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Merhaba,
Yayıncılık faaliyetleri her ne kadar sürekli işleyen bir mekanizmayı 
ifade etse de, belli zamanlarda biraz daha hareketlendiğini söylemek 
mümkün. Yaz aylarını geride bıraktığımız şu dönem de, yayıncılar 
için “yeni bir sezon”un başlangıcını ifade ediyor.  Koç Üniversitesi 
Yayınları da, bu yeni sezona yeni dizi ve serilerle “merhaba” 
diyor. Türkçede biraz göz ardı edilmiş bir alandaki boşluğu da 
dolduracağına inandığımız “Armağan Kitaplar” dizisi, “Tevfik 
Fikret Armağanı” ile başlıyor. Yayına Turgut Çeviker’in hazırladığı 
diziden her yıl bir kitap çıkacak. Diğer yenilik ise, Koç Üniversitesi 
Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (KUASIA) 
katkılarıyla “Asya Çalışmaları” serisi kapsamında yayımlanacak 
kitaplar... Asya Çalışmaları serisinin ilk kitabı, Johns Hopkins 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü profesörü ve Doğu Asya Çalışmaları 
Programı direktörü Joel Andreas’ın imzasını taşıyor. Andreas, bu yıl 
Asya Çalışmaları Derneği’nin Joseph Levenson Kitap Ödülü’ne layık 
görülen Haklarını Yitirmek: Çin’de Endüstriyel Yurttaşlığın Yükselişi 
ve Çöküşü başlıklı kitabında, 1949’daki devrimden itibaren hızla 
sanayileşen Çin Halk Cumhuriyeti’nde fabrika işçileri ile yöneticileri 
arasındaki ilişkilere odaklanıyor. Hem Armağan Kitaplar hem de 
Asya Çalışmaları kapsamında yayımlanacak kitaplarla ilgili ayrıntılı 
bilgilere elinizdeki kataloğun “özel” sayfalarından ulaşabilirsiniz. 
İlerleyen sayfalarda, Armağan Kitapları yayına hazırlayan Turgut 
Çeviker’le yapılmış bir söyleşiyi ve KUASIA eş direktörü Burak 
Gürel’in tanıtım yazısını okuyabilirsiniz.

İlerleyen sayfalarda bu sefer rastlayamayacaklarınız da var! İlk 
kitaplarını Eylül 2020’de yayımladığımız Koç Üniversitesi Çocuk (KÜ 
Çocuk) kitaplığı gün geçtikçe genişliyor, diğer bir deyişle “büyüyor” 
ve artık bağımsızlığını ilan ederek ayrı bir katalogda yer alıyor. 
Yıllık olarak yayımlamayı planladığımız KÜ Çocuk kataloğunda da, 
kitap tanıtımlarının yanı sıra söyleşiler, etkinlik önerileri ve çocuk 
kitaplarına ilişkin çeşitli tartışmaları gündeme taşıyan makalelerin 
yer aldığı özel sayfaları okuyabilirsiniz. KÜ Çocuk kataloğuna 
da, KÜY kataloğuna eriştiğiniz her platformdan ücretsiz olarak 
ulaşabilirsiniz.

Kataloğun bir sonraki sayısında, 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
Koç Üniversitesi Yayınları
Rumelifeneri Yolu 
34450 Sarıyer, İstanbul
kup@ku.edu.tr
T 0212 338 1000

kuyayinlari kocuniversitesiyayinlari kuyayinlari www.press.ku.edu.tr
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Okul yıllarından itibaren hep duyduğumuz, karşımıza çıkan önemli isimlerden biri Tevfik 
Fikret. Ama kimdir gerçekten Tevfik Fikret, önemi nedir, geniş kitlelerin onu gerçekten 
tanıdığını söyleyebilir miyiz?
Tevfik Fikret, Batılı anlamda ilk şiiri yazan şair. Bir öncü. Dürüst ve cesur bir aydın. II. 
Abdülhamid’in baskılı yönetimine karşı eleştirel şiirleriyle halkın gönlünde taht kurmuş bir 
ilerici. İnsanların, toplumların yalansız ve özgürce yaşamalarından yana. Düşüncelerini, 
kalemini bu yolda kullanıyor. Bütün Osmanlı ülkesi “örnek insan” olarak görüyor onu. Eleştirel 
şiirleri elden ele bütün ülkeyi dolaşıyor.

Geniş kitleler onu tanımıyor. Halk şairi Âşık Veysel tanınıyor, ancak Tevfik Fikret ve Nâzım 
gibi büyük şairler onun gibi tanınmıyor! Bu seviyedeki yaratıcıların geniş kitleler tarafından 
tanınabilmesi için ülkede devrim olması gerekir! (Âşık Veysel yaşamı boyunca ülkeyi adım adım 
gezmiş, türküler söylemiştir. Bu geziler aynı zamanda ona ekonomik olarak da yarar sağlıyordu. 
Aynı gezileri 1960’larda devrimci Âşık İhsani de yapmıştı. Yani halk âşıklarının tanınmışlıkları, 
şiirleri gibi başka bir kategoridir.)

Yayına hazırladığınız “armağan” kitap, yakın bir zaman önce çıktı. Bu çalışma, dikkatleri 
yeniden Tevfik Fikret üzerine çekecektir hiç kuşkusuz. Zaten “armağan kitap” kavramıyla 
tam da bunun amaçlandığı söylenebilir sanırım.
Türkiye, “armağan kitap” konusunda geri kalmış bir yayıncılığa sahip. Bu iş, öncelikle 
üniversitelerin dergi özel sayılarıyla –akademisyenler için– sürdürülüyordu. 1970, özellikle 1990 
sonrası yayıncılık dünyamızdaki gelişmelere baktığımızda, dergi özel sayılarında artış görülür. Bu 
bağlamda “armağan kitap”lar da gündeme girer.

Koç Üniversitesi Yayınları’nın “armağan kitap”ları, yaratıcılarımızı –öncelikle– yeni kuşaklara 
tanıtmayı amaçlıyor. 

Peki, bu kitapta nelerle karşılaşacak okurlar, nasıl bir içerikle?
“Armağan kitap”ların yüzde yetmiş beşi bir tür retrospektif metinlerden oluşuyor. Onları “dünkü 
yazılar” olarak tanımlıyoruz. Yüzde yirmi beşi ise 1970 sonrası kendini göstermiş –en az beş– 
yazardan oluşuyor. Onları ise “bugünkü yazılar” olarak tanımlıyoruz. 

Böylece bir yaratacı 3-5 kuşak denemeci, tarihçi ve eleştirmenin gözünden ele alınıyor. Bütün 
metinler tarih sırasıyla verildiğinde retrospektif bir okumaya olanak veren bir kitap oluşuyor.

Tevfik Fikret kitabında deneme, edebiyat tarihi ve eleştiriler dışında şairin şiir, düzyazı ve 
hikâyelerinden seçmeler var. Şair için yazılmış bazı şiirler ve şairi yorumlayan –dünden bugüne– 
çizgi portreler var. Kitaba, Âşiyan Müzesi arşivinden seçtiğimiz fotoğraflar eşlik ediyor. Kısacası 
Tevfik Fikret kitabı hem düşünsel hem görsel özel bir kitap oldu.

