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Merhaba,
“Yeni bir yılın beraberinde getirdiği heyecana ve umuda, bu sefer 
biraz daha fazlaca ihtiyacımız var gibi görünüyor.” Geçen yıl, 
kataloğumuzun ilk sayısında bu cümleyle “merhaba” demiştik. 
Yaşamın her alanında olduğu gibi, yayıncılık dünyası için de hayli 
zorlu geçen bir yıl olmuştu çünkü 2020. Açıkçası, 2021'in de pek 
farklı olduğunu söyleyemiyoruz; ama bu zorlu yılda da, geçen 
yıl olduğu gibi hem akademik yayıncılığın hem de entelektüel 
dünyamızın boşluklarını en etkili şekilde doldurma amacımızdan 
ödün vermemeye çalıştık. Örneğin, “Armağan Kitaplar” ve 
“Asya Çalışmaları” adını verdiğimiz iki yeni dizinin ilk kitapları 
yayımlandı 2021 içinde. Aynı şekilde 2022 de, başka dizilerin 
başlangıç yılı olacak.

Yeni yılda, katalogda da bazı yenilikler yaparak, “bir dergi gibi” 
okunma özelliğini pekiştirme niyetindeyiz. Elinizdeki Ocak-Nisan 
2022 sayısının yeniliği, “Alıntı” sayfası. Gündemi takip eden ya da 
zaten hiç gündemden düşmeyen meseleler hakkında, daha önceki 
yıllarda yayımladığımız kitaplardan yaptığımız tadımlık alıntıları 
“Alıntı” sayfasında okuyabilirsiniz. “Güncel” sayfalarına da bu kez 
iki önemli isim konuk oluyor; Mariana Mazzucato ve James C. 
Scott. Ocak-Nisan 2022 sayısının röportajını ise, Koç Üniversitesi 
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyelerinden Ergin 
Bulut ile gerçekleştirdik. Ergin Bulut, Türkçede yeni yayımlanan 
Aşkla Çalışmanın Politikası kitabında, video oyun endüstrisini, 
yaptığı üç yıllık saha çalışmasına dayanarak politik ekonomi 
çerçevesinde irdeliyor. 

2021 Eylül'ünde birinci yaşını dolduran KÜ Çocuk kitaplığı da 
gün geçtikçe genişliyor. Artık “büyüdüğü” ve bağımsızlığını ilan 
ederek ayrı bir kataloğa sahip olduğu için KÜ Çocuk kitaplarıyla 
ilgili ayrıntılı bilgiler burada yer almıyor belki ama hem KÜ Çocuk 
kataloğuna hem de KÜY kataloğunun tüm eski sayılarına internet 
sitemizden ulaşabilirsiniz. 

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

kuyayinlari kocuniversitesiyayinlari kuyayinlari www.press.ku.edu.tr

KÜY Kitabevi,
Merkez Han’ın 

giriş katında
hizmetinizde!

İstiklal Caddesi 181 
Merkez Han 

34333 Beyoğlu, İstanbul 
T 0212 393 6149
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Bir zamanlar biraz da gizli saklı gidilen atari salonlarından oyun oynayanların çeşitli 
ortamlarda deneyimlerini paylaşıp önemli gelirler elde edebildikleri, hatta bir spor olarak 
kabul edildiği günlere geldik. Zaten olması gereken bu muydu?
Olması gereken bu muydu onu bilmek zor. Zira teknolojinin nasıl gelişeceğini ve ne 
gibi ilişkiler üreteceğini toplumsal ilişkiler şekillendirir. Teknolojiler ne zaman ve 
hangi bağlamda ortaya çıkar? Hangi ihtiyaçlara cevap verir? Teknolojiyi tasarlayanlar 
kimlerdir? Kim için tasarlanır teknoloji? Kamuya sunulan bir teknolojiyi farklı gruplar 
nasıl kullanır? Bütün bu ve benzeri sorular, herhangi bir teknolojinin nasıl evrileceğinin 
aslında önceden belirlenemeyeceğini ve birtakım mücadelelere konu olacağını gösterir. 
Yani video oyunların ne olduğunu ve ne olacağını, bizim de içinde olduğumuz birtakım 
toplumsal aktörler şekillendirir. 

Video oyunların tarihine baktığımızda da bunu görürüz. Video oyunlar aslında Soğuk 
Savaş döneminde ABD’deki bilim insanlarının çalışırken sıkıldıkları bir anda tasarladığı 
ürünlerdi. Ürettikleri çok basit nitelikli oyunları da ücretsiz olarak kendi çevrelerinde 
dolaşıma sokuyorlardı. Video oyunlar, ancak Atari bir şirket olarak bu tasarımları piyasa 
için üretmeye başladıktan sonra karmaşık metalar halini aldı. Aynı şekilde soruda 
referans verdiğiniz elektronik spor, basit ödüller için yarışılan ufak çaplı turnuvalarla 
vücut bulmuştu. Bugün ise gösteri toplumunun bir parçası haline gelen küresel bir 
eğlence endüstrisinden bahsediyoruz.  

Oyun oynamayı, bu eğlenceyi az çok herkes tecrübe edebiliyor; buradan yola çıkarak 
onları geliştirmek de, oldukça eğlenceli bir iş olsa gerek diye düşünüyor insan. Ama sizin 
Türkçedeki yeni kitabınızı okumaya başladığımızda madalyonun arka yüzü de görünür 
hale geliyor ve çok da “sevimli” bir yüz olduğunu söyleyemeyiz açıkçası...
Oyun geliştirmek ya da oyun üretmek, yaratıcı bir iş. İnsanların, özellikle de gençlerin 
çok fazla anlam yüklediği, hayallerini yansıttığını düşündüğü bir alan. Pek çok açıdan 
sanatla kesişen yanları var. Ancak işin içine küresel rekabet dinamikleri girince, video 
oyun geliştirmeye dair hayaller kâbusa dönüşebiliyor. 

Ben bu bulgulara, ABD’de orta ölçekli bir oyun stüdyosunda yaptığım ve üç yıla varan 
etnografik bir araştırma sonucunda vardım. 2010-2013 yılları arasında bahsettiğim 
stüdyoda ekip toplantılarına, stüdyo genelindeki toplantılara ve bir oyun lansman 
partisine katılabildim. Oyun testi işçileriyle zaman geçirdim ve iki farklı şirket içi 
eğitim programına katıldım. Oyun geliştiricilerinin, geliştirici olmaya hevesli kişilerle 
konuştuğu okul ziyaretlerine katıldım. Yaklaşık üç yıl boyunca etnografik veri topladım; 
yöneticiler, programcılar, sanatçılar, tasarımcılar, yapımcılar, test işçileri, geliştiricilerin 
eşleri, bir belediye yetkilisi ve bir gayri menkul yatırım şirketi sahibiyle elli altı yarı 
yapılandırılmış görüşme yaptım. Stüdyo, bana çalışmam için bir bilgisayar istasyonu 
verme nezaketini gösterdi. Bu sayede çevrimiçi forumlara, enformel kültüre, iş 
akışlarına ve iletişime erişme olanağı buldum. Etnografik araştırmanın yanında, oyun 
endüstrisindeki maddi kültüre ve emeğin duygusal ve görünmez yönlerine ışık tutmak 

Ergin Bulut ile video 
oyun endüstrisine dair... 
“’Sevdiğin işi yap’ kulağa hoş geliyor ancak 
aşk, romantik anlamıyla olduğu gibi iş 
hayatında da hayal kırıklıkları üretiyor”

R Ö P O R T A J R Ö P O R T A J

için fotoğraf sanatına başvurdum. Gönüllü video oyun 
geliştiricilerinden çalışmanın nasıl bir his yarattığını 
bana göstermelerini istedim. Gizlilik gerekçesiyle bu 
fotoğrafları kullanmıyorum ama kitapta ayrıntılarıyla 
betimliyorum. Ancak fotoğrafla tanımlama yöntemi, 
olağan gözlemlerimin veya görüşme sorularımın 
dokunamadığı üretken sohbetler doğurdu çünkü 
sıradan nesneler araştırmacılara görünmez olabiliyor.

Ekranda gördüğümüz karakterlerin, senaryoların, 
tasarımların, bizi oynatan bilgisayar kodlarının 
arkasında günlere, aylara ve hatta yıllara yayılan 
bir emek var. Küresel ve acımasız bir endüstriden 
bahsediyoruz. Öncelikle işinizin değerini finansal 
piyasalar ve sizin hiçbir etkide bulunamadığınız şirket 
hisse senetleri belirliyor. Benim araştırma yaptığım 
stüdyo, ABD’de Orta Batı (Midwest) denen bölgedeydi 
ve stüdyonun asıl sahibi olan ana şirket California’daydı. 
Söz konusu stüdyo, çok başarılı olmasına rağmen ana 
şirket yanlış yatırımlar nedeniyle iflas edince, satış 
rekorları kıran stüdyo da başka bir şirkete satıldı. Bu 
süreçte işten atılanlar oldu. Başka eyalet ve şehirlerde 
daha güvenceli iş aramak üzere stüdyodan ayrılanlar 
oldu. Dolayısıyla finansallaşma, iş koşullarını doğrudan 
etkiliyor. Siz ne kadar iyi bir sanatçı ya da programcı 
olursanız olun, yahut sizin oyununuz ne kadar gelir 
getirirse getirsin... Sizin “sahibiniz” olan ana şirket yanlış 
adımlar atarsa, bunun finansal ve haliyle toplumsal 
sonuçları oluyor. Söz konusu toplumsal sonuçların 
başında da güvencesizlik ve işsizlik geliyor. 

Finansallaşmaya ek olarak bir de hobiniz ya da 
tutkunuzun işe dönüşmesinin getirdiği ve benim Harry 
Braverman’dan ilhamla “eğlencenin değersizleşmesi” 
adını verdiğim bir süreç yaşanıyor. Zira işiniz eğlenceli 
olmaktan çıkıyor ve araçsal bir hal alabiliyor. Bu durum, 
özellikle test işçileri arasında yaygın. 

