
Çeviren: Gülnur Acar Savran
ISBN: 978-605-7685-10-0
730 sayfa

ADEM’İN LANETİ
Erkeklerin Olmadığı Bir Gelecek
Bryan Sykes

Sosyoloji
Çeviren: Aylin Onacak
ISBN: 978-605-9389-49-5
246 sayfa

İnsanda cinsiyetleri ayrıştırmaya yarayan
Y-kromozomu eşeyli üremeyi tehdit etmeye nasıl başladı?
Erkeklerin saldırganlığının, açgözlülüğünün ve çokeşliliğinin
genetik bir nedeni var mı? Bazı ailelerde genetik olarak
sadece bir cinsiyetten çocuk sahibi olma eğilimi var mıdır?
Eşcinsellik geni olabilir mi, cinsel yönelim ne zaman
belirlenir?
Bryan Sykes, Adem’in Laneti’nde evrim teorisi ve genetik
bilimindeki son gelişmelerin ışığında tüm bu sorulara
cevaplar öneriyor ve yeni sorular ekliyor. Sykes, DNA ve
kromozomlar düzeyindeki bilimsel araştırmaları büyük
resmi görmemizi sağlayacak şekilde anlatıyor.
Genetik biliminin sürekli genişleyen sınırlarında dolanan
bir polisiye roman akıcılığında kurgulanmış Adem’in
Laneti’nde kadınlık genleri erkeklerin soyunu kurutmaya
kararlı görünüyor ve insanlık için bambaşka bir gelecek
çiziliyor.

Bryan Sykes
Oxford Üniversitesi
İnsan Genetiği
Bölümü emeritus
profesörü, genetik
araştırmalar yapan
Oxford Ancestors
şirketinin kurucusu ve
yönetim kurulu başkanı,
Wolfson College bilim
kurulu üyesi.
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İKİNCİ CİNSİYET (2 CİLT)
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Tarihe karışan bir dönem, yaşama dönüyor
“Tefrika Dizisi” ile Türk edebiyatında bir döneme damgasını vuran tefrika romanları ve yazarları,
günümüz okurlarıyla buluşuyor. Kaynağını Reyhan Tutumlu ile Ali Serdar’ın TÜBİTAK tarafından
desteklenen “Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi” başlıklı projesinden alan dizi kapsamında,
1831-1928 yılları arasındaki dönemde, çeşitli süreli yayınlarda bulunan roman tefrikaları tespit
edilerek dijital ortama aktarıldı ve bir veri tabanı oluşturuldu.

ASABİ KIZ / SABİHA
AHMET RASİM
144 sayfa

HINÇ
MAHMUT YESARİ
480 sayfa

KESİK BAŞ CİNAYETİ
ZİYA
184 sayfa

SERAP
MEHMET RAUF
174 sayfa

PAKİZE
BEHİCE ZİYA KOLLAR
133 sayfa

SAİME
RECAİZADE MAHMUT EKREM
272 sayfa

KIRK BELA
VEDAT ÖRFİ BENGÜ
408 sayfa

ŞEVKETMEAP
ERCÜMENT EKREM TALU
224 sayfa

KABUS
MEHMET RAUF
303 sayfa

DİLHARAP
FATMA FAHRÜNNİSA
234 sayfa

ORTA MALI
SELAHATTİN ENİS
303 sayfa

AŞKIMI ÖLDÜRDÜM
BELKIS SAMİ BOYAR
170 sayfa
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Felsefe
Çeviren: Berkan M. Şimşek
ISBN: 978-605-7685-31-5
136 sayfa

Mark Fisher, Tuhaf ve Tekinsiz‘de, kitabına ismini
veren kavramların insanın varlık ve yoklukla ilgili
sorabileceği en temel soruları barındırdığını anlatıyor.
Burada hiçbir şey olmaması gerekirken bir şeylerin
olmasının sebebi nedir? Ya da, burada bir şeyler olması
gerekirken hiçbir şey olmaması nedendir? Belki de insanlık
halinin tam olarak anlaşılabilmesi için incelenmesi gereken
sınırda kavramlar olan tuhaf ile tekinsizi Fisher; H.P.
Lovecraft, H.G. Wells, M.R. James, Christopher Priest, Joan
Lindsay, Nigel Kneale, Daphne du Maurier, Alan Garner ve
Margaret Atwood gibi yazarlar ile Stanley Kubrick, Jonathan
Glazer ve Christopher Nolan gibi yönetmenlerin eserleri
üzerinden inceliyor.

