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Dünyayı merak edenler için...

Alanında öncü ve güncel bilgiyi içeren başlıkları okura sunmayı amaçlayan 
Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), “dünyayı merak edenler için” sloganıyla, 

bu hedefini çocuk kitapları yayımcılığına da taşıyor. 

Koç Üniversitesi Yayınları’nın yetişkinlere yönelik kitaplarında olduğu gibi, çocuk kitaplarının 
seçiminde ve yayına hazırlanmasında da, Koç Üniversitesi’nin uzman akademisyenlerinin 

görüşleri doğrultusunda hareket ediliyor.

Ömür boyu sürecek bir okuma alışkanlığının, öğrenme isteğinin ve 
keşif merakının ilk adımı olarak, işte KÜ Çocuk’un ilk kitapları:

kucocuk kucocuk kucocuk www.press.ku.edu.tr



K
O

Ç
 Ü

N
İV

E
R

S
İT

E
S

İ Y
A

Y
IN

L
A

R
I

3

Merhaba,
Yeni bir yılın beraberinde getirdiği heyecana ve umuda, bu sefer 
biraz daha fazlaca ihtiyacımız var gibi görünüyor. Yaşamın her 
alanında olduğu gibi, yayıncılık dünyası için de hayli zorlu geçen 
bir yıl oldu çünkü 2020. Koç Üniversitesi Yayınları bünyesinde 
de salgınla birlikte ortaya çıkan “yeni normal”e adapte olabilmek 
için birtakım değişikliklere gidildi belki ama, en nihayetinde, 
belirlenen yayın programına sadık kalarak bu zorlu yılda da hem 
akademik yayıncılığın hem de entelektüel dünyamızın boşluklarını 
en etkili şekilde doldurma amacımızdan ödün vermedik. Üstelik 
bu zorlu süreç, bazı kararlar almamızda yardımcı bile oldu! 
Örneğin, yeni iletişim kanalları açmak konusunda; okurlarla bir 
araya gelebileceğimiz platformları artırmak ve daha da önemlisi 
çeşitlendirmek... Buradaki ilk “merhaba”yı, işte bu yüzden çok 
önemsiyoruz!

Elinizdeki katalog, yalnızca kitap tanıtımlarının yer aldığı ve 
yayınlarla ilgili teknik bilgilerin verildiği alışıldık kataloglardan 
biri değil. Yayımladığımız kitaplar ve yazarlar çerçevesinde 
oluşan gündemi takip eden, hatta yayımlayacağımız kitaplardan 
yola çıkarak zaman zaman gündem belirleyen bir dergi gibi 
okunmasını amaçlıyoruz. Dolayısıyla yeni çıkan kitapların ayrıntılı 
tanıtımlarının yanı sıra röportajlara, makalelere, özel olarak 
hazırlanmış köşelere, özgün fotoğraflara ve yazar portrelerine de 
rastlayacaksınız bu kataloğun sayfalarında. 

Dört aylık periyotla yılda üç sayı olarak çıkarmayı planladığımız bu 
katalog gibi, şu sıralar bizi en çok heyecanlandıran diğer gelişme 
ise, çocuk kitapları da yayımlamaya başlamamız. Eylül 2020 tarihli 
ilk kitapların raflardaki yerini aldığı KÜ Çocuk’la ilgili gelişmeleri 
de buradan, internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan 
takip edebilirsiniz. 

Mayıs başında, yeniden merhabalaşmak dileğiyle...

HAKKIMIZDA

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, 1831-
1928 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.

KÜY kitaplarının satışlarından elde edilen gelir, 
Koç Üniversitesi öğrencilerine burs vermekte 
kullanılıyor.

İletişim
Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer, İstanbul / Türkiye
kup@ku.edu.tr
T 0212 338 1000

KÜY Kitabevi
İstiklal Caddesi No:181 Merkez Han 34333 
Beyoğlu, İstanbul / Türkiye 
T 0212 393 6149

kuyayinlari kocuniversitesiyayinlari kuyayinlari www.press.ku.edu.tr
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CRISPR kâşifi Jennifer A. Doudna, gen düzenleme 
yöntemini, iş ortağı ile yollarını ayırmasını ve genetik 
müdahalenin karmaşık etiğini keşfetmeyi anlatıyor.

California Üniversitesi’nde biyokimya profesörü olan 
Amerikalı Jennifer A. Doudna, Fransız mikrobiyolog 
Emmanuelle Charpentier ile birlikte, devrimci gen 
düzenleme yöntemi CRISPR’ın keşfine öncülük etti. [Ve bu 
keşifleriyle 2020 yılı Nobel Kimya Ödülü’nü kazandılar.] Söz 
konusu teknoloji, tedavi edilemeyen hastalıkları ortadan 
kaldırma potansiyeline sahip, ancak aynı zamanda insan 
genomunu düzenlemenin olası istenmeyen sonuçları 
hakkında etik sorular da ortaya koyuyor. 

Çalışkan bir çocuk muydunuz? Bilime olan tutkunuz nasıl başladı?
Evet, çalışkan bir çocuktum. Babam Hawaii’de Amerikan edebiyatı profesörüydü
ve kitapları çok severdi. Bir gün okuldan eve geldiğimde, yatağıma Jim Watson’ın İkili 
Sarmal kitabının bir kopyasını bıraktığını gördüm. Yağmurlu bir öğleden sonraydı; kitabı 
okudum ve afalladım. Bir molekülün neye benzediğiyle ilgili deneyler yapılabileceğini 
öğrendiğim için çok şaşırdım. Muhtemelen 12 ya da 13 yaşındaydım. Sanırım bu, “Vay 
canına, bu üzerinde çalışmak için harika bir şey!” diye düşünmemin başlangıcıydı.

Kariyerinizin çoğunu RNA’nın yapısını ortaya çıkarmak için harcadınız ve insan genlerini 
“kopyalayıp yapıştırmak” için bir alet oluşturmaya asla girişmediniz. CRISPR üzerinde 
çalışmaya nasıl karar verdiniz?
Bence bilim insanlarını ikiye ayırabilirsiniz. Bir tarafta, kariyeri boyunca tek bir konuyu 
derinlemesine inceleyen ve o konuyu dünyadaki herkesten çok daha iyi bilenler yer 
alır. Bir de, benim de kendimi dahil edeceğim diğer taraf var. Bu tarafta adeta bir açık 
büfedesinizdir; ilginç bir şey görüp bir süre onunla takılırsınız. Sonra o sizi başka ilginç 
bir şeye yönlendirir ve ondan da biraz alırsınız. İşte CRISPR üzerinde çalışmaya bu 
şekilde başladım – tam anlamıyla bir yan projeydi.

JENNIFER A. DOUDNA

“Bir bilim insanı 
olarak dürüst 
olmalıyım” 

Jennifer Doudna, 
2020 Nobel 

Kimya Ödülü sahibi

R Ö P O R T A J
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Peki ama Emmanuelle Charpentier ile işbirliğine ilk 
başladığınızda, özel bir şey yaptığınıza dair bir önseziniz 
oldu mu?
Porto Riko’da, San Juan’daki bir konferansta bir araya 
gelmiştik ve birlikte bu eski şehirde bir yürüyüşe 
çıktık. Çok tutkuluydu, heyecanı gerçekten bulaşıcıydı. 
Caddede onunla yürürken, hâlâ hatırlıyorum, şöyle 
demişti: “Gizemli Cas9 [düzenleme sürecinde seçilen 
yerde DNA’yı kesen enzim] üzerine bizimle birlikte 
çalışmak istediğine gerçekten sevindim.” Bu heyecan 
verici bir andı. O zaman bile bunun gerçekten ilginç bir 
şey olduğunu hissetmiştim.

Bilimsel işbirliklerinde kişiler arasındaki kimya ne kadar 
önemlidir?
Çok önemli. Laboratuvarda çalışmak lise 
müsamerelerine benzetilebilir; uzun saatler prova 
yapıyorsunuz, etraf kalabalık, stresli şeyler ortaya 
çıkıyor. Bilimde de aynı şey geçerli. İşler asla 
düşündüğünüz gibi gitmez; deneyler başarısız olur ve 
bu yüzden etraftaki insanların birbirleriyle gerçekten 
iyi geçinmesi çok önemlidir. Çoğu işbirliği, genellikle ilgi 
alanları uyumlu olmadığı veya insanlar birlikte çalışmayı 
sevmediği için yürümez.

Çalışmanızdaki asıl çılgınlık, CRISPR-Cas9’un, DNA 
molekülünü istediğiniz herhangi bir yerinden dilimlemek 
için kullanılabileceğini gösterdiğiniz 2012’de başladı. 
Bunun önemli bir mesele olduğunu adım adım 
ilerlediğinizde mi, yoksa hemen o anda mı fark ettiniz?
Birbirimize bakarak “Vay canına!” dediğimiz anlardan 
biriydi. Bu daha önce düşünmediğimiz bir şeydi, ama 
şimdi nasıl çalıştığını görebiliyorduk. Gen düzenlemenin 
harika bir yolu olacağını görebiliyorduk. 

CRISPR’ın bakteri DNA’sını düzenleyebildiğini 
gösterdikten sonra, iki rakip laboratuvar (Harvard ve 

Broad Institute) insan hücrelerinde ilk sırada yer aldı. 
Nasıl oldu da sizi geçtiler?
Onlar tam da bu tür bir deney yapmak için 
kurulmuşlardı. Tüm araçlara sahiptiler. Bizim için 
zor deneylerdi çünkü o tür bir bilim yapmıyorduk. 
Gerçi sistemin kolaylığından kasıt, benimki gibi bir 
laboratuvarın bile bunu yapabileceğiydi. 

Broad Institute, patent hakları konusunda süregelen 
yasal bir savaşın son turunu kazandı – CRISPR’ın insan 
hücrelerini düzenlemek için de kullanılabileceğinin 
açık olmadığını iddia ediyorlar. Sizin bu konudaki 
görüşünüz nedir?
İnsanlar bana tekrar tekrar sordu: “İşe yarayacağını 
biliyor muydun?” Ama bir deney yapana kadar 
bilemiyorsun – bilim bu. Bunun için medya tarafından 
azarlandım, ama bir bilim insanı olarak dürüst 
olmalıyım. Kesinlikle bir hipotezimiz vardı ve kesinlikle 
çok iyi bir tahmin gibi görünüyordu. 

Patent anlaşmazlığı var ve Emmanuelle Charpentier ile 
teknolojiyi ticarileştirmek için rakip projelerde çalıştınız. 
Hâlâ arkadaş mısınız?
Tüm bu olanlar –ki bunların çoğu harika ve gerçekten 
heyecan verici– konusundaki üzüntüm; Emmanuelle ile 
bilimsel olarak çalışmaya devam etmek isterdim. Ona 
çekici gelmeyen birçok neden vardı. Onu suçlamıyorum, 
kendince sebepleri vardı ve ona saygı duyuyorum. 
Medya ara bozmayı seviyor ama biz çok samimiyiz. 
Onunla İspanya’daydım ve bana yaşadığı zorlukları 
[yeni laboratuvarını Berlin’de kurmanın zorluklarını] 
anlatıyordu. Birbirimizin çalışmalarına saygı duyuyoruz 
ve sonuçta hepimiz beraberiz.