Buradan da zaten kitabınızın adına varıyoruz: Aşkla 
Çalışmanın Politikası: Video Oyun Endüstrisinde Hayaller 
ve Güvencesizlik Gerçeği...
 Evet, bir de kitaba adını veren çalışma aşkının ürettiği 
karanlık var tabii. Stüdyodaki bütün çalışanlar video 
oyun oynamayı yahut bu sektörde çalışmayı çok 
sevdiklerini dile getiriyordu. Yani “sevdiğin işi yap” 
(do what you love) sektörün mantrası. Ben de kitapta, 
“çalışma aşkı”nın nasıl da bir bela haline geldiğini ve 
kişinin kendisini sömürmesinin önünü açabildiğini, iş 
takvimi ve mekânının sınırlarını ortadan kaldırabildiğini 
ve çalışanlarda performans kaygısına neden olduğunu 
anlatıyorum. “Sevdiğin işi yap” kulağa hoş geliyor ancak 
özellikle işverenin yahut amirinizin bunu söylemesi, 
çalışan kişide performans baskısı yaratabildiği gibi, 
akran çalışanlarda da birbirini gözetleme ve yargılama 
kültürünün tohumlarını atabiliyor. Yani aşk, romantik 
anlamıyla olduğu gibi iş hayatında da eşitsizlikler 

ve hayal kırıklıkları üretiyor. Özetle kitapta, piyasa 
mekanizmalarının insanlığın en samimi boyutlarına, arzu 
ve aşka sızmasının politik anlamlarını sorguluyorum.

Peki, bir oyun stüdyosu dendiğinde tam olarak nasıl bir 
yerden bahsediyoruz, nasıl bir süreç işliyor ve hangi 
aktörler var işin içinde?
İş aşkından devam ederek başlayayım. Aslında sevdiğiniz 
işi yapmak, sadece oyun endüstirisine has bir şey değil. 
Özellikle medya endüstrilerinde çalışanlar, hakikaten 
işlerine duygusal bir yerden bağlılar. Fikri mülkiyet 
hakkından feragat etmeyi zorunlu tutan ekonomi-politik 
koşullar, sembolik sermaye, bugün çekilen cefanın ileriki 
dönemlerde sefasını sürme beklentisi müzik, moda blogu 
yazarlığı, film ve buna benzer medya endüstrilerinde 
karşımıza çıkar. Ancak oyun endüstrisini yazılım, sürekli 
yenilenen teknoloji, yükseltme kültürü (upgrade culture), 
satılan oyunlara sürekli yeni içerik gelmesi gibi birtakım 
unsurlar farklı kılmaktadır. 

İşte böyle bir tekno-ekonomik bağlamda aktörlere 
bakacak olursak öncelikle konsol üreticilerinden 
(Microsoft, Sony, Nintendo) bahsetmek gerekir. 
Bu konsol üreticileri aynı zamanda oyun yayıncısı 
(publisher). Yani, konsola (donanım) ek olarak oyun 
(yazılım) da üretiyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? 

Politik Ekonomi
Ergin Bulut

Çeviren: Yasin Emre Kara
ISBN: 978-605-7685-64-3

264 sayfa



K
O

Ç
 Ü

N
İV

E
R

S
İT

E
S

İ 
Y

A
Y

IN
L

A
R

I K
O

Ç
 Ü

N
İV

E
R

S
İT

E
S

İ Y
A

Y
IN

L
A

R
I

6 7

R Ö P O R T A J

Joel Andreas, UCLA’de 
sosyoloji alanında 
doktora derecesi 
aldı. 2003’ten beri 
Johns Hopkins 

Üniversitesi’nde ders 
veriyor. Başlıca 

araştırma alanları siyasal 
çekişmeler, toplumsal 
eşitsizlik ve Çin’in 
günümüzde yaşadığı 
toplumsal değişim.

GÜNEYİN İSYANI
Küresel İşçi Sınıfının Gelişi 
Immanuel Ness

Gelişmiş ülkelerdeki emekçiler köşelerine çekilmiş gibi 
görünse de, üretim alanındaki mücadele dünyanın Güney 
Yarıküresi’nde sürüyor. Güneyin İsyanı’nda Immanuel Ness, 
kontrolden çıkmış olan endüstriyel kapitalizmin yayılmasına 
karşı işçilerin mücadele verdiği üç ülkeye dair kapsamlı bir 
inceleme sunuyor: Çin, Hindistan ve Güney Afrika.

Öncelikle bu ülkelerin günümüzdeki koşullarını belirleyen 
tarihsel güçleri ele alan Ness, ardından odağını bu üç 
ülkedeki alt sınıf isyanlarının özgül koşullarına çeviriyor: 
Güney Afrika’daki madencilerin militan mücadelesi, 
Hindistan’daki emek örgütleri ve Çin’deki işçi isyanlarının 
yükselişi.

Geniş çaplı alan araştırmalarının ürünü olan Güneyin 
İsyanı, Güney Yarıküre’deki yeni endüstri proletaryasının bir 
resmini sunuyor – bütünüyle güvencesiz, tedirgin bir hayat 
süren, ama aynı zamanda kapitalizm karşıtı mücadele ve 
dayanışma konusunda yeni bir umudu canlandıran emekçi 
kitlenin resmini…

Siyaset Bilimi
Çeviren: Akın Emre Pilgir
ISBN: 978-605-2116-18-0
251 sayfa

HAKLARINI YİTİRENLER
Çin’de Endüstriyel Yurttaşlığın Yükselişi ve Çöküşü
Joel Andreas

Haklarını Yitirenler, Çin’in 20. yüzyılda giriştiği sosyalist 
deneylerin tarihine, mirasına ve geleceğine ilgi duyanların 
okuması gereken bir çalışma. 

Joel Andreas, dünya çapındaki en uzun süreli “endüstriyel 
yurttaşlık” deneyiminin yükseliş ve düşüşünü kayıt 
altına alıyor. Bunun Çin Komünist Partisi açısından ne 
anlama geldiğini, işçiler arasında nasıl yankı bulduğunu, 
Maocu dönem boyunca ne yönde gelişim gösterdiğini ve 
1990’lardaki yapısal reformun işçilerin yoğun muhalefetine 
rağmen hangi yollardan uygulandığını belgeleriyle ve 
tanıklıklarla ortaya koyuyor.

Haklarını Yitirenler ayrıca, Koç Üniversitesi Asya 
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi KUASIA 
işbirliğiyle yayımlamaya başladığımız “Asya Çalışmaları” 
serisinin de ilk kitabı... “Asya Çalışmaları” serisi, alanın 
klasikleşmiş eserleri ile önemli güncel çalışmaları nitelikli 
çeviriler ile Türkçeye kazandırmanın yanı sıra, telif eserleri 
de okurlarla buluşturacak.

Politik Ekonomi | İşletme
Çeviren: Onurcan Ülker
ISBN: 978-605-7685-93-3
408 sayfa

Immanuel Ness, 
New York Şehir 
Üniversitesi Siyaset 
Bilimi Bölümü’nde 
ders vermektedir.

Kendilerine ait stüdyolar aracılığıyla. Yani bir de 
oyunları üreten stüdyolar söz konusu. Stüdyoların 
tamamı bu üç dev şirkete ait değil. Örneğin Grand Theft 
Auto’yu Rockstar firması, yani bağımsız bir stüdyo 
üretiyor. Ya da Electronic Arts (EA) şirketini düşünelim. 
EA de bir oyun yayıncısı ve kendi oyunlarını üretiyor. Biz 
de bu oyunları tercih ettiğimiz konsollarda oynuyoruz. 

Bir oyun stüdyosunda farklı disiplinlerde çalışanlar 
var. Tasarımcı, sanatçı, programcı ve test işçileri bir 
stüdyoda bir araya gelerek birkaç yıl boyunca çalışıp 
konsol oyunu üretiyorlar. Stüdyo, serbest iletişimi ve 
yaratıcı fikir alışverişlerini mümkün kılan açık ofisler 
şeklinde tasarlanmış bir mekân. Yani stüdyonun kendisi 
üretken bir mekân. Ücretsiz yemek ve kahvenin servis 
edildiği mutfaklar var. Ofiste bunalıp bir koşuya çıkıp 
geldiğinizde duş alabileceğiniz banyolar mevcut. Zaten 
gerek video oyun oynamak gerekse kutu oyunlarıyla 
eğlenmek serbest. Ekip toplantılarının sonunda içki 
içebiliyorsunuz. İş ile oyun arasındaki sınırın stratejik 
olarak bulanıklaştırıldığı bir yerden bahsediyoruz.

Eşitsizliğin en çok nerede yoğunlaştığını söyleyebiliriz; 
örneğin siz, özellikle kadınlara ve oyun testi yapanlara 
dikkat çekmişsiniz kitabınızda...
Evet, kitapta sorduğum temel sorulardan birisi şu: 
Oyun endüstrisinde kimler oyun oynayabiliyor ve 
kimler çalışmak zorunda? Etnografik bulguları eğlence-
politika (ludopolitics) kavramı ile teorize ediyorum. 
Eğlence-politika, eşitsizliği çeşitli düzeylerde anlamaya 
olanak tanıyor. Dolayısıyla işyerinde en çok test 
işçilerinin eşitsizliğe maruz kaldığını görebiliyoruz. 
Ancak bir yandan da şu soru karşımızda duruyor. İş 
yerindeki ayrıcalıklı beyaz erkek oyun üreticilerinin 
yoğun bir şekilde çalışması ve sevdikleri işi yapmasını 
mümkün kılan nedir? İşte burada da yeniden üretimi 
sorunsallaştıran feminist teoriye başvuruyorum. 
Beyaz erkekler işlerini aşkla yapabiliyorlar çünkü evde 
çocuklara bakan yahut ev işlerini organize eden bir 

kadın var. Araştırmamı yaparken, oyun geliştiricilerin 
partnerleriyle de görüştüm. Onlar, endüstrideki çalışma 
kültürünün kendilerini nasıl olumsuz etkilediğini 
detaylarıyla anlattılar. Tabii bir yandan havalı bir işe 
sahip birisiyle birlikte olmak onları mutlu ediyor ancak 
uzun çalışma saatlerinin normalleşmesi ve bunun 
maliyetinin kendilerine çıkması konusunda dertliler. 

Oyun endüstrisi demografik anlamda beyaz 
erkeklerin egemenliği altında. Dolayısıyla bir “birader 
kültürü” söz konusu. Her ne kadar farklı oyun içerikleri 
ve anlatıları giderek yaygınlaşsa da beyaz ve erkek 
olmayanların stereotipleştirildiği, ırkçı ve cinsiyetçi 
oyunlar hâlâ çok yaygın. Dolayısıyla birilerinin iş 
aşkı veya eğlenceli çalışma pratikleri, aslında başka 
grupların sembolik anlamda yok edilmesi sayesinde 
mümkün olabiliyor. Yani video oyunlar aslında ciddi 
ideolojik üretim ve haz duyma ve haliyle başka grupları 
da yaralama alanı olarak karşımıza çıkıyor.  