DÜNYA EDEBİYATININ EKOLOJİSİ
İlkçağlardan Günümüze
Alexander Beecroft

Edebiyat Eleştirisi
Çeviren: Didem Dinçsoy
ISBN: 978-605-7685-09-4
352 sayfa

Bir edebiyatı neler oluşturur? Ulusal edebiyat nedir?
Farklı toplulukların edebiyatları birbiriyle nasıl etkileşime
girer? Herhangi bir edebiyatı, yalnızca kapsadığı metinlerin
analiziyle anlamanın imkânsız olduğunu savunan Beecroft,
bir edebiyatın siyasi, ekonomik, sosyokültürel ve dini
çerçevede, aynı zamanda etkileşimde olduğu diğer diller ve
edebiyatlarla ilişkisi içerisinde anlaşılabileceğini öne sürüyor.
Beecroft, Dünya Edebiyatının Ekolojisi‘nde edebi ekolojiler
ile edebi metinlerin üretildiği ve dolaşıma girdiği çevreler
arasında gezinerek disiplinlerarası okumaları teşvik
etmeyi; böylece antik, modern, Batılı veya Batılı olmayan
edebiyatları çalışan kuramcıların bilimsel bir diyaloğa
girmesini amaçlıyor.
BİR GÜNAHKÂR GECEDEN SONRA /
MUHABERAT-I HAKİKİYE
Sadiye Vefik
Bir Günahkâr Geceden Sonra ve Muhaberat-ı Hakikiye’de
Sadiye Vefik’in özellikle kadınlar arası dostluk ve
dayanışma üzerine düşündüğünü görüyoruz. Bu dostluğun
kadınları güçlendirebileceği gibi, aksinin kadınların felaketine
yol açabileceği anlatılır. Sadiye Vefik, bu arkadaşlığı, sırdaşlığı
mektup roman biçiminde okurlara sunuyor.

Tefrika
Çeviren: Senem Timuroğlu
ISBN: 978-605-7685-67-4
240 sayfa

Mark Fisher
Londra Üniversitesi
Goldsmiths
Görsel Kültürler
Bölümü’ndeki
çalışmalarına devam
ediyor.

Alexander Beecroft
South Carolina
Üniversitesi
Diller, Edebiyatlar
ve Kültürler
Bölümü’nde öğretim
üyesi.

II. Meşrutiyet devri
kadın hareketinde
yer alan isimlerden
biri olan Sadiye
Vefik, Türkçe
edebiyatın oldukça
üretken kadın
yazarlarından...

“Üretken olmasına karşın edebiyat tarihlerinde ismine
rastlanmayan Sadiye Vefik’in, bugünün kadınlarıyla
buluşabilmesi, içinden geçtiğimiz, kadın düşmanlığının oldukça
yükseldiği bu zamanda bize bir kez daha, kadınlar arası
dostluğun güçlendirici yanını, kadın dayanışmasını, bugün sık
sık tekrarladığımız ‘kadın kadının yurdudur’ şiarını geçmişten
bugüne taşıması açısından çok değerli.”
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TUHAF VE TEKİNSİZ
Mark Fisher
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YENİ ÜZERİNE:
Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi
Boris Groys
Düşünceler bir bağlamdan diğerine göçerken “yenilik”
yaratılır ve sınırlar baştan çizilir. Groys, değerliyi değersizden,
kültürü dünyeviden ayıran bu sınırdaki kaymaların izini
sürerken sanatta yeniliğin ve bunun algılanmasının ardındaki
süreçlerin haritasını çıkarıyor. Yeni Üzerine, öncelikle
günümüzde sanatın nasıl sanat olduğunu araştırıyor.

Boris Groys
New York
Üniversitesi’nde
Rus ve Slav
araştırmaları
alanında öğretim
üyesi.

Sanat ▪ Çeviren: Zeynep Baransel
ISBN: 978-605-7685-18-6 ▪ 208 sayfa

İNSAN AHLAKININ DOĞAL TARİHİ
Michael Tomasello
İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, ahlak psikolojisinin
evrimine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme. Gelişimsel
psikolog Tomasello, primatlar ile insan çocukları
karşılaştıran çok sayıda deneyin verilerine dayandırdığı bu
çalışmasında, insanın işbirliği konusunda nasıl geliştiğini ve
sonunda ahlaki bir tür haline geldiğini ortaya koyuyor.