Görsellikten söz açılmışken, bir sergi haberini de beraberinde getiriyor bu kitap bildiğimiz 
kadarıyla.
Schneidertempel Sanat Merkezi’nde (Karaköy-İstanbul) Tevfik Fikret kitabına eşlik eden görsel 
malzemeden yola çıkarak bir sergi hazırlıyoruz. 18 Kasım 2021’de açılacak ve imza günü 
yapılacak. Bu tür sergileri her kitap için yapmak istiyoruz.

TURGUT ÇEVİKER İLE 
“TEVFİK FİKRET 
ARMAĞANI” ÜZERİNE:
“Geniş kitleler onu tanımıyor” 

R Ö P O R T A J
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R Ö P O R T A J

Feyhaman Duran, “Tevfik Fikret” (İstanbul Üniversitesi Koleksiyonu)

"Kimseden ümmîd-i feyz etmem, dilenmem perr ü bâl
Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâ’irim

İnhinâ tavk-i esâretten girândır boynuma;
Fikri hür, irfânı hür, vicdânı hür bir şâ’irim"

( 1 9 0 9 )
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R Ö P O R T A J

Tevfik Fikret
haz. Turgut Çeviker

Batı’nın kapısını ilk açan sanatçı Tevfik Fikret, bütün 
zamanlar için edebiyatımızın ana aktörlerinden birisidir. 
Yapıtları, yaşamı ve edebiyatımıza getirdiği yeniliklerle 
büyük bir temel taşıdır. 

Tevfik Fikret, 106 yıl sonra ona çok farklı bir biçimde 
bakmayı deneyen bir armağan. Kitabın dörtte üçünü 
“dünkü metinler”, dörtte birini 1970 sonrası yazarların 
“bugünkü metinler”i oluşturuyor. Bu seçim, geçmişten 
bugüne uzanan yüzyıllık değerlendirmeler retrospektifi 
sunuyor.

Bu kurgu, yazarların sanatçıyı zaman içinde ele 
alışlarındaki –değişen ve gelişen– dil, biçem, dünya 
görüşü, edebiyat anlayışı ve eleştiri tutumlarını da 
belgeliyor.

ARMAĞAN KİTAPLAR
ISBN 978-605-7685-88-9  ▪  656 sayfa

Tevfik Fikret’ kitabı, Koç Üniversitesi Yayınları’nın 
“armağan kitaplar” dizisinin ilk adımı aynı zamanda. Bu 
dizi kapsamında yayımlanacak diğer isimlerden de söz 
açar mısınız? Süre olarak nasıl bir programlama yapıldı?
Dizinin ilk on kitabı şimdilik şu isimlerden oluşuyor: Tevfik 
Fikret, Yılmaz Güney, Sait Faik, Âşık Veysel, Halid Ziya, 
Yahya Kemal, Nurullah Ataç, Fikret Muallâ, Sabahattin Ali, 

Yaşar Kemal. Öngörümüz böyle, ancak ilerlerken isimler 
değişebilir... Şu anda ikinci kitap olarak Yılmaz Güney’e 
çalışıyorum. Buradaki isim sıralaması yayın sıralamasını 
göstermiyor. Her yıl bir kitap yayımlanacak. 

Peki bu sayılan isimlerin armağan kitaplarında da 
benzer bir içerik anlayışıyla mı karşılaşacağız; isme özel 
farklılıklardan söz etmek mümkün mü? 
“Armağan kitap”larda içerik ve retrospektif kurgu 
değişmeyecek bir yöntem. Ancak sinemacı Yılmaz Güney 
veya ressam Fikret Muallâ’da içyapı o türe özgü değişiklikler 
içerebilir. Yılmaz Güney’e çalışırken şimdiden içyapıda 
karşılaşacağım sorunları görmeye başladım. Yaratıcıyı 
çeşitli yönleriyle ele alan metinleri tarih sırasıyla verirken, 
filmler için yazılmış kısa basın eleştirilerini özel bir bölümde 
verebilirim.

Her kitabın 40-50 sayfalık bir “albüm”ü olacak; örneğin bu 
bölüm Tevfik Fikret’te “Resim Albümü” oldu.

“Koç Üniversitesi 
Yayınları’nın ‘armağan 
kitap’ları, yaratıcılarımızı 
–öncelikle– yeni kuşaklara 
tanıtmayı amaçlıyor. “



K
O

Ç
 Ü

N
İV

E
R

S
İT

E
S

İ Y
A

Y
IN

L
A

R
I

7

ŞEMPANZELER 
DİL ÖĞRENEMEZ
Nim Chimpsky Deneyi
Herbert S. Terrace

Herbert S. Terrace, 
New York'ta, 
Columbia 
Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü'nde öğretim 

üyesidir.

1970'lerde, davranış psikoloğu Herbert S. Terrace, 
bir şempanzeye dili kullanmanın öğretilip 
öğretilemeyeceğini görmek için dikkate değer bir deney 
yaptı. Terrace’ın, teorilerine meydan okuyan ünlü 
dilbilimci Noam Chomsky’e gönderme yaparak “Nim 
Chimpsky” ismini verdiği genç bir maymun, New York'ta 
bir aile tarafından büyütüldü ve bu süreçte Amerikan 
İşaret Dili eğitimi aldı. 

Başlangıçta Terrace, Nim'in cümleler oluşturabileceğini 
düşünmüştü, ancak daha sonra Nim'in kelimeleri bile 
öğrenemediğini fark ederek projesinin başarısız olduğu 
sonucuna vardı. Nim Projesi'nin başarısızlığı, dilin 
nereden geldiğini anlamaya henüz yakın olmadığımızı 
gösteriyordu.

Şempanzeler Dil Öğrenemez kitabında Terrace, insan 
dilinin kökenleri hakkında yeni bir bakış açısı sunmak 
için Nim Projesi'ni yeniden ele alarak, Chomsky ve 
eleştirmenlerin aksine, dilbilgisi kadar kelimelerin de 
dilin temel taşları olduğunu savunuyor. İnsan evrimi ve 
gelişim psikolojisini gözden geçirerek, sözel olmayan 
etkileşimin bebeğin dil ediniminin temeli olduğunu ve bir 
çocuğun ilk kelimelerine yol açtığını gösteriyor.

“Bilimin keyifli yanlarından biri, olumsuz sonuçların 
olumlu içerimlerini keşfetmektir. Nim Projesi buna güzel 
bir örnektir. Nim’in dil öğrenemeyişinin, nihayetinde 
başarısızlığının nedenini anlamamı sağlayacağının pek 
farkında değildim. Elinizdeki kitap o sebeplerden bazılarını 
özetliyor.”

Bilim | Antropoloji
Çeviren: Mehmet Doğan
ISBN 978-605-7685-89-6
192 sayfa
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ANTİTEZLER
Mallarmé, Péguy, Paulhan, Céline, Barthes
Charles Coustille

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. 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

ALFABE VE MATBUAT
Türkiye’de Alfabe Devrimi ve 
Matbuat Rejimi 1928-1939
M. Sinan Niyazioğlu

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. 