Türkiye'deki mevcut durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye’de 2000’li yıllarda büyük konsol oyunu 
üretme hayalleri vardı ancak bu şu ara pek mümkün 
görünmüyor. Ancak bu, oyun sektörünün başarısız 
olduğu anlamına gelmiyor. Mobil alanda piyasada başarılı 
olan oyunlar üretiliyor. 36 milyona yaklaşan bir oyuncu 
kitlesi var Türkiye’de. Peak Games ve Rollic Games, ABD’li 
Zynga tarafından 1.8 milyar dolar (ilk unicorn girişim) 
ve yaklaşık 170 milyon dolara satın alındı. Mobil oyun 
şirketlerine yatırım yapan sermaye fonları var. Global 
gelirler neredeyse bir milyar dolara yaklaştı. Mobil oyun 
üretiminin, PC ya da konsol üretimine göre daha hızlı 
olduğunu biliyoruz. Fakat olabildiğince geniş bir oyuncu 
kitlesini yakalamak da bir o kadar zor. Bir başka zorluk 
da iş gücünü ülkede tutmak. Sektör, çalışanların bir süre 
sonra yurt dışına gitmesinden mustarip. 

İşin ekonomik boyutu görünür olunca, oyun 
geliştiriciliği de meşru bir iş halini aldı. Çok yakın bir 
tarihte İBB tarafından Türkiye'de oyun geliştirme hayali 
kuran gençlere yönelik bir merkez oluşturuldu (OGEM). 
Tasarım, geliştirme ve pazarlama aşamalarında destek 
verileceği açıklandı. Bu çerçevede üniversiteler de oyun 
tasarımı bölümleri açmaya başladılar. Benim çalıştığım 
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde de bu alanda 
gerek teknik gerekse teorik dersler verildiğini belirtmek 
isterim. ODTÜ’deki Animasyon Teknolojileri ve Oyun 
Geliştirme Merkezi’nin sektörün gelişmesi açısından 
merkezi önemini de unutmamak gerekiyor. Bunlara ek 
olarak Ataşehir’de bir elektronik spor arenası kuruldu. 
Yani artık League of Legends turnuvalarının düzenlendiği 
bir merkez var. Artık ebeveynler, oyunu ciddiye almaya 
ve çocuklarını bu alana yönlendirmeye dahi başladılar. 
Bu konuda Koç Üniversitesi’nde Önder Can’ın, toplumsal 
cinsiyet ve duyguları da merkeze alan önemli bir master 
tezi yazdığını, ilgilenenler için not düşeyim. 

Ekranda gördüğümüz 
karakterlerin, senaryoların, 
tasarımların, bizi oynatan 
bilgisayar kodlarının 
arkasında günlere, aylara ve 
hatta yıllara yayılan bir emek 
var. Küresel ve acımasız bir 
endüstriden bahsediyoruz. 
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Hikmet Şevki’nin 
doğum yılına 
ilişkin bilgi 
bulunmamaktadır. 
Cumhuriyet’in ilk 

yıllarından itibaren 
basın hayatında yer 

alan Hikmet Şevki’nin hikâye 
ve eleştirileri pek çok dergi 
ve gazetede yayımlanmıştır.

MEÇHUL KUVVETLERE KURBAN
Selim Nüzhet Gerçek

Görgü tanıklarıyla dolu bir evde, kimsenin olmadığı 
kilitli bir odada işlenen “timsahlı iğne cinayeti”... 
Meçhul kuvvetler tarafından işlendiği düşünülen, polis 
teşkilatının çözemediği bu gizemli cinayeti Sultan’ın emriyle 
görevlendirilen İhsan Avni çözebilecek midir?

Selim Nüzhet Gerçek’in 13 Kasım-7 Aralık 1922 tarihleri 
arasında İleri gazetesinde 24 tefrika olarak yayımlanan 
Meçhul Kuvvetlere Kurban romanı Mısır uygarlığı, meçhul 
kuvvetler gibi unsurlarla bir taraftan fantastiğe göz 
kırpar, diğer yandan esrarlı bir cinayetin çözüm sürecinin 
aktarılmasıyla polisiye türünün özelliklerini taşır. Selim 
Nüzhet Gerçek’in Ahmet Kâmil takma adıyla yazdığı bu 
romanı, ilk kez kitap olarak basılıyor. 

“Selim Nüzhet Gerçek gibi çok yönlü bir entelektüelin 
şimdiye kadar keşfedilmemiş bu romanının kitap olarak 
yayımlanmasının Türk edebiyatını zenginleştireceğine 
inanıyoruz.”

Tefrika
ISBN: 978-605-7685-98-8
192 sayfa 

PEMBE YUVA
Hikmet Şevki

Yakacık’taki Pembe Yuva’da annesi ve teyzesiyle huzur 
içinde yaşayan Füsun, ailesiyle ilgili bir sırrın ona 
anlatılmadığından şüphelenir. Mektuplar, gazete haberleri 
ve ortaya çıkan tanıklarla bu sırra dair bilgiler edindikçe aşk, 
ihanet ve suçlarla örülü bir geçmişle yüzleşmek zorunda 
kalacaktır...

Döneminin tanınan gazeteci ve edebiyatçılarından Hikmet 
Şevki’nin 7 Nisan-10 Ekim 1928 tarihleri arasında Resimli 
Gazete’de tefrika edilen bu “unutulmuş” romanı, ilk kez Latin 
harfleriyle okurla buluşuyor. 

Pembe Yuva, bir yandan Füsun’un büyüme hikâyesini 
diğer yandan da geçmişte işlenen ve üzerindeki sır perdesi 
aralanmamış bir cinayetin çözülme sürecini anlatan bir 
roman. Mekân çeşitliliği, yaşam tarzlarının sergilenişi gibi 
unsurlar da erken dönem Cumhuriyet tarihi araştırmacıları 
için önemli veriler sunmaktadır.

Tefrika
ISBN: 978-625-8022-09-4
376 sayfa

1891 İstanbul 
doğumlu Selim 

Nüzhet Gerçek, 
Galatasaray 
Mekteb-i 

Sultanisi’nden 
mezun oldu. Türkiye’de 

gazetecilik, matbaacılık ve 
kitap basımının tarihine 
dair ilk ciddi araştırmaları 
yapan ve bu konularda 
kitaplar hazırlayan Selim 
Nüzhet Gerçek, 12 Aralık 
1945 tarihinde vefat etti.

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

KÂBUS
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

KIRK BELA
VEDAT ÖRFİ BENGÜ
408 sayfa

PAKİZE
BEHİCE ZİYA KOLLAR
133 sayfa

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

KESİK BAŞ CİNAYETİ
ZİYA
184 sayfa

HINÇ
MAHMUT YESARİ
480 sayfa

ASABİ KIZ / SABİHA
AHMET RASİM
144 sayfa
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Steven Mithen,
arkeoloji profesörü, 

Reading 
Üniversitesi’nde 
rektör yardımcısı.

SUSUZLUK
Antik Dünyada Su ve İktidar 
Steven Mithen

İRONİ VE GERİLİM 
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul’da ve 
Ankara’da Savaş Algısı
M. Sinan Niyazioğlu

Tarih
Çeviren: Ebru Kılıç
ISBN: 978-605-9389-29-7
344 sayfa

Tarih
ISBN: 978-605-9388-06-1
312 sayfa 

Gezegenimiz küresel bir su kriziyle karşı karşıya. Bilim 
insanları, tatlı su kaynaklarındaki tükenişin 2050’de dünya 
nüfusunun yüzde 75’ini etkiler hale geleceğini öngörüyor. 
Sınır tanımayan bir kentleşme, doğanın tahrip edilmesi ve 
iklim değişikliği bu krizin başlıca körükleyicileri. Steven 
Mithen, yaşadığımız su krizini Susuzluk’ta tarihsel bir 
perspektif sunarak ele alıyor.

Mithen, okuru zamanlar arasında bir yolculuğa 
çıkarıyor: Tarımsal sulamadaki başarılarıyla uygarlık 
haline gelen Sümerlerden çölün ortasında bir vaha yaratan 
Nebatilere, sifonlu tuvaletin mucidi Minoslulardan Roma 
İmparatorluğu’nun hamamlarına, Konstantinopolis’in 
şehirler arası sukemerlerinden Çin’in su kanallarına 
dünyanın dört bir yanına uzanan Susuzluk, geçmişin 
deneyimlerini geleceğe yol göstermek üzere bir araya getiren 
kapsamlı bir kitap.

“İnsanlık yeni bir çağa adım atmış olabilir mi? Su yönetiminin 
başarılı ya da başarısız olması, veya tam aksine hiç olmaması 
insanlık tarihini en çok etkileyen unsurlardan biri miydi 
acaba? Antik dünyaya ilişkin mevcut arkeolojik araştırmalar 
gıda fazlasının zanaatkârları, bürokratları ve elit siyasal 
kesimi ayakta tutmada oynadığı önemli rolün, ticaretin temel 
gıda maddeleri ve egzotik mallara ulaşmak için yeni kapılar 
açışının, dini otoriteye sahip oldukları iddiasıyla hüküm süren 
kralların ve elbette azımsanamayacak bir şiddet kullanımının 
üzerinde durmaktadır. Peki ya su yönetimi ve hidrolik 
mühendisliğinin rolü? Kadim uygarlıkların yükselişinde ve 
çöküşünde bu unsurlar da rol aldıysa, bugün su rezervlerimizi 
nasıl yöneteceğimize karar verirken onları daha fazla dikkate 
almamız gerekmez mi?”

İroni ve Gerilim, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’deki 
savaş algısını ve bu algının İstanbul ve Ankara’da nasıl 
ayrıştığının süreç ve biçimlerini dönemin propaganda 
ürünlerinin görsel rehberliğinde okuyor. Savaş yıllarında 
tek parti rejiminin kitle algısını nasıl yönettiğini, ülke içinde 
tasarlanan, basılan ve dolaşıma sokulan askeri albümler, 
resmi bültenler, halkevi yayınları, posta pulları, popüler 
kültür ve karikatür dergilerinin yüzeylerinde yer alan 
propaganda imgelerinin bütünsel yapısında ve bir o kadar 
etkileyici ve eklektik kurgusunda inceliyor.