Kitabınızda, domuz suratlı olarak gördüğünüz Hitler’in 
geliştirdiğiniz “inanılmaz teknoloji” hakkında daha fazla 
bilgi edinmek istediği bir kâbusu anlatıyorsunuz. 
CRISPR nedeniyle, insan ırkı konusunda hâlâ 
endişeleriniz var mı?
Hitler’i gördüm evet ve bir yetişkin için oldukça 
olağandışı birkaç korkunç rüya–hatta kâbus– daha 
gördüm. Son zamanlarda o kadar değil ama çalışmamı 
yayımladıktan sonraki ilk birkaç yıl içinde... 

2015 yılında, gen düzenlemenin klinik kullanımıyla ilgili 
bir moratoryum çağrısında bulundunuz. Bugünlerde 
embriyoları düzenlemek için CRISPR’ı kullanmak 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bugün klinik olarak kullanılmamalı, ancak gelecekte 
olabilir. Bu benim için büyük bir değişiklik. İlk başta, 
“Neden böyle bir şey yaptım?” diye düşünüyordum. 
Sonra, ailelerinde genetik hastalık bulunan insanlara 
kulak vermeye başladım – her gün oluyor bu. Birçoğu 
bana çocuklarının fotoğraflarını gönderiyor. Yaklaşık 

R Ö P O R T A J

Gen düzenlemeye izin
verilmesinin geniş 
anlamda toplumsal 
sonuçları neler olacak? 
İnsanlar mavi gözlü, 
1.95 boyunda bir çocuk 
istediğini söylemeye 
başlayacak mı?
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10 gün önce bana ulaşan, unutamadığım bir tanesi 
var. Bebeğine, nadir görülen bir mutasyonun neden 
olduğu nörodejeneratif hastalık teşhisi konmuş bir anne 
tarafından gönderildi. Bana o küçük oğlanın fotoğrafını 
gönderdi. Bebek arabasında küçücük bir bebekti, keldi 
ve çok tatlıydı. Benim de bir oğlum var ve bu durum beni 
çok üzdü. Bir anne olarak ne yapardınız? Çocuğunuzu 
görüyorsunuz, çok güzel ve mükemmel bir çocuk 
ancak bu korkunç hastalıktan mustarip, ne olacağını 
biliyorsunuz ve bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey 
yok. Bu korkunç. Buna maruz kalmak, bu insanların 
bazılarını tanımak artık teorik değil, çok kişisel. Ve bu 
insanlara yardım etmenin bir yolu varsa, yapmamız 
gerekiyor. Yapmamak yanlış olur. 

Peki ya “tasarlanmış bebekler” meselesi...  
Gen düzenlemeye izin verilmesinin geniş anlamda 
toplumsal sonuçları neler olacak? İnsanlar mavi gözlü, 
1.95 boyunda bir çocuk istediğini söylemeye başlayacak 
mı? Gerçekten o noktaya gitmek istiyor muyuz? Bazı 
insanlar için tıbbi olarak gerekli olmasa da estetik açıdan 
bir şeyler yapar mıydınız? Zor bir soru bu. Çok fazla gri 
alan var.

Davos’ta konuştunuz, 3 milyon dolarlık 2015 yılı 
Breakthrough Ödülü’nü paylaştınız, Time dergisinin 
dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldınız. 
Bugünlerde hâlâ laboratuvara girme konusunda 
motive misiniz?
Dün özel bir davete gitmek için hazırlanıyordum. Bir 
kokteyl elbisesi giymiştim, makyajım ve saçım yapılmıştı 
ama laboratuvarımda çalışan biriyle yaptığı bir deney 
hakkında konuşmak istedim. “Skype’tan görüşelim 
mi?” diye mesaj attım. Kaliforniya’da saat sabah 8’di ve 
ben gece elbisemde buradaydım [İngiltere’de], deney 
hakkında konuşuyorduk. İşte bu kadar çalışkanım.

(Hannah Devlin’in Jennifer A. Doudna ile 
yaptığı bu söyleşi, ilk olarak 2 Temmuz 2017’de 

Guardian’da yayımlanmıştır. çev. Berfin Çetin)

YARATILIŞTAKİ ÇATLAK
Gen Düzenlemenin 
Evrime Hükmeden İnanılmaz Gücü
Jennifer A. Doudna, Samuel H. Sternberg 

Bir teknoloji düşünün, öncekilere hiç benzemiyor. Bu 
teknolojiyi kullanarak her türlü canlı varlığın genetik kodunu 
istediğiniz biçimde değiştirebiliyorsunuz. Artık evrimsel 
mekanizmaların devreye girmesini beklemenize gerek yok; 
saatler içinde ölümcül genetik hastalıkları iyileştirebiliyor, 
domuzları insanların hizmetine girecek organ fabrikalarına 
dönüştürebiliyor, bitkilere ve hayvanlara hayal edebileceğiniz 
her türlü özelliği kazandırabiliyorsunuz. Tabii insanlara da… 
Üstelik bunu inanılmaz bir kesinlik, kolaylık ve etkinlikle 
yapıyorsunuz.

Yaratılıştaki Çatlak, biyoloji tarihinin dönüm noktası 
niteliğindeki bu teknolojiyi, yani CRISPR-Cas9 Gen Düzenleme 
yöntemini, kâşifi 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.

Bilim
Çeviren: Mehmet Doğan
ISBN: 978-605-2116-77-7
248 sayfa

İnsanlara yardım etmenin
bir yolu varsa, yapmamız 
gerekiyor. Yapmamak 
yanlış olur.

R Ö P O R T A J
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SINIRSIZ ZİHİN
Sınırları Aşarak Öğren, Yönet ve Yaşa
Jo Boaler

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.

Stanford Üniversitesi’nde eğitim profesörü olan ve onlarca 
yıl inançların ve önyargının eğitim üzerindeki etkisini 
inceleyen 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.

Beynimiz “sabit” değildir; değişim, büyüme, adaptasyon ve 
yenilenme yeteneğine sahiptir. Herhangi bir yaştaki herkes 
bir şey öğrenebilir.

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

Zekâyı aramaya sinir sisteminin mikro patikalarında 
başlayan Ken 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 diğerlerinin 
sinir sistemine öylesine bağlanıyor ki sınıflı ve hiyerarşik 
mevcut toplum kadar olası bir başka seçenek daha ufukta 
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, kaderciliği ve karamsarlığı defetmeye yardımcı 
olacak elzem bir araç. Yazarının dediği gibi “önümüzdeki 
görev zorlu, fakat insanlık tarihi bu tür ideolojilerin alaşağı 
edildiği örneklerle dolu!”

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

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

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.



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.

AŞKIMI ÖLDÜRDÜM
BELKIS SAMİ BOYAR
170 sayfa

SAİME
RECAİZADE MAHMUT EKREM
272 sayfa

DİLHARAP
FATMA FAHRÜNNİSA
234 sayfa

SERAP
MEHMET RAUF
174 sayfa

KABUS
MEHMET RAUF
303 sayfa

KIRK BELA
VEDAT ÖRFİ BENGÜ
408 sayfa

ORTA MALI
SELAHATTİN ENİS
303 sayfa

PAKİZE
BEHİCE ZİYA KOLLAR
133 sayfa

ŞEVKETMEAP
ERCÜMENT EKREM TALU
224 sayfa

KESİK BAŞ CİNAYETİ
ZİYA
184 sayfa

HINÇ
MAHMUT YESARİ
480 sayfa

ASABİ KIZ
AHMET RASİM
144 sayfa
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AVRUPA ŞARK’I BİLMEZ
Eleştirel Bir Söylem (1872–1932)
Zeynep Çelik

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

“Bu kitapta bir araya getirilmiş yazıların oryantalizm karşısındaki ortak tutumu, Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemlerini birbirinden ayıran kesin kopuş teorilerini alt üst etmektedir. Avrupa’nın 
Şark temsilleri karşısında alışılmadık bir birleşik cephe oluşturarak, iki siyasal rejim arasında 
akıcı bir süreklilik sergilerler. Bir bütün olarak bakıldığında, oryantalist söylemin büyük 
iddialarını yani din, sanatsal ve kültürel üretim, ayrıca kamusal ve özel hayat konusundaki 
özgünlükleri görmezden gelerek, bilgisizce, saptırarak yaptığı okumaları parçalarlar.”

Zeynep Çelik, Avrupa Şark’ı Bilmez isimli yeni çalışmasıyla Tevfik Fikret, Halid Ziya, 
Ebüzziya Tevfik, Ahmed Haşim, Namık Kemal, Halide Edib, Şevket Süreyya, Celal Esad, 
Ömer Seyfeddin, Ismayıl Hakkı, Ahmed Midhat, Fatma Aliye, Ömer Lütfi, İzzed Melih, 
Nâzım Hikmet, Ercümend Ekrem gibi geç Osmanlı ve erken 
Cumhuriyet entelektüelleri arasında sürüp giden tirat ve 
diyaloglara aradan yüz yıldan fazla zaman geçtikten sonra 
kulak vererek, oryantalist eleştirinin coğrafi ve tarihsel 
alanını genişletmeyi amaçlıyor. 

“Avrupa Şark’ı Bilmez, öfkeli Osmanlı ve Türk aydınlarının 
Şarkiyat eleştirilerini bir araya getiriyor ve Zeynep Çelik 
kitap için seçtiği metinleri giriş yazısında ustaca tanıtıyor. 
Çelik’in çalışmaları, Osmanlı İmparatorluğu ve Ortadoğu’nun 
modernleşmesini anlamak için şart.”

- Orhan Pamuk 

Bu önemli çalışma Şarkiyatçılığa şimdiye kadar yaklaşılmamış bir 
açıdan bakıyor: Edward Said ve diğer çağdaş düşünürlerin Batı’nın 
Doğu’ya yaklaşımını eleştiren görüşlerini ele alıyor ve Osmanlı-
Türk aydınlarının onlardan çok daha önce, 19. yüzyıl sonlarından 
itibaren bu konudaki tespitlerini ortaya koyuyor. Avrupa Şark’ı 
Bilmez, Şarkiyatçılığa “Şark”ın kendisinin verdiği cevaplar 
konusundaki kaynak eksikliğini tamamlayan değerli bir kitap.

-Rashid Khalidi, Modern Arap Araştırmaları Edward Said 
Profesörü, Columbia Üniversitesi Tarih Bölümü
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SANATTA VE BEYİN BİLİMİNDE İNDİRGEMECİLİK
İki Kültür Arasında Köprü Kurmak
Eric. R. Kandel

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.

Bilim
Çeviren: Mehmet Doğan
ISBN: 978-605-7685-41-4
216 sayfa

Eric R. Kandel, 
Columbia 
Üniversitesi 
Sinirbilim 
Bölümü’nde öğretim 

üyesi.