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

M. Sinan Niyazioğlu
Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar 
Üniversitesi 
Grafik Tasarım 

Bölümü’nde öğretim 
üyesi.

Karşılaştırmalı 
Edebiyat doktorasına 
sahip olan Charles 
Coustille, 
özellikle Fransız 

şair ve deneme 
yazarı Charles Péguy 

hakkındaki çalışmalarıyla 
tanınıyor.
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VİCDAN
Ahlaki Sezginin Kökeni
Patricia S. Churchland

Bilim I Felsefe
Çeviren: Mehmet Doğan
ISBN: 978-605-7685-87-2
232 sayfa

Nörofelsefenin 
öncüsü olarak kabul 

edilen Patricia S. 
Churchland, 1984 
yılından bu yana

University of 
California San 

Diego'da öğretim üyesidir.

PEN/E.O. Wilson Bilim Yazını Ödülü finalisti olan Vicdan, 
tüm sosyal hayvanların neden ahlaki sistemlere sahip 
olduğunu ve bu sistemlerin nasıl oluştuğunu araştırıyor. 
Ünlü nörobilimci ve nörofelsefeci Profesör Patricia S. 
Churchland, beyinlerimizin nasıl bağ oluşturacak ve 
çocuklara özen gösterecek şekilde yapılandırıldığını 
aydınlattığı ve aynı zamanda ahlak dışı psikopatların neden 
ortaya çıkabileceğini arastırdığı Vicdan kitabında nörobilim, 
genetik ve fiziksel çevrenin etkilerini bir araya getiriyor.

Vicdanımızı ve ahlakımızı genel olarak nörobiyolojik 
terimlerle tanımlayan kitap, bu gelişmiş sosyal doğamızın 
bazal gangliyonlarımız ile yönetici frontal korteksimiz 
arasındaki karmaşık etkileşimi içerdiğini gözler önüne 
seriyor. Churchland ayrıca kitabın ikinci yarısında, ahlakın 
nesiller boyunca nasıl aktarıldığını ve neden tüm toplumların 
temeli haline geldiğini anlamak için felsefe tartışmalarını 
masaya yatırarak, Sokrates’ten Bertrand Russell’a kadar 2500 
yıllık felsefe geleneğini güncel nörobilimsel bulgular ışığında 
gözden geçiriyor.

“Zaman zaman vicdanım bir ses bile değildir. Bir tür iç 
huzursuzluktur. Bir şeyin yapılmasına ya da belki bir şeyden 
uzak durulmasına ilişkin dırdırcı bir his. Bazen de bir imgenin 
dikkatime takılıp durmasının yoludur. Dilime dolanmış, 
kafamda çınlayan bir şarkı gibi.”
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Edebiyat eleştirmeni 
ve gazeteci 

Lothar Müller, 
Süddeutsche 
Zeitung’un 

kültür eklerinin 
yazı işleri müdürü. 

Aynı zamanda Berlin’deki 
Humboldt Üniversitesi’nde 
onursal profesör.

BEYAZ BÜYÜ
Kâğıdın Çağı
Lothar Müller

Tarih
Çeviren: Sevinç Altınçekiç
ISBN: 978-605-2116-70-8
288 sayfa

Üzerine yazı yazabilir, çizebilir, baskı yapabiliriz; onu 
yırtabilir, buruşturabilir ya da katlayabiliriz. Kâğıt büyülü bir 
cisim ve başka hiçbir şey modern dünyanın gelişimine onun 
kadar katkı sağlamadı, hatta insanı bu denli değiştirmedi. 
Kutsal kitaplardan iskambil kâğıdına, banknottan gazeteye, 
tuvalet kâğıdından hisse senedine, boş sayfalardan 
başyapıtlara her alanda, her sınıfın, her an hayatında.

Beyaz Büyü’de Lothar Müller, Çin’de doğan kâğıdın Mısır’dan 
Avrupa’ya nasıl geldiğini ve nasıl modern medeniyetin 
hammaddesine dönüştüğünü anlatıyor. Edebiyata hem şekil 
veren hem de esin kaynağı olan bu büyülü cismin, beyaz bir 
sayfaya dönüşene kadar geçtiği yolda kâğıt fabrikatörlerinden 
paçavra toplayıcılarına, mucitlerden edebiyatçılara, roman 
kahramanlarından devlet adamlarına dokunduğu insanlarla 
yeniden tanıştırıyor bizleri.

"Kâğıt matbaadan eskidir, tarihi de sadece yazılı kâğıdın 
tarihinden çok daha fazlasını kapsar ve her şeyden önce kâğıt, 
aklın kendini salt harf şeklinde ifade ettiği atıl bir madde, 
edilgen bir nesne değildir. Paul Valéry konuşmasında şöyle der: 
'Bilirsiniz, kâğıt bir depolama aracı ve iletken rolü oynar; sadece 
bir insandan başkasına değil, bir dönemden diğerine de iletir; 
böylece, doğruluk ve inanılırlık konusunda çok yönlü bir görev 
üstlenir.'"
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Dr. Belgin Şan Akca
Koç Üniversitesi 

İktisadi ve İdari 
İlimler Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler 

Programı’nda 
ögretim üyesi.

MASKELİ DEVLETLER
Uluslararası İlişkiler ve
Silahlı Örgütler
Belgin Şan Akca

Uluslararası İlişkiler I Siyaset Bilmi
Çeviren: Tugçe Özel
ISBN: 978-605-2116-86-9
150 sayfa

Devlet dışı silahlı örgütlerin başka ülkelerin hükümetleri 
tarafından desteklenmesi uluslararası ilişkilerde tarih 
boyunca önemli bir stratejik yaklaşım olarak uygulanmıştır. 
Devletleri buna iten sebepler nelerdir? İsyancı gruplar bu 
devletlerle işbirliği içinde olmayı neden tercih eder?

Belgin Şan Akca, kitabında kullandığı Devlet Dışı Silahlı 
Örgütler (DDSÖ) veri seti yoluyla, devlet dışı silahlı 
örgütlerin, devletlerle kurdukları işbirliklerinin hem 
örgütler hem de devletler tarafından yapılan karşılıklı seçme 
sürecinin sonucu ortaya çıktığını iddia ediyor. Devletler arası 
ilişkilerin ve ayrıca devletler, silahlı örgütler ve diğer olası 
destekçiler arasındaki etnik, dini ve ideolojik yakınlıkların 
oynadığı rolü, 355 devlet seçim vakası ve 342 örgüt seçim 
vakası ile ortaya koyuyor. Bu bağlamda, örgütlerin de 
uluslararası ilişkilerde devletlerin tercihlerinden bağımsız 
olarak kendi başlarına var olabilen ve dış politikayı 
derinlemesine etkileyen temel aktörler olduklarını gösteriyor. 
Maskeli Devletler, uluslararası ilişkilerin temel kuramlarının 
devlet-odaklı çalışmalarından farklı bir yöntem sunuyor.