İroni ve Gerilim, İkinci Dünya Savaşı'na dair örneklerini 
sıkça izlediğimiz yıkım, soykırım veya cephelerdeki sıcak 
savaş görüntülerine yer vermeyi, okura savaşın kendisini 
tekrar göstermeyi veya yeniden izletmeyi hedeflemiyor. 
Bilakis savaşın kendisinden öte, savaşa girmeyen Türkiye’deki 
savaş algısına odaklanıyor. Sınırları dışında cereyan eden 
küresel savaşı kimi zaman temkinle, kimi zaman da endişe ve 
gerilimle izleyen Türkiye’deki savaş algısını, bu algıyla gelişen 
resmi söylemi, toplumsal psikolojiyi ve siyasal dönüşümü 
tahlil ediyor. 

Yayın, Ankara’nın aktif tarafsızlık politikası ile İstanbul’daki 
savaş psikolojisi arasındaki ilişkiyi, önce kenetlenme, 
ardından çözülme sürecini yansıtan propaganda ürünleriyle 
ele alıyor; sonuç bölümünde ise, 1950 Seçimleri’yle iktidara 
gelen Demokrat Parti’nin seçim kampanyasında kullandığı, 
savaş paranoyasından kurtulmuş, geleceğine güvenle bakan 
“Yeni Türkiye” söylemini yansıtan imaj ve temsillerle okuru 
buluşturmayı hedefliyor.

M. Sinan Niyazioğlu
Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar 
Üniversitesi 
Grafik Tasarım 

Bölümü’nde öğretim 
üyesi.
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P R O F İ L

New Jersey Teknoloji Enstitüsü Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi'nde seçkin emerita profesör 
olan Zeynep Çelik, yakın bir zaman önce, 
Columbia Üniversitesi'nde Sakıp Sabancı Konuk 
Profesörü olarak da çalışmalarını sürdürmeye 
başladı. Osmanlı tarihinden tarih yazımına, 
sanat tarihinden mimarlık tarihine, arkeolojiden 
şehirciliğe çok geniş bir yelpazede akademik 
uzmanlığa sahip olan Zeynep Çelik’in özellikle 
kültürler arası ilişkilere yoğunlaştığı da, bu 
konuda kaleme aldığı çok sayıdaki makalesinden 
yola çıkılarak söylenebilir. 

2000-2003 arasında Journal of the Society of 
Architectural Historians dergisinin editörlüğünü 
yapan Zeynep Çelik, “Walls of Algiers” (Getty 
Research Institute, Los Angeles, Mayıs-Ekim 
2009), “Scramble for the Past/Geçmişe Hücum” 
(SALT, İstanbul, Kasım 2011-Mart 2012), “Camera 
Ottomana” (ANAMED, 2015) ve “Palestine 

from Above” (A.M. Qattan Vakfı, Ramallah, Eylül 2021-Ocak 2022) gibi sergilerin de 
küratörlüğünü üstlendi. 

Osmanlı kent ve kültür mimarisini ve Osmanlı'da şehir tarihini inceleyen ilk kadın 
tarihçiler arasında yer alan Zeynep Çelik’in burs ve ödülleri arasında John Simon 
Guggenheim Memorial Foundation Fellowship (2004), American Council of Learned 
Societies Fellowship (1992, 2004 ve 2011), National Endowment for the Humanities 
Fellowship (2012), Boğaziçi Üniversitesi fahri doktora (2013), Vehbi Koç Ödülü (2014), 
Sarton Madalyası (Ghent Üniversitesi, 2014), Giorgio Della Vida Ödülü (UCLA, 2019) ve 
Tamayouz Ödülü (2019) bulunuyor.

Yayınlarından bazıları şunlardır: The Remaking of Istanbul (1986 [Institute of Turkish 
Studies Kitap Ödülü, 1987]; Türkçesi: Değişen İstanbul, 1996), Displaying the Orient 
(1992; Türkçesi: Şark’ın Sergilenişi, 2004), Streets (1993, ed.; Türkçesi: Sokaklar ve 
İnsanlar, 2007), Urban Forms and Colonial Confrontations (1997), Empire, Architecture, 
and the City (2008 [Society of Architectural Historians Spiro Kostof Kitap Ödülü, 2010]; 
Türkçesi: İmparatorluk, Mimari ve Kent, 2012), Walls of Algiers (2009, ed.), Scramble 
for the Past (2011, ed.; Türkçesi: Tarihe Hücum, 2011), Camera Ottomana (2015, ed.; 
Türkçesi: Camera Ottomana, 2015), About Antiquities (2016; Türkçesi: Asar-ı Atika, 2016), 
Avrupa Şark’ı Bilmez (2020; İngilizcesi: Europe Knows Nothing about the Orient, 2021).

KAYNAKLAR
gazetesu.sabanciuniv.edu, 11 Temmuz 2021

vehbikocodulu.com, 2014

Zeynep Çelik,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

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

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

Kerem Tınaz,
Koç Üniversitesi 

Tarih Bölümü’nde 
doktor öğretim 
üyesi.

Oscar Aguirre-
Mandujano,

Pennsylvania 
Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde doktor 

öğretim üyesi.

ZEYNEP ÇELİK

Osmanlı tarihinden tarih 
yazımına, sanat tarihinden 
mimarlık tarihine, 
arkeolojiden şehirciliğe...

Zeynep Çelik, 
Tamayouz Ödülü töreninde...

TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU
Ankara ve Edirne'den Bakış
Yonca Köksal Özyaşar

Tanzimat Döneminde Osmanlı İmparatorluğu, Tanzimat 
reformlarının eyalet/vilayet yönetimi üzerindeki etkilerini 
araştırarak vilayetler arasındaki çeşitliliği ve elbette âyan, 
aşiret reisleri, tüccarlar ve zaman zaman devletin iktidarını 
zayıflatan, fakat başka zamanlarda da devletle el ele çalışan 
tüm diğer yerel aracıların önemli rolünü inceliyor.

Tarih  ▪  Çeviren: Defne Karakaya
ISBN 978-625-8022-03-2

Yonca Köksal 
Özyaşar, Koç 

Üniversitesi Tarih 
Bölümü öğretim 
üyesi.
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ANTİTEZLER
Mallarmé, Péguy, Paulhan, Céline, Barthes
Charles Coustille

Edebi ile akademik alanlar arasında 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 Eleştirisi I Kültürel 
Çalışmalar
Çeviren: Ahmet Nüvit Bingöl
ISBN: 978-605-7685-62-9
264 sayfa

Karşılaştırmalı 
Edebiyat doktorasına 
sahip olan Charles 
Coustille, 
özellikle Fransız 

şair ve deneme 
yazarı Charles Péguy 

hakkındaki çalışmalarıyla 
tanınıyor.

TUHAF VE TEKİNSİZ
Mark Fisher

Tuhaf ve tekinsiz dışarıda olanla, ait olmayanla, 
bilinmeyenle ilgilidir; garip olanı çağrıştırır. Mark Fisher’a 
göre tuhaf ve tekinsiz birbiriyle yakından ilişkili iki duygu, 
aynı zamanda 20. yüzyıla damgasını vuran birer üretim 
biçimidir; film ya da kurgu biçimi, kavrayış biçimi, hatta 
nihayetinde bir var olma biçimi.

Fisher Tuhaf ve Tekinsiz‘de, bu 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.

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

Mark Fisher,
İngiliz yazar, 
eleştirmen ve 
akademisyen.
13 Ocak 2017 

tarihinde hayata 
veda etti. 

Turgut Çeviker,
1950’de Çarşamba’da 

(Samsun) doğdu. 
1972-1978 
yılları arasında 

Yeşilçam’da 
yönetmen yardımcısı 

olarak çalıştı. 1977’den 
başlayarak mizah kültürü 
üzerine çalışmalara yöneldi. 
1993’te İris Yayıncılık ve 
Filmcilik’i kurdu ve mizah 
kültürü üzerine dergi ve 
kitaplar yayımladı.

TEVFİK FİKRET
Hazırlayan: Turgut Çeviker

Armağan Kitaplar
ISBN: 978-605-7685-93-3
656 sayfa

Batı’nın kapısını ilk açan sanatçı Tevfik Fikret, bütün 
zamanlar için edebiyatımızın ana aktörlerinden birisi. 
Yapıtları, yaşamı ve edebiyatımıza getirdiği yeniliklerle büyük 
bir temel taşı. Peki ama kimdir gerçekten Tevfik Fikret, önemi 
nedir, onu layıkıyla tanıdığımızı söyleyebilir miyiz?

“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”

Tevfik Fikret kitabı, 106 yıl sonra ona farklı açılardan bakan 
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.

Tevfik Fikret, Koç Üniversitesi Yayınları’nın (KÜY) yeni dizisi 
“Armağan Kitaplar”ın da ilk kitabı aynı zamanda. Yılmaz 
Güney, Halit Ziya Uşaklıgil, Yahya Kemal, Nurullah Ataç, Sait 
Faik, Sabahattin Ali, Fikret Muallâ, Yaşar Kemal, Âşık Veysel 
kitaplarıyla devam etmesi planlanan “Armağan Kitaplar” 
dizisini Turgut Çeviker yayına hazırlıyor. Bol görsel malzeme 
eşliğinde, söz konusu isimler hakkında yayımlanmış bütün 
yazılar elden geçirilerek, özgün anlatımlar süzülerek 
oluşturulmuş bir derleme niteliğindeki bu armağan kitapları, 
çok yazarlı biyografiler olarak da değerlendirmek mümkün.
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JAMES C. SCOTT:

“Göbeklitepe çarpıcı bir yer 
ve dolayısıyla herkesin bunu 
tartışmasını anlıyorum”

G Ü N C E L G Ü N C E L

Pascual, Schwabe: Tahıla Karşı kitabınızda antik dönem 
kent merkezlerinin terk edilme sebeplerinin, yerleşim 
birimlerinin kendiliğinden “çökmesi” olmadığını 
söylüyorsunuz. Size göre bu vakaları, nüfusun yeniden 
dağılması şeklinde ele almak daha doğru ve kasten 
yapılıyor; örneğin salgın hastalıklarda insanların kenti 
terk edip kırsal alanlara göçmesi can kaybını azaltan 
bir faktör. Dolayısıyla bu, arkeolojik okumanın ve 
sergimizin de bir parçası olan farklı neolitik heykelcikler 
gibi eserleri yorumlamanın farklı yollarını yarattı. 
Erken tarım devletlerinde ana güç merkezlerinden 
kaçış veya yerleşim birimlerinin çöküşü hakkında biraz 
ayrıntı verebilir misiniz? Belki de bunu yerleşik yaşam 
düzeninin gelişmişlikle, göçebeliğin ise barbarlıkla 
ilişkilendirilmesine bağlayabilirsiniz. İkisini böylesine 
belirgin zıtlıklar olarak algılamak, düşünce sistemimize 
neredeyse bir değişmez olarak yerleşmiş durumda. 