(foto. Chris Willcox)

KAOS İMGELEMİ
Edebiyatta, Sanatta, Bilimde
Martin Meisel

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.

Felsefe
Çeviren: Mehmet Moralı
ISBN: 978-605-2116-92-0
431 sayfa

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.

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? 

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.

Roger Penrose
Oxford Üniversitesi 
Matematik 
Enstitüsü’nde 
onursal 

profesördür.

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

2020 Nobel 
Fizik Ödülü 
Sahibi
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James C. Scott
Yale Üniversitesi’nde 
siyaset bilimi 
ve antropoloji 
profesörü ve 

Tarım Çalışmaları 
Programı Eş Yöneticisi.

TAHILA KARŞI
İlk Devletlerin Derin Tarihi
James C. Scott

Uygarlık tarihi gerçekten kitaplardaki gibi mi yaşandı, 
yoksa zamanımızı kendilerini “uygar” görenlerin kendileri 
hakkında yazdıklarını okuyarak mı geçiriyoruz? 

Neolitik devrim insanlığın tarihindeki en büyük atılım 
mıydı, yoksa esasen çoğunluğun azınlığa hükmetmesinin 
vesilesi mi olmuştu? 

Uygarlık Mısır’ın, Yunan’ın, Roma’nın ve diğer parıltılı 
egemenliklerin uç uca eklenmiş hali mi, yoksa asıl insanlık 
binlerce yıl bu anlatının dışında mı yaşadı? 

Her bir uygarlığın “çöküşü”, insanlığın geri dönülmez 
kayıplar yaşadığı bir trajedi miydi, yoksa kaçınılmaz bir son, 
hatta bir “layığını bulma” hali miydi? 

“Barbar” olarak adlandırılan kavimler insanlıktan 
nasibini almamış uygarlık düşmanları mıydı, yoksa tarımsal 
üreticinin ürün fazlasına el koymak için devletle yarışan bir 
“gölge devlet” miydiler? 

Tahıla dayalı beslenme ve kentlere toplanmış nüfus, 
mümkün olan en iyi yaşantı biçimi miydi, yoksa egemenler 
açısından en uygun olan bu muydu? 

James C. Scott, Tahıla Karşı’da anaakım tarih anlatısıyla 
yüzleşmemizi sağlayacak sorular soruyor.

Tarih | Antropoloji
Çeviren: Akın Emre Pilgir
ISBN: 978-605-2116-91-3
272 sayfa

DEVLET GİBİ GÖRMEK
Bazı Toplumsal Kalkınma Planlarının 
Başarısızlık Hikâyeleri
James C. Scott

İnsanların yaşam koşullarını iyileştirme amacıyla yola çıkan 
planlama projeleri neden başarısız oldu? 

Anarşist düşünür James C. Scott, bu temel sorudan 
yola çıkarak devlet merkezli kent ve köy planlaması 
deneyimlerini ele alıyor. Fransa’dan Brezilya’ya, Sovyetler 
Birliği’nden Tanzanya’ya bir yolculuk yaparak devletçi 
planlamanın başarısızlıklarını mercek altına alıyor. Söz 
konusu başarısızlıkları analiz ederken, benzeri toplum 
mühendisliği felaketlerinin tümünde ortak olan koşulları da 
gün yüzüne çıkarıyor. 

Gerçekliği vizyonlarına uydurmaya çalışan tek adamlar, 
gerçekliğe yalnızca masa başında yaptıkları planın 
çerçevesinden bakan ve ona uymayan her yönünü yok 
sayan memurlar ve hepsinin ötesinde, yüksek, otoriter 
modernizmin ayrılmaz bir parçası olan ve gerçekliği 
şekillendirilecek bir nesne olarak gören despotluğu irdeleyen 
Scott, Devlet Gibi Görmek’te “planlama” kavramının gerçek 
toplumsal dokuyla uyuşmaz olduğu görüşünün etkin bir 
savunusunu sunuyor.

Politik Ekonomi
Çeviren: Ozan Karakaş
ISBN: 978-605-7685-47-6
424 sayfa
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YARIM DÜNYA
Gezegenimizin Hayatta Kalma Mücadelesi
Edward O. Wilson

Tarihte ilk kez, on yıl ilerisini düşünen kişiler arasında, 
küresel bir oyunun sonunu oynamakta olduğumuz kanısı 
oluştu. Aklımızda ekonomik büyüme, dizginlenmemiş 
tüketim, sağlık ve bireysel mutluluktan başka bir amaç 
olmadan debelenip duruyoruz. Yüzyılın bu en büyük sorunu 
ancak ahlaki düşüncede temel bir değişiklik, insan dışındaki 
canlılara büyük bir bağlılıkla çözülebilir. 

Yarım-Dünya önerisi, sorunun önemine uygun, birincil, 
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.

BÖCEKLER GEZEGENİ
Tuhaf, Yararlı ve Hayranlık Uyandırıcı 
Dostlarımız Üzerine
Anne Sverdrup-Thygeson

Yeryüzünün tatlı su kaynaklarını giderek daha fazla 
tüketiyoruz. O kadar fazla plastik üretip attık ki, gelecek 
kuşaklar bunlara tortullarda rastlayacak. Her yıl büyük 
miktarda kimyasalı doğaya bırakıyoruz. Bilinçli ya da 
bilinçsiz, türleri yerlerinden ediyoruz. Tüm bunlar böcekleri 
de etkiliyor. Ve böcekleri etkileyen her şey bizi de etkiliyor. 
Böcek türlerinin sayısındaki azalma ya da böceklerin yok 
olması ekosistemde sudaki halkalar gibi bir etkiyle çok 
büyük sonuçlara yol açacaktır.

Neyse ki, tüm böcekleri yok edebilmeyi asla beceremeyiz. 
Ama bu küçük dostlarımızı yakından tanımamız ve onlara 
daha fazla özen göstermemizde fayda var. 

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

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

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)

Anne Sverdrup-
Thygeson
Norveç Yaşam 
Bilimleri 
Üniversitesi 

(NMBU) koruma 
biyolojisi profesörü, 

aynı zamanda Norveç Doğa 
Araştırmaları Enstitüsü’nde 
(NINA) bilim danışmanı.

(foto. Celina Øier)

Fritjof Capra
fizikçi ve sistem 
kuramcısı, ilk 
ve orta öğrenim 
düzeyinde ekolojik 

bakışı ve sistem 
düşüncesini teşvik 

etme amaçlı Center for 
Ecoliteracy’nin [Eko-
okuryazarlık Merkezi] 
kurucu yöneticisi.

Ugo Mattei
ABD’de Hastings 
Hukuk Fakültesi 
ve İtalya’da Torino 
Üniversitesi’nde 

kürsü sahibi hukuk 
profesörü.

HUKUKUN EKOLOJİSİ
Doğa ve Toplumla Uyumlu Bir Hukuk Sistemi  
Fritjof Capra, Ugo Mattei

Tartışmanın odağını Batı’nın bilim ve hukuk 
geleneğine oturtan Hukukun Ekolojisi, bugün küresel 
çapta yaşadığımız krizin dünyayı bir “makine” olarak gören 
ve insanları da onun sahibi ilan eden mekanikçi görüşten 
kaynaklandığını savunuyor. Bilim insanı Capra ile hukukçu 
Mattei, doğa bilimleri ile hukukun antikçağdan beri 
paralel ilerlediği ve bu iki disiplinin birbiri üzerinde 
büyük bir etkiye sahip olduğu kanısında. Onlara 
göre değişimin yolu, toplumun yaşayış biçimiyle 
devletlerin ve şirketlerin gücünü belirleyen yasaların 
mevcut, mekanikçi görüşün ürünleri olmaktan çıkıp 
ekolojik ilkeler ışığında yeniden ve bizzat topluluklar 
tarafından oluşturulmasından geçiyor.

Hukuk
Çeviren: Ebru Kılıç
ISBN: 978-605-9389-46-4
251 sayfa
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DİNOZORLARIN 
YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ
Kayıp Dünyanın Yeni Bir Tarihçesi
Steve Brusatte

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

Sürprizlerle dolu bir hikâye bu: Triyas’ın kısıtlı bir 
ekosisteminde yaşayan bir grup ufak, uysal yaratık 
nice felaketi atlatıp Jura’da tüm dünyaya dehşet saçan 
devasa dinozorlara dönüşüyor. Dünyaya geldiğinde 
güvercin boyutunu aşmayan bebekleri, erişkin çağında 
metrelerce uzunluğa, tonlarca ağırlığa ulaşıyor. Ne var 
ki dinozorların ayaklarının altındaki toprak ve başlarını 
uzattıkları gökyüzü de yerinde durmuyor, değişiyor.

Ve gün geliyor, devran dönüyor; çeşitliliği baş 
döndürücü, dehşeti sonsuz bu devlerin 150 milyon yıllık 
hâkimiyetine son verecek bir göktaşı, dünyanın tarihini 
baştan yazıyor. Yaşam, yeni bir mecraya giriyor. Dinozor 
çığlıklarının dindiği sessizliğin ardından, memeliler 
milyonlarca yıldır saklandıkları karanlıktan çıkıp 
serpiliyor ve işte içlerinden biri, Dinozorların Yükselişi 
ve Çöküşü’nü kaleme alıyor! Dinozorlardan geriyeyse, 
sadece, bu çöküşün yazarının penceresine konan kuşlar 
kalıyor.

Paleontolojinin genç yıldızı Steve Brusatte felaketler, 
yeniden doğuşlar ve amansız mücadelelerle dolu 
bu hikâyenin kadim kahramanlarının peşinde kah 
Polonya’nın göller bölgesinde, kah Arjantin’in dağlık 
kanyonlarında, kah Çin’de bir inşaat sahasında iz sürüyor. 
Brusatte gibi soğuğa, neme, toza, açlığa aldırmadan 
dünyanın dört köşesinde fosil peşine düşmüş bir avuç 
maceraperestin işbirliğiyle ortaya çıkan Dinozorların 
Yükselişi ve Çöküşü, bir yandan Afrika’yı Amerika’yla, T. 
rex’i martılarla buluşturuyor, bir yandan da bizi dönüp 
dolaşıp Brusatte’ın o kaçınılmaz sorusuyla karşı karşıya 
bırakıyor: Dinozorların bile başına geldiyse, bizim de 
başımıza gelebilir mi?
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ÜTOPYAYI HAYATA GEÇİRMEK
Yeni Şehir Hareketinin Düşünsel Tarihi
Rosemary Wakeman

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.

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.

YENİ ÜZERİNE:
Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi
Boris Groys

Düşünceler bir bağlamdan diğerine göçerken “yenilik” 
yaratılır ve sınırlar baştan çizilir. Boris Groys, değerliyi 
değersizden, kültürü dünyeviden ayıran bu sınırdaki 
kaymaların izini sürerken sanatta yeniliğin ve bunun 
algılanmasının ardındaki süreçlerin haritasını çıkarıyor. 
Kültür üretiminin kilit meselelerini keşfe çıkıyor.