Dünyadaki çatışmaların önemli bir kısmının yaşandığı 
Ortadoğu’da konumlanan ve güvenlik konularının öncelikli 
olduğu Türkiye için ayrı bir önem taşıyan bu kitap, 
akademisyenler, siyaset yapıcılar ve konuya ilgi duyan tüm 
okurlar için bir başucu eser niteliğinde.
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P R O F İ L

1929 Birmingham, Alabama doğumlu Edward Osborne Wilson, Harvard 
Üniversitesi Biyoloji ve Zooloji fakültelerinde ders verdi, Harvard’da 
Frank B. Baird Bilim Profesörü, Mellon Bilim Profesörü oldu. Pellegrino 
Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra ders vermeye devam etti ve 
Harvard’ın Karşılaştırmalı Zooloji Müzesi’nde entomoloji küratörlüğü yaptı. 
2005’te E. O. Wilson Biyoçeşitlilik Vakfı’nı kurdu. (eowilsonfoundation.org) 

Wilson'ın biyoçeşitliliğe ilgisi çocukluk yıllarına dayanıyor. Balık 
tutarken geçirdiği bir kaza sonucu bir gözünü kaybediyor ama bu onun 
araştırmacı yönünü, gözlemleme ve öğrenme arzusunu da kaybetmesine 
neden olmuyor; yalnızca biraz değiştiriyor. İlgi alanını kuşlar, memeliler 
gibi "sahadaki" hayvanlardan, mikroskop altında inceleyebileceği canlılara 
yönlendiriyor. Günümüzde, karıncalar konusunda dünyanın en yetkin 
ismi olarak tanınan Wilson, insanlar da dahil tüm hayvanların sosyal 
davranışlarının genetik kökenlerini çalışan sosyobiyolojinin de önde 
gelen savunucusu kabul ediliyor. İki kez Pulitzer Ödülü olmak üzere 
sayısız ödül alan Wilson'ın bilimsel kitaplarının yanı sıra bir anı kitabı ve 
yayımlandığında oldukça ilgi görmüş bir romanı da bulunuyor.

Sorunun önemine uygun birincil ve acil bir çözüm
E. O. Wilson'ın, Biyoçeşitlilik Vakfı gibi dünya çapında etkili bir diğer projesi 
de, ayrıntılarına aynı adlı kitabında yer verdiği "Yarım-Dünya" projesi.  

“Tarihte ilk kez, on yıl ilerisini düşünen kişiler arasında, küresel bir 
oyunun sonunu oynamakta olduğumuz kanısı oluştu.” Yarım-Dünya 
kitabı her ne kadar iç karartıcı cümlelerle başlıyorsa da, bir kararlılığın 
peşinden gidiyor aslında. Sorunun önemine uygun birincil ve acil bir 
çözüm sunduğunu belirtiyor Wilson: “Gezegenin yarısını veya daha 
fazlasını ihtiyat olarak bir kenara ayırarak, çevrenin yaşayan kısmını 
kurtarabileceğimize ve kendi varlığımızı sürdürebilmemiz için gereken 
dengeyi sağlayabileceğimize inanıyorum.”

Wilson’ın önerisi, dünya çapında halihazırda uygulanan çeşitli koruma 
projelerinin bir benzeri. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile Uluslararası 
Doğayı Koruma Birliği’nin ortak projesi olan Korunan Alanlar Dünya 
Veritabanı’na göre örneğin, korunan alanlar 2015’te Dünya’nın karasal 
alanının yüzde 15’ten biraz azını, okyanus alanlarının ise yüzde 2,8’ini 
kaplıyor. Ama şunu soruyor Wilson: Bu düzey, türlerin yok olmasını 
sadece yavaşlatmak değil, durdurmak için yeterli mi? İşte bu yüzden 
de, dünya yüzeyinin yarısını kaplayan küresel bir dokunulmaz koruma 
alanları ağı kurmayı öneriyor. (Yarım-Dünya kitabıyla sınırlı olmayan bu 
çözüm önerisiyle ilgili ayrıntılara şu adresten ulaşmak mümkün: half-
earthproject.org)(fo
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Günümüzün 
Darwin’i
EDWARD O. WILSON
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BENCİL 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 kitabıyla Money, modern 
insana sesleniyor. İnsanlığın berbat ettiği şeye dürüstçe 
bakmaya cesaret edenler için...

Nicholas P. Money
Miami Üniversitesi, 
Biyoloji Bölümü’nde 
öğretim üyesidir

Bilim | Antropoloji  ▪  Çeviren: Mehmet Doğan
ISBN: 978-605-7685-63-6  ▪  208 sayfa

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?

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

ABD’li paleontolog 
Steve Brusatte, 
dinozorların 
evrimi alanındaki 
çalışmalarına 

Edinburgh 
Üniversitesi’nde devam 

ediyor. 

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.

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 Sverdrup-
Thygeson
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
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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.

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. 

Zekânın Bilimi ve İdeolojisi, genetiğe ve beyne yönelik 
indirgemeci bakışı sorgulatacak elzem bir araç. 

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

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

üyesi.

(foto. Chris Willcox)

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. 

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

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.

SÜPER ZEKÂ
Yapay Zekâ Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler
Nick Bostrom

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. Bostrom, süper zekâ 
olasılığının sunduğu zorluğu ve buna en iyi şekilde nasıl 
yanıt verebileceğimizi anlamaya çalışıyor.

Bilim  ▪  Çeviren: Ferit Burak Aydar

ISBN: 978-605-2116-78-4  ▪  392 sayfa

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.

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? 

Bilim | Teknoloji  ▪  Çevirenler: Avni Uysal, Gizem Uysal
ISBN: 978-605-7685-06-3  ▪  392 sayfa
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Jennifer A. Doudna 
California 
Üniversitesi’nde 
biyokimya 
profesörü.

YARATILIŞTAKİ ÇATLAK
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 
biçimde değiştirebilecek güçteki CRISPR’la ilgili 
tartışmaya dahil olmak hepimizin sorumluluğu.

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

Jennifer Doudna, 
2020 Nobel 

Kimya Ödülü sahibi

Roger Penrose 
2020 Nobel 

Fizik Ödülü Sahibi

Roger Penrose
Oxford Üniversitesi 
Matematik 
Enstitüsü’nde 
onursal 

profesördür.

Samuel H. Sternberg 
Columbia Üniversitesi 
Biyokimya ve 
Moleküler Biyofizik 
Bölümü’nde 

yardımcı doçent.