James C. Scott: Bu harika bir soru. Belki de öncelikle 
vurgulanması gereken, avcı-toplayıcılıktan yerleşik 
yaşama geçiş hakkında tarihsel olarak açıkça yanlış 
anladığımız şeydir: Ortadoğu örneğinde tahılı 
evcilleştirdiğimiz fikri. Tahılı evcilleştirdiğimizde, bunun 
hemen yerleşik olmamızı sağladığı fikri. Umutsuz bir 
şekilde yerleşmek istediğimizi varsayıyoruz hep, değil 
mi? Hareketli veya göçebe olmaktansa mutlaka yerleşik 
olmayı tercih etmek.... Bu çözülmesi gereken bir soru. 
Benim açımdan net değil. Zorla iskân edilen göçebe 
kabilelerin, bir yere yerleşmemek için savaşıp kaçtığını 
tarihsel olarak biliyoruz. Bu konuda söylenecek en 
önemli şey; neolitik dönemde avcı-toplayıcılığın her 
şey olup, tahılları evcilleştirdiğimizde aniden ortadan 
kalkmadığıdır. Gerçek şu ki, insanların avcı-toplayıcılık 
ile tarım arasında –iklim, yağış, hastalık vb etmenlere 

bağlı olarak– gidip geldiği, her ikisini de orantısal olarak 
karıştırdığı süre en az 2000 yıl. Yani ani bir geçişten 
ziyade uzunca bir geçiş dönemi söz konusu. 

Sorduğunuz soruyla ilgili düşündüğüm diğer şey, 
neolitik yerleşimlerin yapay bir ortam olduğudur. 
Yani avcı-toplayıcılar, doğrudan katılımları olmadan 
üretilen/üremiş şeyleri topluyorlardı. Tarımcılar ise, 
ektikleri toprağı bozmasalar var olmayacak yapay bir 
peyzaj yarattılar. Bitki dikiyorlar, onları yetiştiriyorlar, 
doğal çevreyi ihlal ediyorlar, suluyorlar, yabani otları 
yoluyorlar falan... Mesele şu ki, neolitik dönem 
çiftçilerinin yarattığı bu tamamen yapay ve yeni ortam 
(yerleşke) her zaman savunulmak zorunda. Yani doğa 
onu ele geçirmek ister, kuşlar gelip tohumları yemek 
ister, değil mi? Fareler, vahşi hayvanlar, böcekler... 
Mesele şu ki, orayı yapay kılan ve savunulmasını 
gerektiren şeylerden biri de, avcı-toplayıcıların 
yiyecek kaynaklarını edindikleri alanlara kıyasla çok 
daha tekdüze olmaları ve daha az çeşit içermeleridir. 
Epidemiyolojik olarak bu, aynı genetiğe sahip birçok 
bitkinin yakın konumda bir arada bulunduğu anlamına 
gelir. Aynı şey insanlar için de geçerli; bu yerleşkelerde 
Homo sapiens, tek bir yerde büyük sayılarda bulunuyor, 
değil mi? Bir de kalabalık gruplar halinde aynı türden 
evcilleşmiş hayvanları da var. Vurgulamak istediğim, 
herhangi bir patojen veya hastalık, orada toplanan onca 
şey nedeniyle yerleşkeden beslenmekten mutluluk 
duyacaktır. Ayrıca, yerleşkede doğurganlık ve üreme 
oranları yüksek olmasına rağmen, ölüm oranı da 
yüksektir. Belki de bu, birçok erken dönem küçük 
şehir devletinin, görünürde bir sebep olmaksızın 
birdenbire ortadan kaybolmasının sebeplerinden 
biridir. Yani yangın, savaş ya da benzeri bir felaketin 
kanıtlarını bulamadığımız durumlarda yok oluşun 

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

mahsul yetersizliği, mahsul hastalıkları, hayvan 
hastalıkları ya da insan hastalıkları ile ilgili olduğunu 
tahmin ediyorum. Çünkü bunlar insanlar için bulaşıcı 
hastalıklardı, tamamen yeniydiler, daha önce yoktular 
ve kalabalıklaşmanın eseriydiler. Bu nedenle benim 
çarpıcı bulduğum şey, insanların hayvanları ve 
ekinleriyle, kalabalık nedeniyle, hastalık ve parazitlere 
karşı benzersiz bir şekilde savunmasız olmalarıdır. 

Pascual, Schwabe: Bir soru da bir dinleyicimizden. 
Dinleyicimiz, tarımdan önce Göbeklitepe’de neolitik 
köylerin kurulduğunu öğrendiğimizden bahsediyor. 
Ancak bu köyler de bir nedenden dolayı terk edilmiş. 
Öyleyse soru, bunun avcı-toplayıcı türdeki yapılara 
bir dönüş olarak görülüp görülemeyeceği. Ayrıca 
dinleyicimiz, tarım olmaksızın köy kuran insanları nasıl 
yorumlayacağınızı da soruyor.

James C. Scott: Önce son soruyu cevaplamak gerekirse; 
evet, tarımı olmayan çok sayıda köy örneği var. 
Alüvyonlu Mezopotamya topraklarındaki yerleşik 
topluluklar gibi. Burada ilginç olan, tarım yapmayan ya 
da çok küçük, tamamen marjinal bir şekilde tarım yapan 
nüfus kümeleri, ki bunlar uzunca bir süre devam ediyor. 
Bu insanlar hâlâ ticaret ve benzeri nedenlerle dolaşıyor 

ancak bin ila iki bin kişilik yerleşik topluluklar da var. Bu 
görüş, harika bir kitap yazmış olan Jennifer Pornell’e ait. 

Neyse, Göbeklitepe sorusu gerçekten ilginç ve benim 
hatam, bu konudaki güncel bilgileri okumamış olmam. 
Göbeklitepe çarpıcı bir yer ve dolayısıyla herkesin 
bunu tartışmasını anlıyorum. Benim izlenimim –
yanılıyorsam düzeltin– Göbeklitepe’nin belki de yılın 
belirli zamanlarında avladıkları hayvanlarla birlikte 
ayin vb yapmak için insanların toplandığı bir tören 
alanı olduğuydu. Burasını törensel bir merkez olarak 
belirlemek için de taş anıtlar diktiler. Ancak kalıcı 
bir yerleşim değildi. Edindiğim izlenim buydu. Yani 
birçok göçebe, hatta avcı-toplayıcı toplum, yılın belli 
zamanlarında, iklim koşulları ve kazanç dolayısıyla 
araziye yayılır. Daha az kazanç elde edilen diğer 
zamanlarda da –ki bu sıklıkla kışa denk gelir– toplanıp 
köy boyutundaki yerleşim birimlerinde yaşarlar. Bu 
durumun ilginç bir örneği olduğunu düşündüm. Ayrıca, 
taştan bir şeyler üretebilen insanların olması için bir 
devletin gerekmediğini gösterdim. Etkileyici boyutlarda 
bir taş anıt dikmek için bir şehir devleti olmak gerekli 
değildi. Yanılıyor muyum? 

Transkripsiyon: Aslıhan Cemre Çetin
Çeviren: Umur Çelikyay

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

Siyaset bilimci ve antropolog James C. Scott, 7 Nisan-24 Ekim 2021 tarihleri arasında 
SALT Beyoğlu’nda açılan “İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken” sergisi kapsamında 
Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual ve Alon Schwabe) ile bir araya geldi. 
6 Ekim’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilen söyleşide, göçebe ve yerleşik hayatın siyasal 
ve ekonomik özgünlükleri James C. Scott’ın Tahıla Karşı kitabı odağında irdelendi. 
Burada kısa bir bölümünü aktardığımız bu söyleşinin tamamına SALT’ın YouTube 
kanalından ulaşabilirsiniz. 
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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: 

“Türkiye yeşil dönüşüm için
 çok iyi konumda”

G Ü N C E L

Girişimci devlet ne demek? Ana özellikleri neler?
Girişimci devlet, özellikle Kuzey Atlantik ülkelerinde 
geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkan neoliberal devletin 
tam zıttı olarak tanımlanabilir. 1970’lerden beri devletin 
ekonomide bağımsız bir aktör olma fikrine karşı güçlü bir 
muhalefet var. Bu muhalefetin içerisinde devletin serbest 
piyasanın işlemesini sağlayacak küçük düzenlemeler 
yapmasını savunanlardan, neoliberal devletin müdahale 
ederek rekabet zeminini eşitlemesini, özel yatırımı 
çekmesini ve piyasadaki aksaklıkları gidermesini 
savunanlara kadar birçok farklı görüş bulunuyor. Böyle 
bir bağlamda özel sektör büyümenin, inovasyonun ve 
yaratıcılığın itici gücü olarak görülürken kamu sektörüne 
sadece kolaylaştırıcı bir rol atfedildiği görülüyor.

Bunun tam aksine, girişimci devlet ekonomide 
inovasyon ve müdahale için devletin dinamik 
kapasitesinin yeniden keşfedilmesini ifade ediyor. 
Sadece piyasa sorunlarına tepki veren pasif bir kamu 
sektörü yerine risk almaya istekli, proaktif, kararlı ulusal 
stratejiler geliştirebilen ve özel sektörün gücünü ortaya 
çıkarmak için merkezi bir koordinatör rolü üstlenen 
bir kamu sektörü girişimci devlet fikrinin temelini 
oluşturuyor. Böylece devlet proaktif, yaratıcılığı teşvik 
eden ve yeni piyasaları şekillendiren bir rol üstleniyor 
fakat bu şekillendirme sadece yeşil dönüşüm sürecindeki 
karbon sıfır piyasaların oluşturulmasıyla sınırlı değil.