Michael Tomasello
Leipzig’deki Max
Planck Evrimsel
Antropoloji
Enstitüsü’nün
eşyöneticisi ve Duke
Üniversitesi Psikoloji
Bölümü’nde öğretim üyesi.

Antropoloji | Felsefe ▪ Çeviren: Aylin Onacak
ISBN: 978-605-2116-22-7 ▪ 231 sayfa

DÜNYANIN NEDEN VAR OLMADIĞI ÜZERİNE
Markus Gabriel
1980 doğumlu Alman filozof Markus Gabriel, “Dünya
neden yok?” sorusunu cevaplarken bizleri yeniden
felsefece düşünmeye yönlendiriyor ve bunu yaparken
de kışkırtıcı, esprili ve anlaşılır bir dil kullanıyor; hatta
okuyucusuna daha en başta söz veriyor: “Bu kitapta felsefi
sözcük canavarlarına rastlamayacaksınız.”

Markus Gabriel
Bonn
Üniversitesi’nde
felsefe profesörü
ve Epistemoloji,
Modern ve Çağdaş
Felsefe Başkanı.

Felsefe ▪ Çeviren: Vedat Çorlu
ISBN: 978-605-2116-65-4 ▪ 193 sayfa

YAŞAM NEDEN VAR?
Nick Lane
Yaşam Neden Var?’da biyolojinin temel sorularına
yanıt arayan Lane, yaşamın evrilişindeki anlaşılmaz
noktalara bakarken, hücrelerin enerji sağlama biçimlerini
yol gösterici olarak kullanıyor. Enerjiyle yaşam arasındaki
ilişkinin başlangıca dek uzandığını öne sürdükten sonra,
yalnızca yaşamın kökeni değil, sağlık ve ölüm üzerine de
fikirler geliştiriyor.
Felsefe ▪ Çeviren: Ebru Kılıç
ISBN: 978-605-5250-94-2 ▪ 317 sayfa
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Nick Lane
doktorasını Royal
Free Hastanesi
Tıp Fakültesi’nden
aldı, University
College London’da
evrimsel biyokimya
araştırmaları yürütüyor ve
ders veriyor.

Yazar, Batı’daki büyüme stratejilerinde önemli rol
oynayan yeni şehir hareketinin ayrıntılı bir tablosunu
çizerek 1945-1975 arasındaki altın çağında nasıl yayıldığını
inceliyor. Düşünce tarihiyle şehircilik tarihini kaynaştıran
çalışma, soyut düşünce akımlarını çelikten ve betondan
şehirlere dönüştürme çabasının izini sürüyor.

Rosemary Wakeman
Fordham
Üniversitesi’nde
tarih profesörü,
Fordham
Üniversitesi
Yayınları’nda yönetim
kurulu üyesi.

Tarih | Kent Çalışmaları ▪ Çeviren: Ümit Hüsrev Yolsal
ISBN: 978-605-2116-73-9 ▪ 343 sayfa

RÜYA ŞEHİRLER
Dünyayı Şekillendiren Yedi Tasarım Fikri
Wade Graham
Graham şehirleri planlar, tasarımlar, mimari
akımlar ışığında anlatırken tüm bunların aslında nasıl
yaşamamız, nasıl çalışmamız, nasıl alışveriş yapmamız ve
neye inanmamız gerektiğine dair fikirlerin bir dışavurumu
olduğunu da gösteriyor. Canlı ve özgün bir kültür tarihi
sunan çalışma, şehirleşmiş dünyayı anlamak için bir kılavuz.

Wade Graham
Peyzaj tasarımcısı,
Pepperdine
Üniversitesi’nde
şehir ve çevre
politikaları alanında
ders veriyor.

Mimarlık Tarihi ▪ Çeviren: Ümit Hüsrev Yolsal
ISBN: 978-605-2116-89-0 ▪ 296 sayfa

BİZANS’IN YAPI USTALARI
Robert Ousterhout
Bizans mimarisini, ağırlıklı olarak da 9. yüzyılla 15.
yüzyıl arası Konstantinopolis bölgesinde inşa edilmiş
olan kiliseleri inceleyen Ousterhout, tasarım ve inşaat
süreçlerinde en sık karşılaşılan sorunları tespit ediyor.
Kayıtların yanı sıra özellikle ayakta kalmış olan yapıları
analiz ederek Bizans mimarisinin, bilindiğinden çok daha
yaratıcı ve yenilikçi olduğu sonucuna varıyor.