Psikoloji | Matematik 
Çeviren: Tekin Dereli
ISBN: 978-605-5250-69-0
502 sayfa
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Asya Çalışmaları 
Alanında 
Yeni Bir Soluk

G Ü N C E L

Asya’nın dünya ekonomisi ve jeopolitiği bakımından merkezi önem kazanmasıyla 
birlikte Asya ülkelerine ve bölgenin geneline dair verilere dayanan, özgün ve güvenilir 
araştırmalara olan ihtiyaç giderek artıyor. 2017’den bu yana faaliyette olan Koç 
Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Koç University Center 
for Asian Studies – KUASIA), başta Çin, Hindistan ve Japonya olmak üzere bölgenin 
tamamı hakkında yüksek nitelikli araştırma ve eğitim faaliyetleri yaparak ülkemizde ve 
uluslararası alanda Asya çalışmalarının gelişimine katkıda bulunuyor. Rusya ve Türkiye 
gibi coğrafi, tarihsel ve kültürel bakımlardan bir ayağı Asya’da diğer ayağı Avrupa’da 
olan ülkelerin Asya’nın geri kalanı ile olan tarihsel ve güncel ilişkilerinin araştırılması da 
merkezin çalışma alanları arasında yer alıyor. KUASIA, Koç Üniversitesi’nden başlayarak 
Türkiye’nin genelinde genç araştırmacıların dikkatini Asya’ya çekmeyi, bölge dillerinden 
en az birini iyi derecede bilen, bu dilde yazılı ve sözlü kaynakları kullanarak özgün ve 
nitelikli eserler veren yeni bir araştırmacı kuşağının oluşumuna katkıda bulunmayı 
hedefliyor. KUASIA bölgeye dair somut veriler ışığında strateji ve politika belirlemek 
isteyen farklı kesimlerin ihtiyaçlarına cevap veren kamuya açık düzenli toplantılar ve 
webinarlar düzenliyor. 

“Asya Çalışmaları” kitap serisi 
Bölge çalışmaları alanında Türkçe kaynak eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu tespit 
eden KUASIA, Türkiye’de Asya hakkındaki bilgi birikiminin artmasına katkıda bulunacak 
yayıncılık faaliyetlerinin gelişimine büyük önem veriyor. KUASIA ile Koç Üniversitesi 
Yayınları’nın işbirliğiyle yayınlamaya başladığımız “Asya Çalışmaları” kitap serisi, 
alanın klasikleşmiş eserleri ile önemli güncel çalışmaları nitelikli çeviriler ile Türkçeye 
kazandırmanın yanı sıra, Türkçe ve İngilizce dillerindeki telif eserleri de okurlarla 
buluşturacak. 

“Asya Çalışmaları” serisinin ilk kitabı, Johns Hopkins Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
profesörü ve Doğu Asya Çalışmaları Programı direktörü Joel Andreas’ın imzasını taşıyor. 
Andreas, bu yıl Asya Çalışmaları Derneği’nin Joseph Levenson Kitap Ödülü’ne layık 
görülen Haklarını Yitirenler: Çin’de Endüstriyel Yurttaşlığın Yükselişi ve Çöküşü başlıklı 
kitabında 1949’daki devrimden itibaren hızla sanayileşen Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
fabrikalarında işçiler, teknik personel ve yönetici kadrolar arasındaki ilişkilere 
odaklanıyor. Andreas’ın çalışması, Çin’in farklı kentlerinde 1949 sonrasında 50’yi aşkın 
sanayi tesisinde işçi, teknik personel ve yönetici olarak çalışmış veya siyasi aktivist 
olarak faaliyet göstermiş 128 kişiyle yapılan derinlemesine görüşmelere dayanıyor. 
Andreas, Mao döneminde siyasi özgürlükler önündeki ciddi engellemelere rağmen iş 
güvencesi, sosyal haklar ve üretim sürecine ilişkin söz hakkı bakımlarından işçilerin 
önemli kazanımlar elde ettiğini, 1980’lerden itibaren yapılan piyasa reformları ve 
özelleştirmelerle birlikte bu kazanımların büyük ölçüde yitirildiğini gösteriyor. Haklarını 
Yitirenler, kitlelerin güncel deneyimlerine odaklanarak Çin ekonomisinin ve siyasetinin 
son yetmiş yılda yaşadığı büyük dönüşümlere farklı bir perspektiften ışık tutuyor. 

Aiko Takeuchi-Demirci & Burak Gürel 
(KUASIA eş-direktörleri)
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G Ü N C E L

Joel Andreas’ın KUASIA’nın faaliyetlerine 
başından beri katkıda bulunan bir isim 
olduğunu da belirtelim. Çin’de tarımın ve toprak 
mülkiyetinin dönüşümü hakkında 2018’de Koç 
Üniversitesi’nde bir seminer vermişti. Bahar 
2020’de KUASIA’da misafir araştırmacı olarak 
bulundu ve Haklarını Yitirenler hakkında bir 
konuşma yaptı. 

(KUASIA’nın faaliyetlerine ilişkin 
ayrıntılı bilgi için: kuasia.ku.edu.tr) 

HAKLARINI YİTİRENLER: 
ÇİN’DE ENDÜSTRİYEL YURTTAŞLIĞIN 
YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ
Joel Andreas
Çeviren: Onurcan Ülker
408 s.

Türkçe Basım İçin Önsöz
Haklarını Yitirenler’in Türkçe basımı için bir önsöz kaleme 
almak benim için büyük –ve aynı zamanda umulmadık!– bir 
mutluluk. Bu kitap Çin’i konu almakla birlikte, merkezinde 
yer alan olgu –yani, endüstriyel yurttaşlığın yükselişi ve 
çöküşü– küresel bir olgu olagelmiştir. Her ülkenin deneyimi 
farklı olsa da, dünyanın dört bir yanındaki işçiler, İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında onyıllar boyunca, önceki ya 
da sonraki herhangi bir döneme kıyasla hem çok daha 
örgütlüydüler hem de daha güvenceli kadrolu işlere ve 
işyerlerinde daha fazla söz hakkına sahiptiler. Ne yazık 
ki, bunu takip eden onyıllarda gerçekleşen ekonomik 
liberalizasyon sırasında bütün bu mevzilerden geri çekildiler. 
Bunun Soğuk Savaş’taki kırılma hattının ötesine geçen 
bir durum olması, hattın her iki tarafında kalan işçilerin 
kaderini de ortak güçlerin belirlediğine işaret ediyor. Açıktır 
ki, sosyalist alternatif –bütün kusurlarına karşın– kapitalist 
dünyada da çatışmacı siyasetin koşullarını saptamaya 
yardımcı olmuş, işçilerin taleplerine de, kapitalistlerin 
tavizlerine de esin vermiştir. Kitabın sonunda da değindiğim 
üzere, işçilerin işyeri yurttaşlığını güvence altına alma 
yönünde elde ettikleri kazanımları yeniden geçerli kılmaları 
mevcut şartlar altında uzak bir ihtimal gibi görünse de, 
sermayenin iktisadi alandaki egemenlik iddiasının uzun 
vadede, monarşinin geçmişte siyasal alanda ortaya koyduğu 
egemenlik iddialarından daha fazla anlam taşıyacağını 
düşünmek güçtür. Dolayısıyla, ileride gündeme gelebilecek 
ihtimallere hazırlıklı olmak için, işyeri demokrasisi 
taleplerinin gündemde kaldığı onyıllar boyunca gerçekte 
neler olup bittiğini dikkatle mercek altına almak önemlidir. 
Çin Devrimi’ni izleyen çalkantılı dönemde Çin fabrikalarında 
yaşananları inceleme amacım budur ve araştırma 
sonuçlarımın Türkiyeli okura ulaşmasından memnuniyet 
duyuyorum.