Kitabınızda yeşil sanayi dönüşümünden 
bahsediyorsunuz fakat kitabın son güncellendiği 
tarihin üzerinden bir hayli zaman geçti. Salgın 
sonrasındaki değişiklikler göz önüne alındığında 
kitabın bu bölümüne eklemek istedikleriniz var mı?
Hükümetlerin yeşil bir ekonomiye geçiş konusundaki 
hazırlıkları ve istekleri yabana atılmamalı, bu dönüşüm 
fikri Covid-19 sonrasında birdenbire ortaya çıkmadı. 
Böyle bir yaklaşım uzun dönemli stratejik bir duruştan 
ziyade kısa dönemli tepkisel bir duruşa neden olarak on 
yıllardır devam eden inovasyon ve yatırımların yüksek 
karbon senaryosuna geri dönmesine neden olabilir. 
Covid-19 elbette ekonomik büyüme ve kapitalizmin 
vatandaş merkezli versiyonları için fırsatlar oluşturuyor 
fakat bu yeni versiyonlar pratikte nasıl olur sizce?

Temel olarak bu, kapitalizmin kamuyu önceleyen 

bir yaklaşım etrafında yeniden şekillenmesi anlamına 
geliyor. Devletin kapasiteleri yeniden keşfedilerek, ‘insanı 
aya gönderme’ görevi gibi iklim değişikliğini önlemek 
için ‘dünyayı kurtarma’ görevi yeniden ortaya koyulacak. 
Pratikte de bu, ölçülebilir hedeflerle kaynakların 
yeniden yönlendirilmesi ve tüm paydaşların bunlara 
ulaşabilmesinin sağlanmasıyla mümkün olabilir.

İspanya’nın işsiz kalan kömür madencileri için yeni 
yeşil işler yaratmayı hedefleyen 'Adil Dönüşüm Stratejisi' 
buna iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Ekonomik 
dönüşümü merkeze alan yeni kurumlar kurulmalı. 
Bunların başında da G7 Ekonomik Devamlılık Paneli’nde 
önerilen iklim teknolojilerinin geliştirilmesi için CERN 
gibi bir enstitünün kurulması geliyor.

Sosyal olarak adil bir 'Yeşil Dönüşüm' için hem iklim 
hem de emek ön planda olmalı. İklim aksiyonları, döngüsel 
ekonominin tamir ve yeniden kullanım kısmını oluşturan 
mühendislik ve temiz teknoloji fırsatlarını da beraberinde 
getiriyor. Bu fırsatların birçoğu işçilere de yarar 
sağlayacaktır. Bunun yanında iddialı sanayi stratejilerinin 
sadece sermaye ve finans dünyası için değil işçiler ve 
emekçiler için de değer yarattığından emin olunmalı, 
işçilerin de bu süreçte seslerinin duyulması sağlanmalı.

Peki Türkiye bu yeşil dönüşümde nasıl bir rol 
oynayabilir? Finansal ve makroekonomik kapasitesi 
düşünüldüğünde Türkiye yakın dönemde sizin 
tabirinizle ne kadar ‘girişimci’ olabilir?
Benim uzmanlığım Türkiye üzerine değil fakat Türkiye 
iklim değişikliğinin yarattığı birçok soruna karşı kırılgan 
bir konumda bulunuyor. Bunlar göz önüne alındığında, 
Türkiye’nin yakın dönem sanayi stratejisinde iklim 
aksiyonlarını ve yeşil dönüşümü merkeze almasının 
çıkarlarına ekonomik ve siyasi olarak doğrudan etkisi 
bulunuyor.

Güçlü bir merkezi devlet yapısı, hızla büyüyen 
ekonomisi ve devletin yüksek teknoloji ve yeşil yatırımlara 
giderek artan ilgisiyle Türkiye yeşil sanayi dönüşümü 
için çok iyi bir pozisyonda bulunuyor. Özellikle güneş 
ve rüzgâr enerjisi düşünüldüğünde yenilenebilir enerji 
teknolojilerinde büyük bir potansiyele sahip. Yeşil 
dönüşüm için tüm malzemeler Türkiye’de var, tek gerekli 
olan ‘siyasi iradenin’ bu dönüşümün yolunu açması.

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.

Mazzucato’nun Girişimci Devlet kitabı bağlamında Erol Oytun Ercan ile gerçekleştirdiği 
bu söyleşi, ilk olarak 22 Kasım 2021 tarihinde Bloomberg HT'de yayımlandı. Söyleşinin 
tamamına bloomberght.com’dan ulaşabilirsiniz. 
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Belgin Şan Akca,
Koç Üniversitesi 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler 

Programı’nda 
ögretim üyesi.

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
Çeviren: Yasin Emre Kara
ISBN: 978-605-7685-77-3
424 sayfa

Ersel Aydınlı,
Bilkent Üniversitesi 
Uluslararası 
Ilişkiler
Bölümü'nde 

öğretim üyesi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE 
METODOLOJİ
der. Ersel Aydın

Uluslararası İlişkilerde Metodoloji, teorinin ön planda 
olduğu son dönem Türk uluslararası ilişkiler öğretiminde 
öğrenci ve akademisyenlere metodolojinin de önemini 
hatırlatan bir derleme. 

13 bölümde 17 yazarın, ilgilendikleri bilmeceleri çözme 
yolunda kullandıkları yöntemlerden nasıl haberdar 
olduklarını, bunları ne şekilde ve neden kullandıklarını, 
karşılaştıkları güçlükleri ve bunların üstesinden nasıl 
geldiklerini, kısaca kendi akademik serüvenleri ışığında 
tecrübelerini ve geliştirdikleri yöntem ve bakış açılarını 
okuyacaksınız. Bu haliyle, didaktik bir anlatımın ötesine 
geçen ve metodoloji öğreniminde ek bir ders kaynağı 
niteliğiyle alandaki Türkçe kaynak ihtiyacına da cevap 
veren kitap, genel olarak uluslararası ilişkileri merak eden 
herkese, özelde de lisansüstü öğrencilere ve yazarlarının 
akademisyen meslektaşlarına hitap ediyor.

Uluslararası İlişkiler
ISBN: 978-625-8022-10-0

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
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.

MASKELİ DEVLETLER
Silahlı Örgütlere Sağlanan Devlet Desteğinin Nedenleri
Belgin Şan Akca

Maskeli Devletler’in amacı, devletler ile devlet dışı silahlı 
örgütler arasındaki karmaşık etkileşim biçimlerini hem 
dış devlet desteğine yol açan süreçler hem de bu desteğin 
arkasındaki aktörlerin gerekçelerini göz önüne alarak 
açıklamak. Devletleri buna iten sebepler nelerdir? İsyancı 
gruplar bu devletlerle işbirliği içinde olmayı neden tercih eder? 

Maskeli Devletler, devletler ile silahlı örgütler arasındaki 
ilişkilere dair bilgilerimize karşı çıkmıyor; bu bilgileri şimdiye 
dek öğrendiklerimizin ötesine taşıyor. 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. 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 Maskeli Devletler 
kitabı, akademisyenler, siyaset yapıcılar ve konuya ilgi duyan 
tüm okurlar için bir başucu eser niteliğinde.

Uluslararası İlişkiler I Siyaset Bilmi
Çeviren: Tuğçe Özel
ISBN: 978-605-2116-86-9
296 sayfa
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LYDİA ARKEOLOJİSİ
Gyges'ten Büyük İskender'e
Christopher H. Roosevelt 

Lydia Arkeolojisi, antikçağ Anadolu’sunda Doğu ile Batı 
arasındaki iktidar ilişkilerini anlamak açısından kilit önem 
taşıyan Lydia’nın bölgesel arkeolojisine dair genel bir resim 
çiziyor. Kitap, Lydia’nın yerleşme tarihi üzerine sistematik bir 
tartışma ve ardından bölgenin dört bir köşesindeki alanlarda 
sürdürülen çalışmalarda gün ışığına çıkarılan buluntuların 
yer aldığı bir katalog olmak üzere iki bölümden oluşuyor. 
Başkent Sardes’in arkeolojisine dair yepyeni bir sentez ve 
daha önce yayımlanmamış veriler sunan Roosevelt, kayıtlar 
sınırlı olduğundan zor bir bölge olarak görülen Lydia’yı 
anlama yolunda taze bir bakış ortaya koyuyor. 

Arkeoloji
Çeviren: Hilal Gültekin Çatak
ISBN: 978-605-9389-33-4
378 sayfa

TÜRKİYE’DE ŞEHİRLER VE İÇKALELER
Demir Çağından Selçuklulara
Derleyenler: Nina Ergin, Scott Redford

Surlarla çevrili içkaleler bin yıl boyunca hükümdarlar 
ve ordular için mesken, seçkinler için de iktidarlarını 
somutlaştıran kutsal merkezler oldu. Mimarlık 
tarihinde üzerinde pek durulmayan, saray ve tapınak 
mimarisinin gölgesinde kalan “içkale olgusu”, bu 
kitapla hak ettiği ilgiyi görmüş oluyor.

ANAMED’in 2009’da düzenlediği sempozyumun ürünü 
olan Türkiye’de Şehirler ve İçkaleler’de, Urartulardan Anadolu 
Selçuklularına, Asurlulardan Bizans’a kadar her devirde 
şehirlerin hem koruyuculuğunu, hem temsilciliğini hem de 
tanıklığını üstlenmiş olan içkaleler, arkeoloji, mimarlık, sanat 
tarihi ve tarihin kesişiminde kendi hikâyelerini anlatıyorlar.

Arkeoloji
Çeviren: A. Ezgi Dikici
ISBN: 978-605-5250-98-0
399 sayfa

Nina Ergin, Koç 
Üniversitesi’nde 
Arkeoloji ve Sanat 
Tarihi Bölümü’nde 
öğretim üyesi. 

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. Odak 
noktası kentsel merkezler olan kitapta mimari ve diğer 
maddi kalıntılar, buralarda yaşamış insanların deneyimleri 
ele alınıyor.

Gates, kentsel merkezlerin izini Yakındoğu’nun MÖ 9. ve 
6. binyıllarda ortaya çıkışlarından MS 4. yüzyılın başlarında 
paganlığın sonlarına dek sürüyor. Modern Pakistan’daki 
İndus Vadisi’nden batıda İngiltere’ye kadar uzanan, Pers 
İmparatorluğu’nun denetiminde olup Büyük İskender 
tarafından fethedilen bölge ile Roma İmparatorluğu’nun en 
geniş halindeki topraklarının birleşimi olan bir alanı inceliyor.

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

Scott Redford, 
Londra SOAS 
Üniversitesi'nde 
Sanat Tarihi 
ve Arkeoloji 

Bölümü'nde öğretim 
üyesi.