Robert Ousterhout
Pennsylvania
Üniversitesi Sanat
Tarihi Bölümü’nde
Bizans Sanatı ve
Mimarisi profesörü
ve Antik Çalışmalar
Merkezi direktörü.

Sanat Tarihi I Mimarlık ▪ Çeviren: Fügen Yavuz
ISBN: 978-605-5250-79-9 ▪ 348 sayfa

MİMARLIK TARİHİ NEDİR?
Andrew Leach
“Mimarlık tarihi nedir?” 19. yüzyılın sonundan
itibaren kültürel tarih ve sanat tarihi biçiminde
yaygınlık kazanmaya başlayan modern akademik alan için
sorulan bir soru. Bu soruyla birlikte, mimarlık tarihi üzerine
yazan ve mimarlık tarihçilerinin çalışmalarını inceleyenlerin
karşılaştığı kavramsal sorunlara Leach’in incelikli üslubuyla
bir giriş yapılıyor.

Andrew Leach
Avustralya’da
bulunan Griffith
Üniversitesi’nde
öğretim üyesidir.

Kent Çalışmaları ▪ Çeviren: Ali Karatay
ISBN: 978-605-7685-23-0 ▪ 376 sayfa
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ÜTOPYAYI HAYATA GEÇİRMEK
Yeni Şehir Hareketinin Düşünsel Tarihi
Rosemary Wakeman
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SÜPER ZEKÂ
Yapay Zekâ Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler
Nick Bostrom

Bilim
Çeviren: Ferit Burak Aydar
ISBN: 978-605-2116-78-4
392 sayfa

Diğer hayvanların güçlü kasları ve pençeleri var,
bizimse daha akıllı beyinlerimiz. Bu üstünlük, her kuşağın
öncekilerin başarılarına yenilerini eklemesiyle zaman
içinde daha da ilerledi. Bir gün insan beynini aşan makine
beyinler yaratmayı başarırsak, o zaman bu yeni süper zekâ
çok güçlü hale gelebilir. Nasıl ki şu an gorillerin kaderi biz
insanlara bağımlıysa, bizim türümüzün kaderi de makine
süper zekâsının eylemlerine bağlı olabilir. Ancak bizim de bir
üstünlüğümüz var: yapay zekâyı insanlar yaratacak.
Nick Bostrom, süper zekâ olasılığının sunduğu zorluğu
ve buna en iyi şekilde nasıl yanıt verebileceğimizi anlamaya
çalışıyor.

DİJİTAL RUH
İnsan ve Teknoloji Arasındaki Yaratıcı Ortaklık
Edward Ashford Lee

Bilim | Teknoloji
Çevirenler: Avni Uysal, Gizem Uysal
ISBN: 978-605-7685-06-3
392 sayfa

Teknoloji geliştikçe insanların ona dair fikirleri de
çeşitleniyor. Kimi algoritmaların her şeye hâkim olduğu
bir gelecekten korkuyor, kimiyse o geleceğe olağanüstü bir
coşkuyla yaklaşıyor. Peki, ne yöne doğru ve nasıl ilerliyor
teknoloji? Mevcut hızıyla zaman içinde insana üstün
gelebilir mi?
Yazar önce Platon’a kadar geri gidiyor, teknolojinin
insanlar tarafından keşfedilen Platonik İdeallerden oluştuğu
düşüncesi ile yaratıcı bir süreç olduğu düşüncesini karşı
karşıya getiriyor. Daha sonra insanlar ile makineler
arasındaki rekabete odaklanıyor ve aslında böyle bir rekabet
olmadığını, evrim sürecinden birlikte geçtiklerini iddia
ediyor.
KAOS İMGELEMİ
Edebiyatta, Sanatta, Bilimde
Martin Meisel

Felsefe
Çeviren: Mehmet Moralı
ISBN: 978-605-2116-92-0
431 sayfa
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Düzen arayışımızın altında temel düzensizlik korkusu
yatar. Gerçek kaosu imgelemek zordur, onu betimlemekse
çok daha zordur.
Kaos İmgelemi’nde Martin Meisel büyük bir tutkuyla ve
heyecanla mutlak kaosu göstermek, ortaya koymak ve
rasyonalize etmek için müthiş bir uğraş veriyor. Bu amaçla,
kaos imgesinin toplumsal, psikolojik ve kozmolojik dönüşüm
noktalarının öyküsünü aktarıyor. Edebiyattan, felsefeden,
resimden, grafik sanatından, bilimden, dilbilimden, müzikten
ve filmlerden örneklerle, 18. ve 19. yüzyıllarda kaosun
yıkıcılıktan özgürlük ve enerji sağlama potansiyeli olan bir
imgeye dönüşümünün olağanüstü öyküsünü anlatıyor.