Bu Türkçe basımın Koç Üniversitesi Yayınları tarafından 
yayımlanmasına önayak olan Prof. Fatoş Gökşen’e ve 
bana söylendiği kadarıyla çeviride harika bir iş çıkaran 
Onurcan Ülker’e teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, 2019 
eğitim-öğretim yılında Bahar döneminin bir kısmını Asya 
Çalışmaları Merkezi’nin ev sahipliğinde Koç Üniversitesi’nde 
geçirme fırsatı bulduğum için de minnettarım. Orada 
bulunduğum süre zarfında Asya Çalışmaları Merkezi ile 
Sosyoloji Bölümü’nün ortaklaşa düzenledikleri bir forumda 
Haklarını Yitirenler hakkında bir sunum yapmıştım. Söz 
konusu forumda Prof. Gökşen’le tanıştık ve olası bir Türkçe 
çeviri üzerine konuşma şansımız oldu. Son olarak, beni 
Koç Üniversitesi’ne davet eden ve böylece bu Türkçe basımı 
olanaklı kılan meslektaşlarım Burak Gürel ve Erdem Yörük’e 
de şükranlarımı sunmak isterim.

Joel Andreas
Baltimore, 

29 Kasım 2020
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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.

OXFORD İŞLETME GRUPLARI ELKİTABI
der. Aslı M. Çolpan, Takashi Hikino, James R. Lincoln

İşletme grupları (namıdiğer holdingler), kimi 
zaman ekonomik örgütlenmenin modern olmayan 
biçimleri olarak eleştiri konusu olsa da, birçok ülkenin 
ekonomisinde önemli bir role sahip. Bu önemlerine rağmen 
yeterince incelendikleri pek söylenemez. Oxford İşletme 
Grupları Elkitabı, söz konusu işletme gruplarının gelişimini, 
stratejilerini ve kurumsal yönetimlerini irdelemeye yönelik 
kapsamlı ilk çalışma niteliğinde. 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.

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

BLOKZİNCİRİ VE YENİ GÜVEN 
MİMARİSİ
Kevin Werbach

Her şey 3 Ocak 2009’da Bitcoin’in hayatımıza girmesiyle 
başladı:

Milyarlarca dolar değerindeki yatırımlar, kurulan binlerce 
şirket, yaratılan büyük servetler, ortaya çıkan yeni sektörlerin 
yanı sıra pek çok hırsızlık, tartışma, dolandırıcılık… Ve bütün 
bunlar sadece başlangıç!

Merkezi yapılara ihtiyaç duymadan güvenilir şekilde 
veri kayıtları oluşturmayı, bunları korumayı ve sahipliğini 
belirlemeyi mümkün kılan blokzinciri teknolojisi, bitcoin gibi 
kripto paraların temelini oluşturuyor ancak kripto paralardan 
çok daha fazlasını ifade ediyor. Werbach, tıpkı internet gibi 
etkileri dünyanın her köşesine ulaşabilecek potansiyele 
sahip, ezber bozan bir teknoloji olan blokzincirine, onu 
bütün problemlerin çözümüymüş gibi algılayanların aksine, 
soğukkanlı yaklaşmayı başarıyor. Böylelikle, blokzinciri ve 
sunduğu yeni güven mimarisi hakkında ayakları yere sağlam 
basan temel bir kitap ortaya çıkıyor.

Finans | İşletme-Ekonomi
Yazar: Kevin Werbach
Çeviren: Ahmet Usta
ISBN 978-605-7685-61-2
304 sayfa

Kevin Werbach 
Pennsylvania 
Üniversitesi 
bünyesindeki 
Wharton School’da, 

hukuk çalışmaları ve 
iş etiği profesörüdür.
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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.

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.

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

GİRİŞİMCİ DEVLET
Kamu Sektörü-Özel Sektör Karşıtlığı Masalının 
Çürütülmesi
Mariana Mazzucato

Girişimci Devlet’in çıkış noktasında, küresel düzeyde 
yaşanan 2008 finans krizi yer alıyor. Krizin ardından, 
büyümeyi yeniden başlatmak için atılması gereken tek 
adımın kamu harcamalarında kesinti olduğuna dair görüşe 
tepki olarak kaleme alınmış.

Devletin küçülmesi gerektiğini savunanların aksine, 
dünyanın en etkili ekonomistlerinden kabul edilen 
Mazzucato'ya göre, muazzam boyuttaki stratejik kamu 
yatırımları olmasaydı, bugün akıllı ürünlerden hiçbirini 
üretemezdik. Bilişim teknolojisindeki yeniliklerin yanı sıra, 
yeşil devrimi yaratabilecek yenilenebilir enerji çözümlerini 
ya da hastalıkları iyileştirecek yeni radikal ilaçların çoğunu 
da geliştiremezdik. 

Girişimci Devlet’le Mazzucato, devletin ekonomideki 
rolüne ilişkin tartışmayı ideolojiden uzak bir yaklaşımla yeni 
bir çerçeveye oturtmayı ve kamu kurumlarının toplumsal ve 
ekonomik değişime öncülük etme rolü üzerine dinamik bir 
müzakere başlatmayı amaçlıyor.

Politik Ekonomi I Finans

Çeviren: Esin Soğancılar

ISBN: 978-605-7685-90-2

320 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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YAŞAM NEDEN VAR?
Nick Lane

Gezegenimizdeki yaşamın tarihi hakkında epeyce 
şey bilsek de, biyolojinin en büyük sorularını henüz 
yanıtlayabilmiş değiliz. Yaşam tuhaf ve karmaşık bir süreç; 
ilk kez dört milyar yıl önce bir bakteri hücresi olarak ortaya 
çıktığı ve bu hücrenin, neredeyse bugün yaşayan bir insanın 
hücreleri kadar incelikli olduğu düşünülüyor. Hücrelerin 
yapısı ve milyonlarca yıl içindeki evrimi hakkında çok şey 
öğrendiysek de, genom çalışmalarıyla ortaya çıkarılanlar 
çok heyecan verici olsa da, cansızdan canlıya geçişin nasıl 
gerçekleştiğini hâlâ pek bilmiyoruz

Yaşam Neden Var?’da biyolojinin temel sorularına yanıt 
arayan Nick Lane, yaşamın evrilişindeki anlaşılmaz noktalara 
bakarken, hücrelerin enerji sağlama biçimlerini bir yol 
gösterici olarak kullanıyor. Enerjiyle yaşam arasındaki ilişkinin 
başlangıca dek uzandığını öne sürdükten sonra, yalnızca 
yaşamın kökeni değil, sağlık ve ölüm üzerine de yeni fikirler 
geliştiriyor.