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

Hayvanlar için 
adalet projesi

A L I N T I

İnsanların yaratıcı, bilimsel ve yakınlıktan doğan olağanüstü enerjisini besleyecek olan, 
hayvanlar için adalet projesine dair insanları heyecanlandırmalıyız. Okuyucularımız 

“Uzay Yolu” ve onun türler arası temas, bir arada yaşama ve işbirliği etiğinin taraftarı olduğumuza 
şaşırmayacaklardır. Bu etik şöyle özetlenebilir: Bu yeni “yaşam biçimleri”yle karşılaşmalar 
temkinle, merakla ve saygıyla yönetilmelidir. Henüz Federasyon’la temasa geçmeye hazır ve istekli 
olmayan, bu temastan faydalanmayan türler, gelişimlerinde kendi hallerine bırakılmalıdır. Türlerle 
“ilk temas”, Federasyon’un siyasi topluluğuna mensup olmanın arzu edilebilir olup olmadığını 
anlamak için galaksiler arası seyahatin doruk noktasındayken gerçekleşir. Ve bu önemli ilk temas, 
Federasyon’un türlere hiç zarar vermeme emrine sadık kalacak en becerikli diplomatlarına, 
iletişimi mümkün olduğunca kolaylaştıracak gelişkin teknolojik kaynaklara sevk edilmiştir. Yıldız 
Gemisi Atılgan, Shakespeare (ya da Spock veya Data), insan dili ya da insan ahlaki düşünümü 
üretemeyen, ancak kendi adaptif zekâları ve bilinçleri sebebiyle aynı 
saygı etiğiyle ilişki kurulan türle karşılaşır. 

Dünya üzerindeki türler arası ilişkinin gerçeklerine dair daha keskin 
bir karşıtlık hayal etmek zordur. Yine de, başka bir galakside fil ya da 
papağan gibi bir hayvan keşfetsek ne kadar heyecanlanacağımızı bir 
düşünün. Bu yeni mükemmel yaratıkla ilgili daha fazla şey öğrenmek, 
güzelliğini takdir etmek ve onunla mümkün olduğunca arkadaşça bir 
temas kurmak için hiçbir kaynaktan sakınmayacağızdır. Bu türleri 
öldürme, köleleştirme ya da yaşamaları için gereken kaynaklardan 
mahrum bırakma düşüncesinin bile bizi nasıl dehşete düşüreceğini 
düşünün. Ancak, üzerinde yaşadığımız gezegeni paylaştığımız eşsiz 
ve mükemmel hayvanlara tam da böyle davranıyoruz. Onlara saygı 
göstermekten aciziz, bununla birlikte trajik tarihimizin bağlamından 
azade, nötr bir bölgede yepyeni birer bakışla, yeni bir karşılaşma 
olması fikrinden ötürü dehşete kapılıyoruz.

Bu kitabın, hayvanları “yalnızca hayvan” ya da nesli tükenmekte 
olan türlerin eşsiz olmayan mensupları olmalarının ötesinde 
görmemizi sağlayacak mercekler sunmasını ümit ediyoruz. Bunun 
yerine onları (yalnızca ekolojik değil) toplumsal ilişkiler ağında yer 
alan karmaşık bireysel failler ve siyasi hayvanlar olarak görmeyi 
öneriyoruz:  Vatandaş ve kendi kaderini tayin eden topluluklarının 
egemenleri olarak. Bu perspektif yeni bir başlangıç için temel 
oluşturur – yeniden başlayabilmek için. Neyse ki, pek çok hayvan 
topluluğu insanlardan gördükleri istismarın kayıtlarını tutup 
nesilden nesile aktarmazlar. Bu da, insanların maruz kaldığı, 
anılarının uzunca süreyle acıyla tutulduğu, gelecekte olabilecek 
adaletin imkânlarını tüketecek adaletsizlik durumlarına kıyasla daha 
kolayca yeni bir sayfa açabileceğimiz anlamına gelir. Söz konusu 
hayvanlar olduğunda böyle engellerimiz yoktur. Gerisi bize kalmış.

Christopher H. 
Roosevelt,
2015 yılından 
beri Koç 
Üniversitesi’nde 

öğretim üyesi ve 
ANAMED’in direktörü 

olarak görev yapmaktadır.

”

 
“

Siyaset Bilimi
Çeviren: Mine Yıldırım
ISBN: 978-605-9389-06-8
358 sayfa

Sue Donaldson ve Will Kymlicka’ya göre, hayvan haklarını doğru bir çerçeveye 
oturtmanın koşulu, bu konuda liberal, demokratik, temel adalet ve insan hakları 
ilkeleriyle doğrudan ilişkilendirilebilecek yeni bir perspektif geliştirmek. 
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VİCDAN
Ahlaki Sezginin Kökeni
Patricia S. Churchland

Vicdan, tüm sosyal hayvanların neden ahlaki sistemlere 
sahip olduğunu ve bu sistemlerin nasıl oluştuğunu 
araştırıyor. Churchland, beyinlerimizin nasıl bağ oluşturacak 
ve çocuklara özen gösterecek şekilde yapılandırıldığını 
aydınlattığı ve aynı zamanda ahlak dışı psikopatların neden 
ortaya çıkabileceğini araştırdığı bu 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.

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.

AHLAKIN DIŞINDAKİLER
Psikopati ve Ahlaki Yetilerden Yoksunluk
Derleyen: Thomas Schramme

Ahlaki felsefedeki tartışmalarla psikiyatrik psikopati 
nosyonunu bir araya getiren Ahlakın Dışındakiler “Psikopati 
nedir, ne değildir?” sorusuna psikopatların neden yoksun 
olduklarını sorarak yaklaşıyor. Her bir bölüm, belirli ahlaki 
bozuklukları ve eksiklikleri ele alarak insanların ahlaki 
yargılara varabilmek için hangi yetilere ihtiyaçları olduğunu 
bulmaya çalışıyor.

Kitap temel bir varsayımdan hareket ediyor: Psikopati, 
kimi filozofların iddia ettiği gibi tek bir eksiklikten değil, bir 
dizi yetinin yokluğundan kaynaklanır. Bu bağlamda, ahlaki 
psikolojinin üzerinde durduğu ahlaki güdülenim, ahlaki 
duygular ve ahlaki karakter gibi meseleler ele alınıyor.

Psikoloji
Çeviren: Ebru Kılıç
ISBN: 978-605-2116-28-9
352 sayfa

Thomas Schramme
Liverpool 
Üniversitesi Felsefe 
Bölümü’nde 
öğretim üyesi.

Jo Boaler
Stanford Graduate 
School of Education, 
Matematik Eğitimi 
bölümünde öğretim 

üyesidir.

(foto. Robert Houser)

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.

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.

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

DİPSİZ ÇUKURUN İÇİNE DOĞRU
Bir Nöropsikiyatrın Rahatsız Zihinler Üzerine Notları
Anthony David

Bu kitap şizofreni, iki uçlu bozukluk, depresyon, 
sanrılar, anoreksiya nervoza, dönüştürme bozukluğu ve 
yadsıma sendromu hakkında. Anthony David kimi zaman 
fizyolojik nedenlerin, genetik mirasın ya da travmatik 
bir kazanın, kimi zaman da protestonun, inançların, 
umutsuzluğun kendi momentumunu kazandığı, iradenin 
akıp gittiği gerçek hikâyeler aracılığıyla okuru Dipsiz Çukurun 
İçine Doğru çekiyor. Bu çukurun karanlığında yitmemenin 
tek yolu, zihni ve bedeni iki ayrı varlıkmış gibi düşünmeden, 
biyolojik, psikolojik ve toplumsal alan arasındaki sürekliliği 
kaybetmeden, maddi beynimiz dışında bir gerçeklik 
olmadığını unutmadan bireyi yeniden inşa etmek.

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

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

Nöropsikiyatri 
Derneği başkanı.

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 ait oldukları topluluk içinde belli ahlak 
kurallarına uymayı −zaman zaman bu kuralları ihlal etseler 
bile− kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görüyor.

İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, ahlak psikolojisinin evrimine 
ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme sunuyor. Pek çok önemli 
araştırmaya imza atmış gelişimsel psikolog Michael 
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.

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.



İngilizce kitaplarda yeniler

Koç University Press (KUP) markasıyla İngilizce olarak yayımladığımız 
kitapların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Akademik yayıncılığın ABD'deki 

en büyük dağıtımcısı konumundaki University of Chicago Press ile yapılan 
anlaşmayla birlikte İngilizce kitaplarımız yalnızca ABD'de değil, dünya çapında 
üniversitelere, kütüphanelere ve kitapçılara ulaşıyor. Söz konusu uluslararası 
dağıtım ağına Türkiye'den katılan ilk yayınevi olan Koç Üniversitesi Yayınları, 

böylelikle, Türkiye'de üretilen bilgiyi ve bilgi üretenleri dünyaya tanıtacak 
yepyeni bir kapıyı da aralamış oluyor.

THE GEORGIAN KINGDOM and GEORGIAN ART
haz. Irene Giviashvili, Feyza Akder

Georgian Kingdom and Georgian Art kitabı, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara 
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından düzenlenen aynı 
adlı sempozyumun bildirilerini içeriyor. 

9. yüzyıl başlarında Gürcü hanedanı Bagratlılar tarafından kurulan Tao-Klarjeti 
Prensliği, günümüzde Artvin, Erzurum, Ardahan ve Kars illerini kapsayan sınırlar 
içerisinde yer almıştır. Kitap, bölgede gelişen mimarinin yanı sıra Tao-Klarjeti’nin 
tarihi ve bölgede yapılan yüzey araştırmalarını odağına almaktadır. Kitabın ana 
konusunu bölgedeki dini yapılar, uygulanan bezeme programları, taş bezemeler, 
cephe eklemeleri, Tao Klarjeti mimarisine katkıda bulunan ustalar; Şavşat Kalesi’ndeki 
arkeolojik çalışmalar ve bölgedeki manastır yazıhanelerinde üretilen el yazması mirası 
oluşturmaktadır.

Bu anlamda, “Gürcü Krallığı ve Sanatı” kitabının bu alandaki boşluğu dolduracağına 
ve yeni araştırmaların önünü açacağına inanıyoruz.