Nick Bostrom
Oxford Üniversitesi
Felsefe Bölümü’nde
profesör ve
İnsanlığın Geleceği
Enstitüsü ve Gelecek
Teknolojileri Programı
Başkanı. Foreign Policy’s
Top 100 Global Thinkers
listesinde iki kez yer
almıştır.

Edward Ashford Lee
Berkeley
Üniversitesi’nde
Elektrik
Mühendisliği ve
Bilgisayar Bilimleri
emeritus profesör.
Berkeley Endüstriyel SiberFiziksel Sistemler Araştırma
Merkezi ve Berkeley
Ptolemy proje direktörü.

Martin Meisel
Columbia
Üniversitesi İngiliz
Dili ve Edebiyatı
bölümünde
Brander Matthews
Emeritus Profesörü.
Bilim ve Sanat eski Başkan
Yardımcısı ve İngiliz ve
Karşılaştırmalı Edebiyat
Bölümü eski Başkanı.

Kapitalizmden Sonra Hayat
Peter Frase

Peter Frase
Jacobin dergisinde
editör ve CUNY
Graduate
Center Sosyoloji
bölümünde doktora
adayı.

Küresel iklim krizi, akıl almaz boyutlardaki gelir
eşitsizliği, sosyal medya “beğeni”lerinin yönettiği bir
toplumsal hiyerarşi, otomasyonun hızla devreden
çıkardığı insan emeği, gittikçe askerileşen polis güçleri,
vatandaşlarını gözetleyen devletler, insansız hava
araçları, başka bir gezegene taşınma hazırlıkları…
Peter Frase, bu çağ manzarasının içinden çıkarılabilecek
gelecek senaryoları üzerine düşünürken hem sosyal
bilimlerden hem de edebi ütopya ve distopyalardan
faydalanıyor.
Yeryüzünün kaynaklarını bütün insanların adil bir
şekilde paylaşmasının sağlandığı bir tür sosyalizm mi,
bir avuç zenginin daha da zenginleşip büyük insan
kitlelerinin daha da yoksullaştığı bir barbarlık düzeni mi?
Fredric Jameson, “Bugün dünyanın sona erdiğini hayal
etmek, kapitalizmin sona erdiğini hayal etmekten daha
kolay,” demişti. Dört Gelecek, ikincisinin o kadar da zor
olmadığını gösteriyor.
“İklim değişikliği korkusu aslında çok az şeye sahip olma
korkusudur: Doğal kaynakların kıtlığını, tarımsal arazilerle
yaşanabilir çevrenin yok olacağını ve nihayetinde insan
yaşamını destekleyebilen bir Dünya’nın öleceğini öngörür.
Otomasyon korkusu ise sapkın bir “çok fazla” korkusudur:
Çok az insan emeğiyle çok şey üreten, işçilere artık hiç
ihtiyaç duymayan, tamamen robotlaşmış bir ekonomi. Peki
aynı anda hem bir kıtlık kriziyle hem de bir bolluk kriziyle
karşı karşıya kalabilir miyiz?
Bu kitabın argümanı, gerçekten de böyle çelişkili bir ikili
krizle karşı karşıya olduğumuzdur. İçinde bulunduğumuz
tarihsel anı bu kadar değişken ve belirsiz kılan, aynı
zamanda hem vaatlerle hem de tehlikelerle dolduran şey bu
iki dinamiğin etkileşimidir.”

İşletme-Ekonomi | Uluslararası İlişkiler
Çeviren: Akın Emre Pilgir
SBN: 978-605-9389-58-7
123 sayfa
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DÖRT GELECEK
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AĞRININ HİKÂYESİ
Duadan Ağrı Kesicilere
Joanna Bourke

Tıp | Tıp Tarihi
Çeviren: Ebru Kılıç
ISBN: 978-605-2116-81-4
375 sayfa

Ağrıyı, hastalık ve hastalık grupları üzerinden değil,
ağrı çeken bedenin takdir edilmesi yoluyla daha iyi
anlayabileceğimize inanan Joanna Bourke, ağrı çeken
insanların kullandığı dilleri analiz ederken, ağrıyla ilgili
derin bir kavrayışa sahip olmak isteyen, ağrı klinikleriyle,
palyatif bakımla, ağrı araştırmalarıyla ilgisi olan, hastaları ve
kendileri için ağrının anlamını bilmek isteyenleri hedefliyor.
Bu ıstırap hastalar, doktorlar ve hemşireler arasındaki
klinik karşılaşmalarda nasıl bir rol oynar? Ağrı çeken bir
insanın kıvranan bedeni ve söze dökülmeyen inlemelerine
tanık olduklarında, bazı tanıklar neden buna sırtını döner?