Wade Graham 
Peyzaj tasarımcısı, 
Pepperdine 
Üniversitesi’nde 
şehir ve çevre 

politikaları alanında 
ders veriyor.

Boris Groys
New York 
Üniversitesi’nde 
Rus ve Slav 
araştırmaları 

alanında öğretim 
üyesi.

DİKEY DÜNYA
Uydulardan Sığınaklara
Stephen Graham

Dünyanın her yerindeki inşaat çılgınlığının arkasında 
ne var? 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.

Stephen Graham
Newcastle 
Üniversitesi 
Mimarlık, 
Planlama ve Peyzaj 

Fakültesi, Küresel 
Kent Araştırmaları 

Birimi’nde Şehirler ve 
Toplum profesörü.

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

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

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

Kent Çalışmaları  ▪  Çeviren: Ali Karatay
ISBN: 978-605-7685-23-0  ▪  376 sayfa
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İNSAN İÇİN KENTLER
Jan Gehl

Jan Gehl uzun yıllar 
Danimarka Kraliyet 
Güzel Sanatlar 
Akademisi‘nde 
öğretim üyeliği 

yapmıştır. Kopenhag, 
Stokholm, Rotterdam, 

Londra, Amman, 
Melbourne, Sydney, San 
Francisco, Seattle ve New 
York gibi dünyanın önemli 
kentleri için iyileştirme 
projeleri geliştirmiştir. 
Britanya Kraliyet Mimarlar 
Enstitüsü (RIBA), Amerika 
Mimarlar Enstitüsü 
(AIA), Kanada Kraliyet 
Mimarlar Enstitüsü (RAIC) 
ve Avustralya Planlama 
Enstitüsü’nün (PIA) onur 
üyesidir.

Kent Çalışmaları | Mimarlık
Çeviren: Erdem Erten
ISBN: 978-605-7685-55-1
280 sayfa

Modern kentleşme sürecinde, endüstri öncesi dönemin 
insan odaklı tasarım ilkeleri, işyeri-konut bağlantıları, 
üretim-ulaşım teknolojileri, toplumsal yaşam ritmi 
korunamamış, mekân kalitesi örselenmiştir. Yitirilenler, 
modernite anlatılarının gündemin ön sıralarına çıkmayan 
“kör nokta”larını oluşturuyor.

Jan Gehl, modern kent dokularının alternatifsiz 
olmadığını, sorunlara razı olmak zorunda olmadığımızı, 
olumsuzlukların insan odaklı ve ölçek duyarlı bir kentsel 
tasarım yaklaşımıyla hafifletilebileceğini, yitirilen 
değerlerin geri kazanılabileceğini savunuyor. İnsan için 
Kentler’de yaklaşım anlamlı, özlü, okunaklı, ikna edici bir 
anlatıyla, ufuk açıcı görseller eşliğinde somutlaştırılıyor.

Kitabın tercümesi, meslek pratikleri açısından 
kuşkusuz önemli bir kazanım. Ne var ki, İlhan Tekeli’nin 
Önsöz’de vurguladığı gibi, Gehl’in katkısı meslek 
pratikleriyle sınırlı değil. Kentsel tasarım odaklı olsa da, 
İnsan için Kentler, yeni kamu alanlarını ve kamusallıkları, 
parçalanmamış kentsel komünitelerin oluşumunu 
düşünme, kavramsallaştırma ve değerlendirme açısından 
önemli ipuçları sağlıyor. 

İnsan için Kentler hem tasarımcılar hem de kamusal 
alan pratikleri, gündelik yaşam kent ve yerel demokrasi 
çalışmaları için özgün ve değerli bir başvuru kitabı.

—Prof. Dr. Murat Güvenç
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NE DEĞİŞİR Kİ?
Seçimlere ve Protestolara 
Katılımı Yeniden Düşünmek
S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes

İnsanlar oy kullanıp kullanmamaya, protestolara katılıp 
katılmamaya nasıl karar verir? Seçmenleri sandıktan 
caydırmaya yönelik uygulamalar neden bazen geri 
teper? Göstericilere karşı sert polis müdahalesi 
nasıl oluyor da küçük protestoları ulusal hareketlere 
dönüştürebiliyor? Politikacılar ve aktivistler insanları 
harekete geçirmek için duyguları nasıl kullanıyor? Ne Değişir 
ki?‘nin yazarları, bireylerin siyasette kolektif eylemlere 
katılımı üzerine yeni bir kuram ortaya koyuyor ve kuramın 
öngörülerini seçimler ve protestolara katılım bağlamında 
irdeliyor; birçok ülkeden anket verileri, mülakatlar ve 
deneysel yöntemlerden yararlanarak...

Siyaset Bilmi
Çeviren: Merve Arkan
ISBN: 978-605-7685-17-9
232 sayfa

Selim Erdem Aytaç
Koç Üniversitesi 

Uluslararası 
İlişkiler bölümünde 
öğretim üyesi

Susan C. Stokes
Chicago Üniversitesi 

Siyaset Bilimi 
bölümünde öğretim 
üyesi.

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

İmparatorluğun Öteki Yüzleri, yüzyıllar öncesinin 
mahkeme kayıtlarını temel alarak, geniş imparatorluk 
topraklarında ve uzun bir zaman aralığında “sahnenin 
dışında kalmış” insanların yaşamlarının izini sürüyor. Bu 
yolculukta karşımıza renkli ve hayli sıra dışı kahramanlar 
çıkıyor: Başarısız intihar teşebbüsleriyle “yaramaz ve 
haramzade” Deli Şaban, Bursa’nın Evciler köyünde ahaliyi 
canından bezdiren Divane Hamza, kocalarını öldürtüp 
evinin bir odasının zeminine gömdüren Konyalı Mâryem, 
müderris olacağım derken korsanların eline esir düşen 
Üsküplü Alaeddin, Venedikli simsar Nicolò Algarotti ve 
diğerleri... 

Tarih
ISBN: 978-605-7685-04-9
320 sayfa

Fırat Yaşa
Düzce Üniversitesi 

Tarih Bölümü’nde 
öğretim üyesi.

BATI CUMHURİYETÇİLİĞİ VE ŞARK HÜKÜMDARI
Patricia Springborg

Batı kavramı nasıl oluştu? Şarkiyatçılığın kökenleri 
nereye dayanır? Demokrasi Batı’ya, despotluksa Şark’a 
ait olgular olarak nasıl kodlandı? Batı, siyasal ve kültürel 
kimliği, nasıl oldu da siyasal özgürlük, vatandaşlık ve 
demokrasi ile eşanlamlı hale geldi?

Kitap, bugünkü Türkiye siyasetine de biçim veren kültürel 
savaş alanının tarihsel koordinatlarını gözler önüne seriyor. 
İçerideki ve dışarıdaki tartışmalar ülkeyi ya Batı siyasal 
ve kültürel cumhuriyetçiliğinin ya da Şarki despotluk 
geleneğinin mirasçısı olarak konumlandırıyor. Springborg, 
okuru bu seslerden ayrılmaya, söz konusu ayrımı yüzeysel 
olarak ele almamaya ve bu ayrımın dolambaçlı tarihsel 
yapılanmasını anlamaya çağırıyor.

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

Patricia Springborg
Berlin Humbolt 

Üniversitesi’ndeki 
Centre for 
British Studies 

enstitüsünde 
öğretim üyesi.
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İKİNCİ CİNSİYET (2 CİLT)
Simone de Beauvoir

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.

Kadın Çalışmaları
Çeviren: Gülnur Acar Savran
ISBN: 978-605-7685-10-0
730 sayfa

“Kadın doğulmaz, kadın olunur”. Bu meşhur cümle, 1949 tarihli 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 kendi çağdaşı olan 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.

“Simone de Beauvoir’ın İkinci Cinsiyet’inin feminist felsefenin temel eserlerinden birisi 
olduğu kabul edilir. Beauvoir burada disiplinler arası bir stil kullanır, sadece felsefi 
geleneğe gönderme yapmaz; antropolojiden, edebiyattan, biyolojiden, psikolojiden, tarihten, 
hatta bugün “kültürel araştırmalar” adını verdiğimiz alandan gelen pek çok olgusal 
veriye, kavramsal saptamaya, 
düşünceye başvurur. 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.”
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COVID-19 pandemisi şiddetlendikçe, 
bizi yöneten sınıflar kâr kaybı ile 
yaşam kaybı arasındaki rekabette bir 
sonuca varıyor ve ölümü seçiyorlar.

Küresel ekonomi, COVID-19 pandemisinin belki 
tümüyle sebep olmadığı ama kesinlikle şiddetlendirdiği 
bir çelişkiyle karşı karşıya. Epidemiyoloji ve iklim bilimi 
bizden kısa vadede evde kalmamızı, uzun vadede ise 
ekonominin birçok sektörünü demobilize edip yeniden 
elden geçirmemizi talep ediyor. Fakat kârlılığa ve 
sonsuz bir büyümeye odaklanmış kapitalist ekonomik 
modellerin bu insani zorunluluklarla uyuşması 
imkânsız.

Şu anki pandemide değişen şey, bu çelişkinin 
kaçınılmaz yapısının çok daha belirgin hale gelmesi. 
Günden güne artan vaka sayılarıyla, karantina ve sosyal 
mesafe uygulamalarıyla geçen bir dönemden sonra 
2020 öncesi “normal” yaşantımıza dönme ihtimalimiz 
giderek mantık dışı hale gelmektedir. Aksine, Federal 
Rezerv’in [ABD Merkez Bankası] St. Louis şubesinin 
başkanı gibi isimler, yaptıkları uyarılarda birkaç ay 
içinde Birleşik Devletler’i yüzde 30’luk bir işsizlik 
oranının vuracağını söylüyorlar. Büyük Buhran’daki 
rakamları bile geride bırakan bir oran bu.

Bu yarılmanın içine, en azından krizle yeterli 
boyutlarda baş etme kapasitesine sahip Sol girmektedir. 
Şu an bir tür “felaket sosyalizminin” tam zamanı – 
Naomi Klein’ın “felaket kapitalizmi” dediğine karşılık 
önereceğimiz şey bu. Burada, önümüzdeki kriz, önemli 
yapısal değişiklikler için baskı yapma mazereti sunuyor.

Bu son derece acil bir görev çünkü önerilen şey, 
sadece radikal bir çözümden ibaret değil. Hâkim sınıflar 
arasında yükselen, merkezinde Cumhuriyetçi Parti’nin 
oturduğu ama sadece onunla kalmayan şeye Ölüm 
Partisi dememiz mümkün.

Dört Gelecek adlı kitabımda, ekolojik kriz ve 
teknolojideki hızlı dönüşümler bağlamında 
kapitalizmden çıkılmasını sağlayacak çeşitli yollarla 
ilgili yorumlar yapmıştım. O dönem düşündüğüm ve 
bugün hâlâ inanmakta olduğum şey şu ki; mesele, 
kapitalizmin geçmiş formlarına benzer bir yapıyla 
kurtarılıp kurtarılmayacağıyla hiç ilgili değil. Bu 
yapılamaz. Mesele, onun yerini neyin alacağıdır; ve 
bu sorunun yanıtını politika, yani sınıf mücadelesi 
belirleyecektir.