Felsefe
Çeviren: Ebru Kılıç
ISBN: 978-605-5250-94-2
317 sayfa

İNSAN AHLAKININ DOĞAL TARİHİ
Michael Tomasello

İnsan ahlakının evrimi iki adımda gerçekleşti. 
Başlangıçta doğa koşulları nedeniyle, ilk insanlar 
işbirliğine gitmezlerse yok olacaklarını gördü ve bu 
işbirliğini düzenli hale getirmek için yeni bilişsel yetenekler 
geliştirdiler. Riskleri en aza indirmek için her koşulda birlikte 
hareket edip, güven, saygı ve sorumluluk üzerine kurulu 
ikili ortaklıklar yarattılar. İnsan grupları kalabalıklaşıp 
işbölümü daha karmaşık bir hal aldığında ikinci adım atıldı. 
Üyelerinden sadakat, uyum ve kültürel aidiyet bekleyen 
farklı kültürel gruplar ortaya çıktı. Yeni kültürel grupların 
içinde yer alan modern insanlar bu kez doğru ve yanlışa 
ilişkin nesnel normlar yarattılar. Bu sürecin sonucu olarak, 
günümüzde insanlar hem ikili ilişkilerinde hem de topluluk 
içinde belli ahlak kurallarına uymayı kaçınılmaz bir 
zorunluluk olarak görüyor.

İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, ahlak psikolojisinin evrimine 
ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme sunuyor. 

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

Michael Tomasello
 Leipzig’deki Max 

Planck Evrimsel 
Antropoloji 
Enstitüsü’nün 

eşyöneticisi ve Duke 
Üniversitesi Psikoloji 

Bölümü’nde öğretim üyesi.

Nick Lane
doktorasını Royal 

Free Hastanesi 
Tıp Fakültesi’nden 
aldı, University 

College London’da 
evrimsel biyokimya 

araştırmaları yürütüyor ve 
ders veriyor.
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Jo Boaler
Stanford Graduate 
School of Education, 
Matematik Eğitimi 
bölümünde öğretim 

üyesidir.

(foto. Robert Houser)

DİPSİZ ÇUKURUN İÇİNE DOĞRU
Bir Nöropsikiyatrın Rahatsız Zihinler Üzerine Notları
Mariana Mazzucato

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.

Tıp | Psikoloji
Çeviren: Mehmet Doğan
ISBN 978-605-7685-81-0
176 sayfa

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.

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

Anthony David, 
University College 
London’da Akıl 
Sağlığı Enstitüsü 
direktörü ve İngiliz 

Nöropsikiyatri 
Derneği başkanı.
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Fırat Yaşa
Düzce Üniversitesi 

Tarih Bölümü’nde 
öğretim üyesi.

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

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

Zeynep Çelik
New Jersey Teknoloji 
Enstitüsü’nde 
distinguished 
mimarlık ve 

tarih profesörü 
ve Columbia 

Üniversitesi’nde yarı 
zamanlı tarih profesörüdür. 

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.

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

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

Sefarad Güzergâhları, Osmanlı Sefarad Yahudilerinin 
Seattle’a getirdikleri çok sayıdaki arşiv belgesinden, 
hatıra nesnesinden esinle ortaya çıktı. Washington 
Üniversitesi’ndeki koleksiyonda bir araya getirilen 
nesneleri tartışmak amacıyla bilim insanlarını bir araya 
getiriyor.
Tarih I Kültürel Çalışmalar I Göç Çalışmaları  ▪  Çevirenler: Zeynep Nur 

Ayanoğlu, Nazım Dikbaş  ▪  ISBN: 978-605-7685-64-3  ▪  264 sayfa

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

Kitabın belkemiğini, I. Dünya Savaşı öncesinde İstanbul’da 
yaşamış ve Kurtuluş Savaşı yıllarında gazeteci kimliğiyle 
Anadolu’yu pek çok kez ziyaret etmiş Berthe Georges-
Gaulis’nin Fransa’nın Fas Valisi yazdığı ve ilk defa 
yayımlanan mektuplar oluşturuyor. 
Tarih  ▪  Derleyenler: Aliye Pekin Çelik, Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen

ISBN 978-605-7685-78-0  ▪  200 sayfa

Kerem Tınaz
Koç Üniversitesi 

Tarih Bölümü’nde 
doktor öğretim 
üyesi.

Oscar Aguirre-
Mandujano

Pennsylvania 
Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde doktor 

öğretim üyesi.

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 
yapmıştır.
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ADEM’İN LANETİ
Erkeklerin Olmadığı Bir Gelecek
Bryan Sykes

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.

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

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.

TESTOSTERON
Seks, Güç ve Kazanma İradesi
Joe Herbert

Testosteron, bir memeli türünün erkeklerinde 
üremenin temel bileşenlerinden biridir. Erkek bedeni ve 
beyni testosteronun eseridir. Yalnızca cinsellikle değil, 
saldırganlıkla, rekabetçilikle, risk almayla, kısacası hayatta 
kalıp ürememizi sağlamış olan tüm unsurlarla ilişkilidir. 
Beynin geçmişte bize hizmet etmiş bu özellikleri modern 
dünyada da varlığını koruyor. İnsan beyni bugün, şekillendiği 
ortamdan çok farklı bir düzende çalışıyor ve modern dünya 
bu antik beynin çalışma prensiplerine göre işliyor.

Kültürel, politik ve toplumsal açıdan çeşitlilik arz eden 
modern dünya, testosteronun eski çağlara dayanan etkisini 
nasıl kontrol altında tutabilir? Seks, saldırganlık, galibiyet, 
mağlubiyet, şiddet ve savaş insanlık tarihini yaratan 
kavramlar olduğuna göre, testosteronun da tarihimizde 
merkezi bir rol oynadığını kabul etmeliyiz.

Herbert, bu hormonun doğasını, memelilerde ve özellikle 
insanda nasıl işlediğini, erkek davranışını hangi yönlerden 
etkilediğini ve kadınlar açısından oynadığı role ilişkin 
bulguları örneklerle açıklıyor.

Psikoloji
Çeviren: Ebru Kılıç
ISBN: 978-605-9389-10-5
231 sayfa

Joe Herbert 
Cambridge 

Üniversitesi’nde 
sinirbilim 
dalında emeritus 

profesördür ve halen 
ders vermektedir.
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Peter Frase
Jacobin dergisinde 
editör ve CUNY 
Graduate 
Center Sosyoloji 

bölümünde doktora 
adayı.

DÖRT GELECEK
Kapitalizmden Sonra Hayat
Peter Frase

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.

İşletme-Ekonomi | Uluslararası 
İlişkiler
Çeviren: Akın Emre Pilgir
SBN: 978-605-9389-58-7
123 sayfa

ÜTOPYAYI HAYATA GEÇİRMEK
Yeni Şehir Hareketinin Düşünsel Tarihi
Rosemary Wakeman

Şehirler tipik olarak nehirler, denizler, derin bir 
liman gibi doğal kaynakların veya daha büyük ve gelişmiş 
şehirlerin yakınlarında ortaya çıkarlar. İhtiyaç yerine emirle 
veya planlamayla kurulan “yeni şehir”ler içinse bu geçerli 
değildir.