RİSK TIBBI
Korkuyu ve Belirsizliği Tedavi Etme Arayışımız
Robert Aronowitz

Tıp | Bilim Tarihi
Çeviren: Zeynep Alpar
ISBN: 978-605-7685-03-2
336 sayfa

Giderek daha da hassas hale gelen tarama programları
sayesinde daha iyi, daha uzun mu yaşıyoruz? Kronik
hastalıkların olası komplikasyonlarını öngörmeye yönelik
bitmek bilmez çabalar bizi daha mutlu mu kılıyor? Ne olur
ne olmaz diye ameliyatların yapılması, yaşam kalitemizi
artırma bahanesiyle sağlıklı dokuların alınması doğru
mu? Aronowitz, bu soruların cevabının her zaman olumlu
olmadığını savunuyor.
Risk Tıbbı, modern tıbbın risk takıntısına dikkat çekerken,
risk azaltıcı müdahalelerin daha sıkı denetlenmesi ve sağlık
sektörünün, hastalıklardan mustarip insanların tedavisine
ve ıstıraplarının dindirilmesine odaklanması çağrısında
bulunuyor.
BIÇAK ALTINDA
28 Ameliyatta Cerrahi Tarihi
Arnold van de Laar

Tarih
Çeviren: Erhan Gürer
ISBN: 978-605-9389-22-8
356 sayfa
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Anestezisiz ameliyatlardan günümüzün yüksek
teknolojili ameliyatlarına nasıl geçildi? Çığır açan cerrahi
keşifler hangi şartlarda yapıldı? Cerrahlar aslında nasıl
insanlar?
Kendisi de bir cerrah olan van de Laar, ünlü hastalarla
cerrahların tıbbi hikâyelerini anlattığı kitabında bu soruları
cevaplıyor. Kraliçe Victoria, XIV. Louis, Lenin, Einstein,
Kennedy, Papa II. John Paul, Bob Marley ve Houdini
gibi isimlere yapılan cerrahi müdahaleleri kendine özgü
mizahıyla harmanlayarak anlatırken, cerrahinin gelişimini
ve gerçeklerini tüm açıklığıyla önümüze koyuyor.
Bıçak Altında, yüzlerce yıllık geçmişi olan bir mesleğin
tuhaf bir zevkle okunan tarihi.

Joanna Bourke
University of
London, Birkbeck
College’da tarih
profesörü. İngiliz
Akademisi’nde
Modern İngiliz Tarihi
Başkanı.

Robert Aronowitz
Pennsylvania
Üniversitesi Bilim
Tarihi ve Sosyolojisi
Bölümü’nde
profesör ve bölüm
başkanı. Tıpta Felsefe,
Etik ve Beşeri Bilimler
Bülteni yayın kurulu üyesi.

Arnold van de Laar
Amsterdam’daki
Slotervaart
Hastanesi’nde
cerrah olarak
çalışıyor.
(foto. Keke Keukelaar)

KÜY kitapları dünyaya açılıyor!
Akademik yayıncılığın ABD’deki en büyük dağıtımcısı konumundaki
University of Chicago Press ile yapılan anlaşmayla birlikte Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) kitapları,
Koç University Press (KUP) adı altında dünyaya açılıyor.
Söz konusu uluslararası dağıtım ağına Türkiye’den katılan ilk yayınevi olan
Koç Üniversitesi Yayınları, böylelikle Türkiye’de üretilen bilgiyi dünya çapındaki üniversitelere,
kütüphanelere ve kitapçılara aktaracak.
İlk kitaplara, mayıs ayıyla birlikte Chicago Press üzerinden ulaşmak mümkün.
(Ayrıntılı bilgi için: press.uchicago.edu)

EUROPE KNOWS NOTHING
ABOUT THE ORIENT
A Critical Discourse From
The East (1872-1932)
Zeynep Çelik
Çeviren: Gregory Key, Aron Aji vd
256 sayfa

SEPHARDIC TRAJECTORIES
Archives, Objects, and The
Ottoman Jewish Past In
The United States
Eds. Kerem Tinaz,
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