Tasarladığım “geleceklerden” birinin adı 
“eksterminizm”di. Kalkış noktasını kapitalizmin temel 
tarihsel çelişkilerinden biriyle ilgili bir gözlemden 
almıştı: Bir yanda kapitalistler emeğimiz için işçi 
sınıfına bağımlıdırlar ve bu emek, kârlarının temel 
kaynağıdır. Fakat diğer yanda patronlar, tam da bu 
mecburiyet nedeniyle tehlikeli ve güçlü olabilecek, 
ekonomiyi durdurma noktasına taşıyabilecek işçilerden 
korkmaktadırlar.

Bu krizde bu gücü baştan görüyoruz. Özellikle eğitim, 
gıda dağıtımı ve elbette sağlık hizmetleri gibi toplumsal 
yeniden üretimle ilgili kilit sektörlerde. Ama ayrıca 
işçi sınıfının büyük bölümü, sermayenin bakış açısına 
göre gereksiz hale geldiğinde ve sermaye birikiminin 
itici gücünden ziyade bir yük olarak algılandığında 
yaşanacakların meşum işaretlerine de tanıklık ediyoruz.

Dört Gelecek’te, otomasyonun, büyük bir fazlalık 
işgücü havuzu yaratması muhtemel bir güç olarak 
altını çizmiştim ve bu hayalet hâlâ mevcut krizin 
arkasında pusuya yatmış haldedir. Fakat daha acil olan 
ve COVID-19 pandemisiyle bağlantılı mesele, hâkim 
sınıflar için çok geniş bir kitlenin kârlı olamayacak 
kadar yaşlı, hasta ve verimsiz sayılması.

Ölüm Partisi açısından, pandeminin kendisi 
ekonomik açıdan faydalı bir şey gibi algılanmaya başladı 
ve bununla mücadele etmek için gereken önlemler 
hastalıktan daha kötü şeyler gibi görünebiliyor. Nitekim, 
sermaye birikiminin dar bakış açısına göre öyle de 
olabilir.

Ölüm Partisi’nin 2020 yılı parti programındaki 
önerileri, COVID-19’un yarattığı gerçek tehlike geniş 
kesimler tarafından anlaşılır hale gelir gelmez su 
yüzüne çıkmaya başladı. Mart sonunda CNBC’nin 
finans uzmanlarından Rick Santelli (ki kendisi aynı 
zamanda gerici “Çay Partisi”ni harekete geçirmede 
oynadığı rolle bilinir), yayına çıkıp virüse aşırı tepki 
verilmesine karşı uyarılarda bulundu. “Belki bunu 
herkese yayarsak çok daha iyi oluruz,” diyordu; 
“Sonra, bir ayda her şey bitmiş olur.” Adam Kotsko’nun 
gözlemlediği gibi, Santelli, zenginler ile –maalesef– belli 
sayıda işçi arasında uzun süredir cezbediciliği olan bir 
sadizm rüzgârından istifade ediyordu.

Santelli’nin bu yorumu şok ve tiksintiyle karşılandı 
fakat hükümetle medyanın yüksek katmanları 
arasında yayılmaya da devam ediyor. Birleşik 
Krallık hükümetinin pandemiye karşı gevşek bir 
tutum takınarak “sürü bağışıklığını” takip eden kısır 

Ölüm Partisi’nin Yükselişi
PETER FRASE

G Ü N D E M
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düşüncesini, aktarılanlara göre Boris Johnson’un 
danışmanı Dominic Cummings’e, “eğer bu birkaç 
emeklinin ölmesi anlamına geliyorsa ne yapalım,” 
demesini başka nasıl anlamalı.

Anlaşılan o ki bu görüş, Ölüm Partisi’nin Atlantik’in 
iki yakasında da geçerli ortak akıl olarak popülerleşiyor. 
Başkan Trump’ın attığı kaygı verici tweet ortada: 
“ÇARENİN, SORUNUN KENDİSİNDEN KÖTÜ 
OLMASINA İZİN VEREMEYİZ.” Trump, “ekonomi 
çökecek,” diye içi içini yiyen ve “hastalığa yakalanma 
riski düşük olanların birkaç hafta içinde işe dönmesine 
izin verilmesi”ni öneren Goldman Sachs başkanı Lloyd 
Blankfein’in düşüncelerini tekrar ediyor 

Wall Street Journal haberi benzer bir yorumla 
aktardı ve New York Times da Cumhuriyetçilerin, 
“finans piyasaları kötüleşmeye devam ettiğinden 
ve nisan ayında iş kaybedenlerin sayısı milyonlara 
çıkabileceğinden, ekonomiyi yeniden başlatmanın 
yollarını bulmak için Beyaz Saray’ı sıkboğaz ettiklerini,” 
bildiriyordu.

Keşke bu görüş Cumhuriyetçilerle sınırlı olsaydı. 
Daha bu hafta sonu aynı New York Times, Ölüm 
Partisi’nin tutumunu liberal bir perspektifle sunan 
iki serbest kürsü yazısı yayımladı. Pandemiyi 
dizginlemenin ekonomiyi canlandırmaktan daha 
önemsiz olduğunu söylüyorlardı. Bunlardan biri, hiç 
şüphesiz, her zaman her yerde ve hep kötü görüşleriyle 
hazır olan Thomas Friedman’dı.

Alanın gerçek uzmanlarıyla konuşma veya kapitalist 
statükoda yapılacak temel değişiklikleri düşünme 
gibi bir tasası olmayan Friedman, birkaç hafta içinde 
normale dönebileceğimiz iddiasını ve “bırakın çoğumuz 
yakalansın koronaya, ardından iyileşip işlerimize 
geri dönelim,” şeklindeki önerisini desteklemek için 
kendisine yakın akademisyenlerin işine gelen sözlerini 
cımbızlıyor. Yale Kamu Sağlığı Okulu’ndan Gregg 
Gonsalves, şu kızgın tweet’iyle eleştirdi bu görüşü: 
“Sosyal mesafe birçok insanı incitecek belki ama 
yüzlerce ölümün de önüne geçecek... Salgını daha kötü 
hale getirmek yerine neden ağırlaşan ekonomik hasarı 
nasıl hafifleteceğinizi düşünmüyorsunuz?”

Neden düşünmediklerini tabii ki biliyoruz. “Ağırlaşan 
hasarı hafifletmek,” yaşadığımız toplumda, kapitalizmin 
statükosuna meydan okuyacak değişimlerin 
yapılmasını gerektiriyor da ondan. Bu Lloyd Blankfein 
ve Thomas Friedman gibileri için dünyanın sonu 
olabilir. Dolayısıyla onlara göre Ölüm Partisi, göze 
ne kadar kasvetli gelse de, uygulanabilir en makul 
yaklaşımı sunuyor.

Bu stratejinin ne kadar canavarca olduğu iş işten 
geçtikten sonra, hastaneler dolup taştığında, hem 
sağlık sistemi hem de ekonomi birlikte çöktüğü gün 
görülecek. O noktada, Friedman’dan Trump’a varıncaya 
dek herkesi, saçma çözümler ve mucize çareler 

satmaya çalışma suçundan aklayacak retorik bir strateji 
bulunması gerekecek. İşte bu sebeple Ölüm Partisi, 
aynı zamanda şahsi sorumluluk partisi. Elbette bu 
sorumluluk da onların değil, bizim sorumluluğumuz. 
İktidardakiler hiç suçlu bulunmayacak ve servet 
sahipleri de aslında ikincil derecede önemli olan 
kurallara uymayanların aptallığından yakınacak. Birkaç 
okullu çocuk Miami plajında parti yapmasaydı, her şey 
önlenebilirdi!

Krizi insanların değil de sermayenin yararını 
gözeterek yönettikleri için liderleri suçlamak yerine, 
onların işaretiyle kendilerini yeterince yalıtmayan 
kişileri karalamaya başlarsak, mağdurları suçlayan bu 
stratejinin zemini zaten kurulmuş oluyor. İnsanların 
sosyal mesafe için birbirlerine baskı yapmasının kötü 
veya gereksiz bir şey olduğu anlamına gelmiyor tabii 
bu– zaten şu an, sağ kalmak için başvurabildiğimiz 
birkaç yöntemden biri bu.

Fakat pandeminin ortasında, bir taraftan New 
Yorklulara evde kalmalarını salık verirken bir taraftan 
da hâlâ Medicaid’de [yoksullara yönelik sağlık yardımı 
programı] kesinti yapmaya çalışan New York valisi 
Andrew Cuomo ile “dışarıda bunu ciddiye alan 
insanların sayısı halen yeterli değil,” diye uyarılarda 
bulunan ABD Sağlık Bakanı arasındaki farkı ıskalamak 
imkânsız; her ne kadar durumu en ciddiyetsiz şekilde 
ele alan kişi bakanın Beyaz Saray’daki patronu olsa da...

Sosyalistler her zaman insani ihtiyaçların kârdan 
önce geldiği, borsaların ekonomiyle aynı şey olmadığı 
ve çalışan insanları yoksullaştırıp gezegeni yok eden 
bir ekonomiyi baştan aşağı dönüştürmemiz gerektiği 
konusunda ısrar etmişlerdir. Hâkim sınıfın farklı 
kesimlerinden rakiplerimizin, kâr ile yaşam kaybı 
arasında kaldıklarında (kimisi kederle kimisi neşeyle) 
ölümü seçtiği noktada bu mesaj çok daha büyük bir 
aciliyet kazanacaktır.

(Peter Frase'in bu yazısı ilk olarak Mart 2020'de 
Jacobin'de yayımlanmıştır. çev. Akın Emre Pilgir)

İşletme-Ekonomi | Uluslararası İlişkiler
Yazar: Peter Frase
İngilizceden çeviren: Akın Emre Pilgir
ISBN: 978-605-9389-58-7
123 sayfa, 13,89 TL.

G Ü N D E M



LEOPOLD'UN SABUNU
BERKAN M. ŞİMŞEK
312 sayfa

HAYAL-İ CELÂL
RECAİZADE MEHMET CELÂL
213 sayfa

BLÖF KİTAP
TANSU M. GÜLAYDIN • İLHAN DURUSEL
104 sayfa

POSTU MODERN KIZIL TİLKİ
PELİN KALP • HAKAN TOKER
153 sayfa

BOŞBOĞAZ BİR ÂDEM
HOVSEP VARTANYAN
181 sayfa

BURAYA BAKARLAR
MEHMET FATİH ÖZBEY
74 sayfa

ENAYİ BİR AŞK
ŞİİR ERKÖK YILMAZ
120 sayfa

GECELEYİN GÖKYÜZÜ
ERHAN MEMİŞ
162 sayfa

VİYANA NOKTA
SÜREYYYA EVREN
152 sayfa

Okunduğunda “tuhaf bir etki” bırakan ayrıksı metinler

Türkçenin, ayrıksı metinlerini bir araya getiren “Tuhaf Etki” isimli edebiyat dizisinde, 
daha önce yayımlanmış ama değeri bilinmemiş ya da unutulmuş kitapların yanı sıra ilk kez 

yayımlanan çalışmalar da yer alıyor.
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DÜNYA EDEBİYATININ EKOLOJİSİ
İlkçağlardan Günümüze
Alexander Beecroft

Bir edebiyatı neler oluşturur? Ulusal edebiyat nedir? 
Farklı ülkelerin, toplulukların edebiyatları birbiriyle nasıl 
etkileşime girer?