Wakeman, Batı’daki bölgesel büyüme stratejilerinde 
önemli rol oynayan yeni şehir hareketinin ayrıntılı bir 
tablosunu çizerek 1945-1975 arasındaki altın çağında nasıl 
ulusaşırı bir harekete dönüştüğünü inceliyor. Finlandiya’da 
Tapiola’dan Pakistan’da İslamabad’a, Fransa’da Cergy-
Pontoise’dan ABD’de Irvine’e uzanan Wakeman, bu kentlerin 
ütopyacı yönleriyle çağdaş modernleşme ve şehir planlaması 
hakkında bizlere öğretebileceklerine dair tespitlerde 
bulunuyor. Bu hareketi Doğu-Batı veya Kuzey-Güney 
kutuplaşmalarını aşan, gerçek anlamda küresel bir fenomen 
olarak sunarken konumları veya ölçekleri ne olursa olsun, 
ister tarihe geçmiş ister unutulmuş olsunlar, bu şehirlerin 
geleceğe dair ütopyacı bir ümidin ve ideal şehre dair bir 
tasavvurun yeryüzündeki yansıması olduğunun tekrar 
tekrar altını çiziyor.

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

Rosemary Wakeman
Fordham 
Üniversitesi’nde 
tarih profesörü, 
Fordham 

Üniversitesi 
Yayınları’nda yönetim 

kurulu üyesi.
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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.

AŞKIMI ÖLDÜRDÜM
BELKIS SAMİ BOYAR
170 sayfa

DİLHARAP
FATMA FAHRÜNNİSA
234 sayfa

KABUS
MEHMET RAUF
303 sayfa

ORTA MALI
SELAHATTİN ENİS
303 sayfa

ŞEVKETMEAP
ERCÜMENT EKREM TALU
224 sayfa

SAİME
RECAİZADE MAHMUT EKREM
272 sayfa

SERAP
MEHMET RAUF
174 sayfa

BİR GÜNAHKÂR GECEDEN 
SONRA /  MUHABERAT-I 
HAKİKİYE SADİYE VEFİK 
240 sayfa

KIRK BELA
VEDAT ÖRFİ BENGÜ
408 sayfa

PAKİZE
BEHİCE ZİYA KOLLAR
133 sayfa

KESİK BAŞ CİNAYETİ
ZİYA
184 sayfa

HINÇ
MAHMUT YESARİ
480 sayfa

ASABİ KIZ / SABİHA
AHMET RASİM
144 sayfa

YENİ

MEÇHUL KUVVETLERE KURBAN
SELİM NÜZHET GERÇEK
192 sayfa
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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.

Charles Gates
Bilkent Üniversitesi 
Arkeoloji ve Sanat 
Tarihi Bölümü’nde 
öğretim üyesi.

Arkeoloji | Sosyoloji | Tarih  ▪  Çeviren: Barış Cezar
ISBN: 978-605-5250-52-2  ▪  613 sayfa

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

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.

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.

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

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
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Christopher H. 
Roosevelt
2015 yılından 
beri Koç 
Üniversitesi’nde 

öğretim üyesi ve 
ANAMED’in direktörü 

olarak görev yapmaktadır.

MEKÂNSAL AĞLAR
Araştırma ve Kamu Erişimi İçin
Anadolu’nun Geçmişinin Haritalandırılması
der. Christopher H. Roosevelt

Mekânsal Ağlar, geçmişi incelemek için Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (CBS) ve diğer analitik araçların kullanıldığı 
araştırma projelerine odaklanarak Anadolu’nun kültürel 
miras ve kimliğini haritalamayı hedeflemiştir. Arkeoloji 
ve kültürel miras alanlarında görece yeni tekniklere de 
odaklanan bu derleme yayın, veri koleksiyonlarını mekânsal 
boyuta taşıyan ve web tabanlı haritalamaya yönelik 
çalışma yapan farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya 
getirmektedir.

Mekânsal Ağlar kitabında bir araya getirilen makaleler 
Ortaçağ Anadolu’sundaki Yahudi toplulukların 
haritalanması, Hrant Dink Vakfı’nın Türkiye Kültür 
Varlıkları Haritası, Osmanlı dönemindeki bostancıbaşı 
kayıtlarından yola çıkarak İstanbul kıyı şeridindeki sosyo-
mekânsal farklılıkların araştırılması gibi farklı konulardan 
oluşmaktadır.

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

Nikos D. 
Kontogiannis 
Koç Üniversitesi 
Arkeoloji ve Sanat 
Tarihi Bölümü'nde 

öğretim üyesidir.

Beate Böhlendorf-
Arslan Marburg 

Philipps 
Üniversitesi'nde 
öğretim üyesidir.

Filiz Yenişehirlioğlu 
Koç Üniversitesi 

Arkeoloji ve Sanat 
Tarihi Bölümü'nde 
öğretim üyesidir; 
2014 yılından 

beri VEKAM 
direktörü olarak görev 

yapmaktadır.

SIRLI KAPLAR 
ed. Nikos D. Kontogiannis, 
Beate Böhlendorf-Arslan, Filiz Yenişehirlioğlu

Seramiklerin ikonografisi ve bezeme tarzları “dekoratif 
motifler” anlayışından öteye giden özelliklerdir ve 
deşifre edilmesi gereken bir dili konuşurlar. Modern 
zamanlarda olduğu gibi, insanlar eskiden de 
muhtemelen sadece belli desenleri tanıyabiliyordu 
fakat yine de bezemeler hem yaratıcıların hem de 
kullanıcıların estetik duygularına açılan bir kapıydı; 
etkisi paylaşıldı ve dekore edilmiş seramiklerin ticareti 
yoluyla nakledildi. Aynı zamanda sofra kaplarının bir 
temsilcisi olarak sırlı seramikler, her zaman moda, 
zevk ve sosyal statünün özgün bir ifadesini taşımıştır. 

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Toprakların Kültürel 
Üretim Aracı Olarak Sırlı Kaplar, 13. Uluslararası 
ANAMED Yıllık Sempozyumu’nun sonucudur ve sırlı kapları 
yapan ve kullanan insanların mantalite ve kimliklerini 
araştırma arzusundan doğmuştur. 

Sanat Tarihi I Arkeoloji

450 sayfa • ANAMED
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James C. Scott
Yale Üniversitesi’nde 
siyaset bilimi 
ve antropoloji 
profesörü ve 

Tarım Çalışmaları 
Programı Eş Yöneticisi.

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

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.

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

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

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.

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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Rachel Swaby 
Bağımsız yazar, 

Longshot Magazine 
editörü. 

DİKBAŞLILAR
Bilim ve Dünyayı Değiştiren 52 Kadın
Rachel Swaby

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

Virginia Apgar’dan Barbara McClintock’a, Chien-Shiung 
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.”
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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: Ebru Kılıç
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. 

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.

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)

Tarih
Çeviren: Erhan Gürer
ISBN: 978-605-9389-22-8
356 sayfa



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 aktarıyor.

Yayımlanan ve yakında yayımlanacak kitaplara 
Chicago Press üzerinden ulaşmak mümkün.

(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
Eds. 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
Eds. 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
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