Sanat tarihi  
ISBN: 978-605-7685-73-5
491 sayfa

WINDS OF CHANGE
Environment and Society In Anatolia
haz. Christopher H. Roosevelt, John Haldon

Son zamanlarda çevresel değişikliklerin insan toplumlarını ve siyasi sistemleri nasıl 
etkilediği konusu bilim camiası dahil olmak üzere farklı çevrelerden ilgi görmeye 
başladı. Bu durum sadece tarihçiler için değil, politikacılar ve geleceğe dair planları 
olanlar için de önemli sonuçlar doğurabilir. 

Yüksek çözünürlüklü arkeolojik, yazınsal ve çevresel verileri, daha uzun vadeli, düşük 
çözünürlüklü verilerle entegre etmek, birkaç bin yıllık süreçte toplumsal değişimin 
altında yatan nedensel ilişkilerin belirlenmesinde daha fazla kesinlik sağladı ve böylece 
bölgesel ve mikro-bölgesel araştırmalar daha önce detaylı cevapların verilemediği 
alanlara ışık tutmuş oldu. Özellikle kıtaların kesişim noktasında bulunan Anadolu 
örneği, iklim faktörlerinin sosyo-politik düzenlemelere ve orta vadeli tarihsel evrim 
üzerindeki etkisine dair birçok varsayıma meydan okumakta ve arkeologlar, tarihçiler 
ve iklim bilimciler arasında daha fazla işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.

“Değişim Rüzgârları” kitabında, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi'nde düzenlenen 15. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu'ndan makaleler 
yer alıyor. Yalnızca son araştırmaları dahil etmekle kalmayıp aynı zamanda hem 
iklim koşulları ve/veya değişimleri hem de toplumsal olayları kanıtlara dayandırarak 
aralarındaki karmaşık ilişkiyi ve bağı tartışmayı amaçlayan makaleler…

Arkeoloji  | Tarih
ISBN: 978-605-7685-70-4
300 sayfa
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NEOLITHIC POTTERY FROM THE NEAR EAST
ed. Rana Özbal, Mücella Erdalkiran, Yukiko Tonoike

7-9 Mart 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen aynı adlı uluslararası çalıştayda sunulan 
bildirilerin bir araya getirildiği kitapta şekilleri, stilleri ve boya bezemeleriyle görsel 
mesajlar taşıyan neolitik dönem seramikleri irdeleniyor. Teknik konuların ötesinde, çömlek 
üretiminde sembolizm, ideoloji gibi kavramlar ele alınıyor. 

Arkeoloji  
ISBN: 978-605-7685-69-8  ▪  320 sayfa

SPACE AND COMMUNITIES IN BYZANTINE ANATOLIA
ed. Nikos D. Kontogiannis, B. Tolga Uyar

Bu kitap, Vehbi Koç Vakfı tarafından 25-28 Haziran 2007 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 5. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nda 
sunulan bildirilerden oluşuyor. Üçüncü yüzyıldan on beşinci yüzyıla kadar uzanan 
geniş bir dönemi kapsayan yazılarda, Anadolu'nun zengin ve karmaşık bölgesel 
yerleşimleri keşfediliyor.

Tarih
ISBN: 978-605-7685-75-9  ▪  550 sayfa

STOUDIOS MONASTERY IN İSTANBUL
History, Architecture and Art
Tarkan Okçuoğlu, Esra Kudde, Nicholas Melvani

Stoudios Monastery in İstanbul, beşinci yüzyılda inşa edilen ve yüzyıllar boyunca 
İstanbul’un en önemli manastırlarından biri kabul edilen Stoudios Manastırı 
hakkında birincil kaynaklara dayanan bir araştırma. Stoudios Manastırı’nın Bizans ve 
Osmanlı dönemlerindeki tarihsel ayrıntılarına ve mimari özelliklerine yönelik titiz bir 
incelemenin ürünü. 

Tarih I Mimarlık
ISBN: 978-605-7685-71-1  ▪  280 sayfa

ROMAN ARCHAEOLOGY IN A SOUTH ANATOLIAN LANDSCAPE 
Stephen Mitchell, Robert Wagner, Brian Williams

Lykia, Pisidia ve Pamphylia gibi Güney ve Güney Doğu şehirlerini birbirine bağlayan 
antik Roma yolu “Via Sebaste”... Roman Archaeology kitabında Güney Anadolu'nun tarihi 
manzarasına yepyeni bir bakış açısı sağlayan, stratejik öneme sahip bu yol ve çevresi, 
arkeolojik ve coğrafi açıdan tüm ayrıntısıyla inceleniyor.

Arkeoloji  
ISBN 978-605-7685-72-8  ▪  210 sayfa
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KÜLTÜREL ELEŞTİRİ OLARAK 
ANTROPOLOJİ
İnsan Bilimlerinde Deneysel Bir An 
George E. Marcus, Michael M.J. Fischer

İlk defa 1986’da yayımlanan bu kitap, 1980’lerde var olan 
toplum ve kültür yorumlama tarzlarına yönelik kritik 
gözden geçirme dalgasının bir parçasıdır. Dünyada 
hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemde toplumsal 
gerçekliği temsil etme çabalarının merkezindeki 
antropolojinin durumunu netleştirmeyi amaçlayan 
yazarlar, geçmiş antropoloji çalışmalarının tarihsel 
eleştirisini yaparken deneysel etnografya yazımı çabalarının 
imkânları ve sorunları üzerinde duruyor.

İnsan bilimlerine konu olan çeşitli tartışmaların analizini 
yapmak için kültürel antropolojiye başvuran Marcus ve 
Fischer, antropolojinin geçmişteki başarılarına, karşısında 
duran sorunlara, gelecekteki yönüne ve diğer araştırma 
alanları üzerine sunabileceği kavrayışlara yakından bakıyor. 
Ortaya antropolojinin yanı sıra, toplum bilimleri, sanat, 
edebiyat ve tarihe yönelik eleştirel yaklaşım arayışındaki 
araştırmacılar için kışkırtıcı bir eser çıkıyor.

Antropoloji
Çeviren: Barış Cezar
ISBN: 978-605-2116-64-7
266 sayfa

ŞEMPANZELER DİL ÖĞRENEMEZ
Nim Chimpsky Deneyi
Herbert S. Terrace

1970’lerde Herbert S. Terrace, bir şempanzeye dili 
kullanmanın öğretilip öğretilemeyeceğini görmek için 
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. 

Bu kitapta Terrace, insan dilinin kökenleri hakkında yeni 
bir bakış açısı sunmak için Nim Projesi’ni yeniden ele alarak, 
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.

Bilim | Antropoloji
Çeviren: Mehmet Doğan
ISBN: 978-605-7685-89-6
192 sayfa

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

üyesidir.

George E. Marcus 
California 
Üniversitesi 
Antropoloji 
Bölümü’nde 

öğretim üyesi.

Michael M.J. 
Fischer MIT’de 
Antropoloji ve 
Bilim ve Teknoloji 
Çalışmaları 

bölümünde öğretim 
üyesi.

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  ▪  128 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 anılan 
Edward O. Wilson, 
sosyobiyolojinin de 

önde gelen 
savunucusuydu. 26 

Aralık 2021 tarihinde hayata 
veda etti.

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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Koç Üniversitesi Araştırma Merkezlerinin Kitapları 
Aynı Çatı Altında

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

yakın gelecekte yayımlanması planlanan bütün özel kitaplar, 
Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) çatısı altında bir arada! 

Bu işbirliği sayesinde KÜY’ün yayın yelpazesi daha da genişliyor...

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

BİZANS, SELÇUKLU VE OSMANLI TOPRAKLARINDA KÜLTÜREL 
ÜRETİM ARACI OALARK Sırlı Kaplar, 13. Uluslararası ANAMED 
Yıllık Sempozyumu sonucu ortaya çıkan bir derleme; 
sırlı kapları yapan ve kullanan insanların mantalite ve 
kimliklerini araştırma arzusundan doğmuştur. İnanıyoruz 
ki, seramik dekorasyonu ve teknolojisindeki değişimlerin 
ardındaki teşvik ve motivasyonların izini sürmek, yeni 
ihtimaller yaratabilir ve tarihi gerçeklikleri anlamak için 
yeni araçlar sunabilir.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN YABANCI DEVLET ADAMLARININ 
ANKARA GÜNLERİ (1923-1960) Bu araştırma kapsamında 
Ankara’ya 1923 yılından 1960 yılına değin gelen devlet başkanı 
ve başbakan düzeyindeki yabancı ziyaretçiler tespit edilmiş 
ve değerlendirilmiş, yazılı panoraması çıkarılmıştır. Ayrıca 
ziyaretlere ait çok sayıda görsellere de ulaşılmıştır. Araştırma 
ile Ankara’nın yakın tarihini yeniden ele almak; çevremizdeki 
önemsenmeyen mekânların ve merak edilmeyen nesnelerin 
de tarihin bir parçası olduğunun fark edilmesini sağlamak ve 
şehir tarihlerinin sadece ülke bazında değil dış dünyada da 
irdelenmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

ALAKENT KİLİSESİ Demre’nin Alakent Mahallesi’nde 
bulunan bu küçük Bizans kilisesi, 2010'da gün ışığına 
çıkarıldı. Yapının yüzyıllar boyunca 5 metrelik alüvyon 
dolgunun altında kalmış olması, birçok öğeye yerinde ve 
iyi durumda korunmuş olarak ulaşılmasını sağladı. 
Alakent Kilisesi kitabında, kiliseye –kazının hikâyesi, 
mimarisi, konumu, buluntular gibi– farklı açılardan 
bakan yazılar yer alıyor. 

THE CITY BASILICA OF TLOS Akdağlar’ın batı yamaçlarında 
konuşlanmış Tlos Antik Kenti, önemli bir Lykia yerleşimidir. 
MS 4. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen Tlos Kent 
Bazilikası, Anadolu’nun en erken bazilikalarından biridir. 
Bu kitapta, tarihsel veriler ve arkeolojik bulgular ışığında 
Tlos Kent Bazilikası, farklı disiplinlerden 17 bilim insanının 
yazılarıyla bilim dünyasına sunulmaktadır.



İlk kitaplarını Eylül 2020’de yayımlamaya başlayan Koç 
Üniversitesi Çocuk (KÜ Çocuk) için, kütüphanelerde artık daha 
geniş bir raf ayırmak gerekiyor çünkü giderek “büyüyor”!

KÜ Çocuk bünyesinde, dünyadan ve ülkemizden çocuk 
edebiyatının yaratıcı yazarlarının kaleme aldıkları nitelikli 
eserler, yetenekli illüstratörlerin çizimleri eşliğinde okurla 
buluşmaya devam ediyor.
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