Herhangi bir edebiyatı, yalnızca kapsadığı metinlerin 
analiziyle anlamanın imkânsız olduğunu savunan Beecroft, 
Dünya Edebiyatının Ekolojisi‘nde çeşitli boyutlardaki 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.

TUHAF VE TEKİNSİZ
Mark Fisher

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.

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

Felsefe
Çeviren: Berkan M. Şimşek
ISBN: 978-605-7685-31-5
136 sayfa

Alexander Beecroft 
South Carolina 
Üniversitesi 
Diller, Edebiyatlar 
ve Kültürler 

Bölümü’nde öğretim 
üyesi.

Mark Fisher
Londra Üniversitesi 
Goldsmiths 
Görsel Kültürler 
Bölümü’ndeki 

çalışmalarına devam 
ediyor.

BEN DELİ MİYİM?
Hüseyin Rahmi Gürpınar

İstanbul’un yeraltı dünyasına delilerle yapılan bir 
yolculuk... Şadan’la Kalender Nuri’nin, “Bu iş karakolda 
biter,” dedirten maceraları... Bu tuhaf ikili bir yandan 
entrikalarını kurarlarken bir yandan da deli kimdir, akıllı 
kimdir, dâhilikle deliliği ayıran çizgi nedir gibi soruların 
yanıtlarını arıyorlar.

Ahlaki değerlerin sorgulandığı Ben Deli miyim?, Son 
Telgraf gazetesinde tefrika edilirken aykırı bulunarak davalık 
oldu. Basında geniş yankı bulan dava, Hüseyin Rahmi’nin 
beraatiyle sonuçlandı. Her ne kadar dava ahlaka aykırılıktan 
açılmışsa da hem dönemin yazarları hem de Hüseyin Rahmi 
bu davanın politik nedenlere dayandığını ima ettiler.

Tuhaf Etki
ISBN: 978-605-2116-51-7
720 sayfa

Hüseyin Rahmi 
Gürpınar

1864’te doğdu, 
Heybeliada’ya 
yerleşti, döneminin 

en üretken 
romancılarından oldu, 

1944’te hayata veda etti. 
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KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL EKONOMİ
Devletler, Piyasalar ve Küresel Kapitalizm
Ben Clift

Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi, içerdiği zengin kuramsal 
değerlendirmeler, derinlemesine gözlem ve analizlerle 
karşılaştırmalı siyasal ekonomi alanının güncel önemini 
koruduğunu ikna edici bir şekilde ortaya koyuyor. Clift, küresel 
finansal kriz ve ardından gelen siyasi müdahalelerin peşinden 
cereyan eden tartışmaları tekrar canlandırarak, karşılaştırmalı 
siyasal ekonomi alanına bütüncül bir bakış sunuyor. 

21. yüzyılın ileri kapitalizmini ve küresel finansal krizden 
sonraki evrimini anlamak için ihtiyacımız olan analitik bir 
çerçeve sunan Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi, siyaset, ekonomi 
ve uluslararası ilişkiler alanında araştırma yapanlarla lisans ve 
lisansüstü öğrenciler için değerli bir kaynak. 

KEYNES'TEN LUCAS VE ÖTESİNE 
MİKROİKTİSAT TARİHİ
Michel De Vroey

Keynes’ten günümüze makroiktisat tarihinin izini süren 
Michel De Vroey, bu yolculuğun iki ana eksenine Keynesçi 
ve Lucasçı (DGSE) dönemlerle Marshall-Walras ayrışmasını 
yerleştiriyor. 

Keynes’ten Lucas ve Ötesine Makroiktisat Tarihi, De Vroey’in 
kendi makroiktisadi yolculuğunu ve o yolda karşılaştığı 
metinlere tepkilerini aktaran bir düşünsel seyahat güncesi gibi 
okunuyor. Esas olarak makroiktisatta fark yaratmış makale ve 
kitapların iç mantığını anlamaya odaklanarak bunları artıları 
ve eksileriyle değerlendirmeyi amaçlayan De Vroey, iktisatla 
ve tarihiyle ilgilenen herkes için bir temel eser yaratmış. 

Politik Ekonomi
Çeviren: Esin Soğancılar
ISBN: 978-605-7685-07-0
400 sayfa

İktisat | İktisat Tarihi
Çeviren: Elif Nurşen Sinirlioğlu
ISBN: 978-605-2116-83-8
439 sayfa

Ben Clift
Warwick Üniversitesi 

Siyaset ve 
Uluslararası 
Araştırmalar 

Bölümü’nde 
profesör. 2004 yılında 

oluşturduğu “Devletler 
ve Piyasalar: Uluslararası 
Politik Ekonomiye Giriş” 
lisans modülünün modül 
direktörlüğünü yapmaktadır.

Michel De Vroey
Université 

catholique 
de Louvain’de 
emeritus profesör 

ve Brüksel’deki 
Université Saint 

Louis’de misafir profesör. 

ÜRETMEDEN KÂR ETMEK
Finans Hepimizi Nasıl Sömürüyor
Costas Lapavitsas

Finansallaşmış kapitalizm, en büyüğü 2007’de başlayan 
çalkantı olmak üzere, krizlere meyillidir. Üretmeden 
Kâr Etmek, bolca veri kullanarak krizin nedenlerini de 
açıklıyor ve finansı kontrol etmek için elimizdeki seçenekleri 
tartışıyor.

Marksist para ve finans teorisini ustalıkla analiz eden 
Lapavitsas, hem çalışmasını sağlam bir Marksist temele 
oturtuyor hem de Marx’ın döneminde günümüzdeki şekliyle 
var olmayan finansallaşmış kapitalizm hakkında güncel 
ve çığır açan bir teorik çerçeve sunuyor.  Marx, Hilferding, 
Lenin gibi teorisyenlerin kendi dönemlerindeki eserlerinin 
muadili olarak günümüzün finansallaşmış kapitalizmini 
açıklayan bir başyapıt.

Politik Ekonomi
Çeviren: Yasin Emre Kara
ISBN: 978-605-2116-72-2
416 sayfa

Costas Lapavitsas
Londra 
Üniversitesi’nin 
Doğu ve Afrika 
Çalışmaları 

Okulu’nda (SOAS) 
İktisat Profesörü, The 

Guardian gazetesinde köşe 
yazarı.
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Peter Fleming 
University of 

Techonology, 
Sydney’de, 
Management 

Discipline Group 
bölümünde işletme 

profesörü. 

HOMO ECONOMICUS’UN ÖLÜMÜ
İş, Borç ve Sonsuz Birikim Efsanesi
Peter Fleming

Külliyen ekonomikleşmiş bir çağda, baştan aşağı 
adaletsizlik ve eşitsizlik üzerine kurulu sisteme karşı 
direnmek mümkün mü?

Süregelen toplumsal ve ekonomik krizi homo 
economicus‘un çöküşüyle ilişkilendiren Fleming, “enkaz 
ekonomisi”nin hâkim olduğu kapitalist toplumların güncel 
bir resmini sunuyor. Homo Economicus’un Ölümü, modelin 
ekonomistler ve kapitalistler tarafından devlet, iş, hatta 
aile aracılığıyla toplumu yönetmek için nasıl kullanıldığını 
güncel örneklerle ortaya koyuyor. Fleming, daha iyi bir 
yaşam yaratmak istiyorsak, dur durak bilmeyen yarışma ve 
biriktirme arzusuna son vermek zorunda olduğumuzu çok 
çarpıcı bir biçimde hatırlatıyor.

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

ÇALIŞMANIN MİTOLOJİSİ
Kapitalizm Kendine Rağmen Nasıl Ayakta Kalıyor?
Peter Fleming

“Çalışmak özgürleştirir” sözü tedavülden kalkmış olsa da, 
başka bir kılık altında hayatımızı yönetmeyi sürdürüyor.

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. Hastalanmanın da, 
uyumanın da “kapitalizme karşı bir direniş biçimi olarak” 
görülebileceğini vurguluyor. İnsanca yaşanabilir bir ücret, 
çalışmanın zorunluluk olmaktan çıkması, demokratik 
örgütlenmeler, haftada sadece 3 gün ve azami 20 saat 
çalışma – hiçbirinin ütopya olmadığını anlatıyor.

Siyaset Bilmi

Çeviren: Ebru Kılıç
ISBN: 978-605-9389-40-2
263 sayfa

HER ŞEYİN DEĞERİ
Küresel Ekonomide Üretenler ve El Koyanlar
Mariana Mazzucato

Günümüz dünyasında gerçek üreticiler kimlerdir? 
Ve ürettiklerinin değerini nasıl belirliyoruz? Yaşadığımız 
finansal ve ekonomik kriz, değerin gerçek anlamına ilişkin 
kavrayışımızı yitirmemizden kaynaklanıyor.

Mazzucato değer kavramını çok geniş bir perspektifte 
ele aldığı kitabında, zenginliğin nereden kaynaklandığını 
hatırlamamız gerektiğini savunuyor. Değeri hangi etkinlikler 
yaratıyor, hangileri gasp ediyor ve hangileri tahrip ediyor? 
Mevcut sistemin yerine ortaklaşa yaşamaya müsait bir 
sistem getirmek istiyorsak, bu soruların cevapları önemli. 
Her Şeyin Değeri, yaşamak istediğimiz bir dünya modeli 
hakkında unutulan bir tartışmayı yeniden ateşliyor.

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

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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MODERN ORTADOĞU’DA 
İŞÇİLER VE ÇİFTÇİLER
Joel Beinin

Joel Beinin, 18. yüzyılın ortasından başlayarak Osmanlı 
ve onun devamı niteliğindeki Müslüman çoğunluğa 
sahip Balkanlar, Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 
devletlerdeki çiftçiler, kentli zanaatkârlar ve modern işçi 
sınıfının tarihini anlatıyor. 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecine de geniş bir yer 
ayıran Beinin, bu süreci çalışan kesim açısından bir kopuş 
değil süreklilik anlatısı olarak yorumluyor. 20. yüzyılın 
sonlarına kadar Ortadoğu’da çalışan kesimin yeni gelişen 
kapitalist dünya düzeni içerisinde nasıl konumlandığını 
kısmen deneyimleri ve ilgili ülkelerde yaptığı 
çalışmalarından kısmen de ikincil kaynaklar üzerinden 
inceliyor.

Tarih
Çeviren: Defne Karakaya
ISBN: 978-605-9389-60-0
244 sayfa

Joel Beinin
Stanford 

Üniversitesi’nde 
Ortadoğu Tarihi 
emeritus profesör. 

Kahire’deki Amerikan 
Üniversitesi’nde 

Ortadoğu Araştırmaları 
Direktörü ve Tarih Profesörü 
olarak görev yaptı.

MEDENİ CUMHURİYET
Katılımcı Hayatın Sosyolojisi
Barış Büyükokutan

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir 
ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında 
oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu boşluğu 
doldururken yakın siyasi ve kültürel tarihimizin bir 
değerlendirmesini sunuyor.

Yunan ve ortaçağ şehir devletlerinin kuruluşundan 
günümüzün yerel deneyimlerine uzanan geniş bir 
yelpaze içerisinde cumhuriyetçiliğin tarihsel ve güncel 
bir arkeolojisini yapıyor. Türkiye’de ve dünyada gerçek 
cumhuriyetlerin geliştirilmesi için mevcut imkân ve kısıtları 
ortaya koyan Barış Büyükokutan’a göre cumhuriyet, bir 
doğrudan katılım işidir ve burada bahsedilen sadece ulusal 
siyasi hayata katılım değildir. 

Siyaset Bilmi | Sosyoloji
ISBN: 978-605-2116-85-2
135 sayfa

Barış Büyükokutan 
Koç Üniversitesi 

Sosyoloji Bölümü’nde 
öğretim üyesi. 
2018’de Bilim 

Akademisi Genç Bilim 
İnsanları Ödülü’nü 

(BAGEP) aldı. 

ÇİN BİLMECESİ
Çin’in Ekonomik Yükselişi, 
Uluslararası İlişkilerde Dönüşüm ve Türkiye

Napolyon’un “Uyuyan bir dev, uyumasına izin 
verin çünkü uyandığında bütün dünyayı yerinden 
oynatacaktır,” dediği Çin, bir süper güç olarak tarihi 
dönüşümüyle küresel ekonomide ve dış politikada etkisini 
hissettirmeye başladı. 

Çin Bilmecesi, bu yükselişin sebeplerini ele alarak 
Türkiye açısından yansımalarını değerlendiriyor. 
Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle Çin’de 
üst düzey diplomat ve bankacı olarak hizmet vermiş 
uzmanlarını bir araya getiren çalışma, disiplinlerarası 
bir yaklaşımla şu sorulara yanıt arıyor: Çin’in yükselişinin 
tarihsel, siyasal ve ekonomik arka planı neydi? Türkiye’nin 
bu arka plandan çıkaracağı dersler neler olabilir?

Politik Ekonomi
ISBN: 978-605-7685-15-5
272 sayfa

Mustafa Yağcı
İstinye Üniversitesi 

Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nde 
öğretim üyesi. 

Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Tarımsal 

Kalkınma Fonu’nda (UN 
IFAD) danışman olarak 
görev almıştır.

Caner Bakır
Koç Üniversitesi 

Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nde 
öğretim üyesi ve 

Koç Üniversitesi 
Yayınları tarafından 

yayınlanan Politik Ekonomi 
Serisinin kurucu editörüdür. 
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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.

Rachel Swaby 
Bağımsız yazar, 

Longshot Magazine 
editörü. 

Edward Ashford Lee
Berkeley 
Üniversitesi’nde 
Elektrik 
Mühendisliği ve 

Bilgisayar Bilimleri 
emeritus profesör. 

Berkeley Endüstriyel Siber-
Fiziksel Sistemler Araştırma 
Merkezi ve Berkeley 
Ptolemy proje direktörü.

SÜPER ZEKÂ
Yapay Zekâ Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler
Nick Bostrom

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

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. 

DİKBAŞLILAR
Bilim ve Dünya Değiştiren 52 Kadım
Rachel Swaby

Virginia Apgar’dan Barbara McClintock’a, Chien-
Shiung Wu’dan Sophie Kowalevski’ye, Hedy Lamarr’a... 
Rachel 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. 

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

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

Tarih | Kadın Çalışmaları
Çevirenler: Akın Emre Pilgir
ISBN: 978-605-2116-24-1
312 sayfa
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AKLIN ÇOCUK HALİ
Zihin Gelişimi Araştırmaları
der. Çağla Aydın, Tilbe Göksun, 
Aylin C. Kuntay, Deniz Tahiroğlu 

İnsan zihniyle davranışları arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu 
ilişki yaşa bağlı olarak nasıl değişir? Bir çocuğun aklından 
hangi yaşta ne beklenebilir? Bunlar, hem alanda çalışan 
akademisyen ve öğrencilerin, hem bu konularla ilgili 
politikalar üreten profesyonellerin hem de anne babaların 
kafalarını kurcalayan sorular.

Aklın Çocuk Hali, zihin gelişimi araştırmalarındaki son 
gelişmeleri kapsamlı bir biçimde sunmanın yanı sıra, Türkçede 
bu konuyla ilgili yerli bulguların tartışıldığı ve kültürler arası 
karşılaştırmaların yapıldığı ilk rehber kitap olma özelliğini de 
taşıyor. Bebeklerin ve çocukların düşünce dünyalarına ışık 
tutmayı amaçlıyor.

OYUNDA BÜYÜMEK
Çocuk Gelişimi ve Eğitimine 
Sosyokültürel Bakış
Artin Göncü

Gelişim psikolojisi ve eğitim alanının ileri gelen isimlerinden 
Göncü’nün yazıları Türkçede ilk defa kitaplaştırılıyor. Çocuk 
gelişimi, eğitim psikolojisi, erken çocukluk eğitimi, çocuk 
ve yetişkinlerin hayatında ve gelişiminde oyunun rolü gibi 
konularda çığır açıcı araştırmalar yürütmüş Göncü, bu kitabıyla 
oyun ve çocuk gelişimine sosyokültürel bir açıdan yaklaşıyor.

Sınıflarda ve dünyanın farklı köşelerinden topluluklarda 
gerçekleştirilmiş ampirik çalışmalarla Piaget ve Vygotsky’den 
yola çıkan teorik çalışmaları derin bir deneyim ve gözlem 
birikimiyle dengeleyen Oyunda Büyümek, Türkçe eğitim ve 
çocuk gelişimi literatürüne bir temel eser kazandırıyor.

Psikoloji | Çocuk Gelişimi
Çeviren: Ayşegül Turan
ISBN: 978-605-2116-84-5
349 sayfa

ERKEN OKURYAZARLIK
0-3 Yaş Arası Çocuk Kitapları
der. Bettina Kümmerling-Meibauer

Okuryazarlık ne zaman başlar? 3 yaş altı çocuklar 
okunan kitapları yorumlayabilir mi? Bir bebeğe ne zaman 
kitap okunmaya başlanır? Görsel okuryazarlık nasıl edinilir, 
faydası nedir? Çocuklar edebiyatı oyunla keşfedebilir mi? 
Kitap okuma seanslarında çocuk ve ebeveyn arasındaki 
iletişimin öğrenmeye etkisi nedir? 0-3 yaş arası çocuk 
kitapları üzerine yapılan ilk kapsamlı çalışma olan Erken 
Okuryazarlık, bu ve benzeri sorulara cevap veriyor.

Erken Okuryazarlık, farklı alanlardan araştırmacıların 
bir araya gelerek çocuk edebiyatının çocukların biliş, dil, 
psikoloji ve estetik gelişimi üzerindeki etkisini inceledikleri 
bir derleme. 

Psikoloji
Çeviren: Ekin Uşşaklı
ISBN: 978-605-5250-74-4
379 sayfa

Bettina Kümmerling-
Meibauer 

Tübingen 
Üniversitesi Alman 
Edebiyatı Bölümü 

profesörü.

Psikoloji
ISBN: 978-605-5250-96-6
430 sayfa

Artin Göncü
Illinois Üniversitesi 

– Chicago’da 
emeritus profesör. 
Jean Plaget 

Society ve Ankara 
Üniversitesi Çocuk 

Kültürü Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nin 
yönetim kurullarında üyelik 
yaptı.

Çağla Aydın
Sabancı Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü'nde 
öğretim üyesi.

Tilbe Göksun
Koç Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü'nde öğretim 
üyesi.

Aylin C. Kuntay
Koç Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü'nde öğretim 
üyesi.

Deniz Tahiroğlu 
Boğaziçi Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü'nde 
öğretim üyesi.
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BIÇAK ALTINDA
28 Ameliyatta Cerrahi Tarihi
Arnold van de Laar  

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.

Arnold van de Laar  
Amsterdam’daki 
Slotervaart 
Hastanesi’nde 
cerrah olarak 

çalışıyor.

(foto. Keke Keukelaar)

AĞRININ HİKÂYESİ 
Duadan Ağrı Kesicilere
Joanna Bourke

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? 

Tıp | Tıp Tarihi
Çeviren: Ahu PArlar
ISBN: 978-605-2116-81-4
375 sayfa

Joanna Bourke 
University of 
London, Birkbeck 
College’da tarih 
profesörü. İngiliz 

Akademisi’nde 
Modern İngiliz Tarihi 

Başkanı (H10). 

RİSK TIBBI
Korkuyu ve Belirsizliği Tedavi Etme Arayışımız
Robert Aronowitz

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.

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

Robert Aronowitz 
Pennsylvania 
Üniversitesi Bilim 
Tarihi ve Sosyolojisi 
Bölümü’nde 

profesör ve bölüm 
başkanı. Tıpta Felsefe, 

Etik ve Beşeri Bilimler 
Bülteni yayın kurulu üyesi.

Tarih
Çeviren: Erhan Gürer
ISBN: 978-605-9389-22-8
356 sayfa
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Eirik Løkke
Bağımsız bir think 

tank olan Civita’da 
danışman. 

James Gleick
Princeton 

Üniversitesi’nde 
ordinaryüs eğitmen 
olarak görev yaptı. 

Bilim, teknoloji 
ve bunların kültürel 

etkileri üzerine yazıyor.

Teknoloji | Hukuk
Çeviren: Dilek Başak
ISBN: 978-605-2116-46-3
160 sayfa

Bilim Tarihi
Çeviren: Aylin Onacak
ISBN: 978-605-2116-59-3
352 sayfa

Psikoloji | Matematik

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

MAHREMİYET
Dijital Toplumda Özel Hayat
Eirik Løkke

5 Haziran 2013’te, NSA çalışanı Edward Snowden’ın 
sızdırdığı bilgilere dayanarak yayımlanan bir makale, 
gözetleme toplumunun artık distopik bir gelecek olmaktan 
çıktığını gösteriyordu. Peki, biz bu gerçeğin ne kadar 
farkındayız? 

Mahremiyet, yeni teknolojilerin özel yaşamımızı nasıl 
doğrudan tehdit ettiğini açıklıyor. Kişisel verilerimizin 
hem istihbarat örgütleriyle paylaşılması hem de şirketlere 
pazarlanmasıyla ihlal edilen özel yaşamımızı daha iyi 
koruyabilmek için ne tür düzenlemelere ihtiyaç olduğunu; 
hem mahremiyetin önemseneceği hem de faydalı dijital 
araçların ve hizmetlerin gelişmesini sağlayacak bir dengenin 
nasıl kurulacağını ele alıyor.

ZAMAN YOLCULUĞU
Geçmiş, Şimdi ve Geleceğin Kısa Tarihi
James Gleick

Tüm zamanların en iyi bilim yazarlarından biri olarak 
kabul edilen Gleick’ın Zaman Yolculuğu, hem bir fantezinin 
edebiyattan fiziğe, sinemadan gündelik hayatımıza uzanan 
olgunlaşma yolculuğunun öyküsünü anlatıyor, hem de 
Zaman’ın anlamına, dolayısıyla bilince, belleğe, yaşama ve 
ölüme dair yepyeni bir dil yaratıyor. 

Bir zamanlar hayal gücünün kıvılcımıyla başlayan 
zamanda yolculuk ise sanal dünya vatandaşı 21. yüzyıl 
insanları için artık uzak değil. Ne var ki “sonsuzluk 
artık eskisi gibi değil, cennetimiz eskisi kadar güzel 
değil” diyor Gleick. Yine de bazı sorular değişmiyor: Bir 
zaman makineniz olsaydı, geçmişe gidip Hitler’i öldürür 
müydünüz?

MİTOMANİ
Apple’dan IŞİD’e Günümüzün Masalları
Peter Conrad

Bilimsel akla duyulan saygıya rağmen, insanlar 
efsanelere hâlâ uzak ataları kadar meraklı. Dizüstü 
bilgisayarlar ve akıllı telefonlar, Cennet Bahçesi’nin yasak 
meyvesini çağrıştıran bir logoyla satılıyor; perileri andıran 
kadınlar televizyon ekranlarından eksik olmuyor; çektiğimiz 
her selfie Narkissos’a yeniden can veriyor.

Peter Conrad, Britanya Kraliçesi’nden Kardashian’lara, 
Banksy’nin mesajından elektronik sigaranın işlevine ve 
Hadron Çarpıştırıcısı’nın yarattığı kaygıya kadar uzanan 
geniş bir yelpazedeki 27 başlığı dikkat çekici bir yaklaşımla 
aydınlatıyor. Mitomani, 21. yüzyılın mitolojilerini günümüz 
dinamiklerinin merceğinden yorumluyor.

Peter Conrad
Kraliyet Edebiyat 
Derneği (RSL) üyesi 
ve The Guardian 
gazetesinde köşe 

yazarı.1973-2011 
arasında Oxford’da 

İngiliz edebiyatı dersleri 
verdi. Çok sayıda edebiyat 
eleştirisi metni ve kapsamlı 
bir İngiliz edebiyatı tarihi 
kaleme aldı. 
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YENİ KÖTÜ GÜNLER
Sanat, Eleştiri, Acil Durum
Hal Foster  

“Eski güzel günlerle değil, yeni kötü günlerle başlayın.” 
Foster, sanat ve eleştirinin son 25 yılda geçirdiği 
dönüşümü Brecht’in bu nasihatinin ışığında inceliyor. 
Çağdaş sanat ve eleştirinin günümüz dünyasının oynak 
ve bulanık gerçekliğine verdiği ve veremediği cevapları 
toparlayıp yeni sorularla tartışmaya açan cesur bir kitap.

Hal Foster  
Princeton 

Üniversitesi Sanat 
ve Arkeoloji 
Bölümü’nde 

Townsend Martin 
Profesörü ve October 

dergisinin editörlerinden.

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.

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.

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.

Nick Lane
doktorasını Royal 

Free Hastanesi 
Tıp Fakültesi’nden 
aldı, University 

College London’da 
evrimsel biyokimya 

araştırmaları yürütüyor ve 
ders veriyor.

Sanat  ▪  Çeviren: Ferit Burak Aydar
ISBN: 978-605-9389-35-8  ▪  198 sayfa

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

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

Felsefe  ▪  Çeviren: Ebru Kılıç
ISBN: 978-605-5250-94-2  ▪  317 sayfa
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YAPAY CEHENNEMLER
Katılımcı Sanat ve İzleyici Politikası
Claire Bishop

Fütürizm’den Konstrüktivizm’e, Dada’dan Sitüasyonizm’e 
uzanan güzergâh boyunca çağdaş sanatta katılımcılığın 
izini süren Bishop, estetiğin etikle yüzleşmesinde 90’lı 
yılları “sosyal bir dönemeç” olarak tanımlıyor ve sanatçının 
özerkliğinin, işbirliğine dayalı sanatın eleştirel damarının 
ayrılmaz bir parçası olduğunu öne sürüyor.

Claire Bishop 
New York’taki 

CUNY Graduate 
Center Sanat 
Tarihi Doktora 

Programı’nda 
doçent. Artforum ve 

October dahil olmak üzere 
sanat dergilerine katkıda 
bulunmaktadır.

YENİLİKÇİ ÇERÇEVE
Tasarımın Getirdiği Yeni Düşünce Biçimleri
Kees Dorst

Uzman bir tasarımcının kendine has düşünme 
biçimi ve edindiği deneyimler, bugünün toplumundaki 
karmaşık sorunlara ışık tutabilir mi? Yenilikçi Çerçeve, 
organizasyon¬ların mücadele ettiği sorunlara alışılmış 
yöntemlerle yaklaşarak geçici sonuçlar elde etmek yerine, bu 
sorunlara alan yenilikçi bir tutumla yaklaşmayı öneriyor.

Kees Dorst
Çeşitli tasarım 

firmalarında ürün 
tasarımcısı olarak 
çalışmıştır ve 

Sidney Teknoloji 
Üniversitesi’nde 

Tasarım İnovasyonu 
profesörüdür. 

İKTİDARI GÖRMEK
21. Yüzyılda Sanat ve Aktivizm
Nato Thompson

Dünyayı bir görüntü ve enformasyon seli basmışken 
insanın kendine ait bir ses bulması mümkün müdür? Küratör 
ve eleştirmen Thompson, günümüzün en yenilikçi sanatçı ve 
aktivistlerinin çalışmalarına odaklanarak, kendi topluluklarını 
iktidarı görmek ve baştan hayal etmek için cesaretlendiren 
mekân, kurum ve toplumsal hareketleri ele alıyor.

Nato Thompson
Yazar ve küratör. 

Bağımsız sanat 
platformu 
Philadelphia 

Contemporary’nin 
sanat yönetmeni. 

(foto. Derek Schultz)

KÜRATÖRLÜK
Koruma ve Kapatmanın Diyalektiği  
Vesna Madžoski  

Aradan geçen bin yılda küratörlük mesleğinin tanımı 
kökten bir değişime uğradı: Artık sanat sergisi yapan 
insanlara küratör diyoruz. Ama Vesna Madžoski’nin 
Küratörlük’te gösterdiği gibi, aslında bu kadim mesleğin özü 
hiç değişmedi. Küratörlük, tıpkı Roma devrinde olduğu gibi 
bugün de hâlâ bir “koruma” ve “kapatma” işi.

Vesna Madžoski
Amsterdam’da 

yaşayan bağımsız 
bir yazar ve 
araştırmacı.

Sanat  ▪  Çeviren: Mine Haydaroğlu
ISBN: 978-605-9389-51-8  ▪  394 sayfa

Sanat  ▪  Çeviren: Erkal Ünal
ISBN: 978-605-2116-21-0  ▪  232 sayfa

Sanat  ▪  Çeviren: Erden Kosova
ISBN: 978-605-2116-25-8  ▪  168 sayfa
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Koç Üniversitesi Araştırma Merkezlerinin Kitapları 
Aynı Çatı Altında

Koç Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren araştırma merkezlerinden 
ANAMED, VEKAM, GABAM ve AKMED tarafından daha önce yayımlanan ve 

yakın gelecekte yayımlanması planlanan bütün özel kitaplar, yeni yılla birlikte 
Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) çatısı altında bir araya geliyor. Bu işbirliği 

sayesinde KÜY’ün yayın yelpazesi, daha da genişliyor...

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), 
Anadolu’nun geçmişi hakkındaki bilimsel araştırmaları desteklemek 
için kurulmuş ilk yerel akademik araştırma merkezi. Türkiye’deki 
medeniyetlerin tarihi, sanatı, mimarisi ve arkeolojisine adanmış 
araştırma projelerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla 2005 yılında 
kuruldu. 

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (VEKAM), Ankara konusunda dünya çapında bir 
başvuru kaynağı olma hedefiyle yürütüyor faaliyetlerini. Gerçekleştirdiği 
projeler, bilimsel toplantı ve etkinlikler ile önemli bir akademik platform 
işlevi görmekle birlikte Ankara ve çevresi ile ilgili kapsamlı uzmanlık 
kütüphanesi ve zengin arşiviyle de araştırmacılara hizmet sunuyor.

Koç Üniversitesi – Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans 
Araştırmaları Merkezi (GABAM), Türkiye’de Bizans sanatı tarihi ve 
arkeolojisi konusunda kurulan ilk bilimsel araştırma merkezi. Koç 
Üniversitesi ve Stavros Niarchos Vakfı’nın destekleriyle 2015 yılı başında 
Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde kurularak çalışmalarına 
başlamıştır. 

Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi (AKMED), tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eskiçağ dilleri, mimarlık 
tarihi, kültürel miras ve bağlantılı bilim dallarına odaklanarak, Akdeniz 
Dünyası üzerine çalışan önde gelen araştırma merkezlerinden biri. 
AKMED’in misyonu bu disiplinlerdeki ulusal ve uluslararası akademik 
çalışmalara öncülük etmek ve bunları desteklemek.



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. 

Bahar döneminde yayımlanacak dört kitapla, ilk adım atılıyor...
(Ayrıntılı bilgi için: press.uchicago.edu)

GLAZED WARES
Glazed Wares as Cultural Agents in the 
Byzantine, Seljuk, and Ottoman Lands
Evidence From Technological and 
Archaeological Research
Ed. Filiz Yenisehirlioglu, 
Beate Böhlendorf-Arslan, 
Nikos Kontogiannis
464 sayfa

SPATIAL WEBS
Mapping Anatolian Pasts For 
Research and The Public
Ed. Christopher H. Roosevelt 
224 sayfa

SEPHARDIC TRAJECTORIES
Archives, Objects, and The 
Ottoman Jewish Past In 
The United States
Ed. Kerem Tinaz, 
Oscar Aguirre-Mandujano
256 sayfa

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

KÜY: Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer, İstanbul
www.press.ku.edu.tr  kup@ku.edu.tr   T 0212 338 1000

KÜY Kitabevi: İstiklal Caddesi No:181 Merkez Han 34333 
Beyoğlu, İstanbul / Türkiye   T 0212 393 6149

kuyayinlari

kocuniversitesiyayinlari

kuyayinlari




