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  S Ö Y L E Ş İ 
  BORIS GROYS: 

  “Akış değişmez, 
  o sadece akmaya devam eder.” 

  G Ü N C E L 

  “Ne olmuş bilime sadık değilse?” 
  STEVE BRUSATTE 

  P R O F İ L 

  En yaratıcı ve yenilikçi eğitimcilerden 
  JO BOALER 

  A L I N T I 

  “Bütün bunları gerçekten 
  basit bir kimyasala bağlayabilir miyiz?” 
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Merhaba,
Pandemi tedbirlerinin iyiden iyiye gevşetildiği bir döneme girdik. 
Dolayısıyla, yaklaşık son iki yıldır uzak kaldığımız (kendimizi uzak 
tuttuğumuz ya da uzak tutulduğumuz) çeşitli etkinliklere katılma 
imkânımız da var artık. Bu elbette, yine de kişisel bir tercih; ama 
örneğin sinemaya gitmek gibi bir niyetiniz olursa, tavsiyemiz, 
10 Haziran itibariyle gösterimde olan Jurassic World Dominion 
(Jurassic World: Hâkimiyet).

Özellikle Jurassic World filmini önermemizin sebebi ise, yapımın 
danışman kadrosunda "tanıdık" bir ismin yer alması. Türkçede 
Dinozorların Yükselişi ve Çöküşü kitabını yayımladığımız –
paleontolojinin genç yıldızı– Steve Brusatte, filmin bilim 
danışmanlarından biri. Üstlendiği bu görevden yıllar önce, 
kendisinin Jurassic Park serisiyle ilgili ne düşündüğünü aktardığı 
bir yazısını bu kataloğun sayfalarında bulacaksınız. (Şu sıralar 
Steve Brusatte, yeni kitabı The Rise and Reign of the Mammals – 
“Memelilerin Yükselişi ve Hükümranlığı” ile gündemde; Türkçede 
de dinozorlarla ilgili çocuk kitabı Dinozorlar Çağı, KÜ Çocuk yayın 
programında.) 

Mayıs-Ağustos 2022 kataloğumuzun diğer özel sayfalarında 
da, sanat eleştirmeni, kuramcı, filozof Boris Groys'la yapılmış 
söyleşiyi de okuyabilirsiniz. "Profil" sayfasının bu seferki konuğu 
ise, kitaplarıyla ve faaliyetleriyle günümüzün en yaratıcı ve 
yenilikçi eğitimcilerden biri kabul edilen Jo Boaler. Ayrıca, ağırlıklı 
olarak yakın tarihli kitapların ayrıntılı tanıtımlarının yanı sıra 
yeni baskısını yeni kapak tasarımıyla yayımladığımız Testosteron 
kitabından "dikkate değer" bir alıntı da yaptık.

Sonbahar başlangıcında, 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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Akışta kitabınızda dijital olarak kaydedilen sanatın akışa tabi olduğunu belirtiyorsunuz. 
Ayrıca, “geleceği” çevrimiçi olarak “şimdi”ye kaydeden ve sürekli güncelleyen, geri 
alınabilir sanal müzeler inşa etmekten bahsediyorsunuz. Bir sanatçı akışta kaybolmadan 
nasıl bir strateji izlemeli? Elitist-avangardizmden ve kültürel popülizmden kurtulmanın 
bir yolu var mı?
Basitçe soralım: Sanat nedir? Geleneksel sanat kavramı şöhreti önceden varsayar: ars 
longa, vita brevis (sanat uzun, hayat kısa). Başka bir deyişle, sanat eserlerinin, onları 
üreten sanatçının bireysel yaşamından daha uzun sürdüğü varsayılır. Ancak, 20. 
yüzyılın başlarından beri bu varsayım sorgulanmaya başlandı. Marinetti, müzelerin 
yıkılması çağrısında bulundu. Meşhurdur, Kazimir Maleviç, “Yaptığımız her şeyi 
krematoryumlar için yapıyoruz,” dedi. Bugün müzelerin çok pahalı olduğu düşünülüyor 
ve sanat için ana araç olarak internet kullanılıyor. Ancak internetin maddi desteği 
elektrik akışıdır. Ve tanım gereği akış, sanat eserlerini dengeleyemez ve onları gelecek 
için kurtaramaz. Bu şartlar altında hâlâ sanattan bahsedebilir miyiz? Söylemesi zor. 
Sonuçta, bu bir tanımlama meselesidir.

BORIS GROYS:

“Akış değişmez, 
o sadece akmaya 
devam eder” 

R Ö P O R T A J R Ö P O R T A J

Yeni Üzerine kitabınızda da, sanatsal yıkım ve yaratımı 
eşitleyen avangardı tarif ediyorsunuz. Avangard 
bunu, gelenekleri yıkarak ve “yeni”yi yaratarak yapar. 
Tahribatsız bir yeni olabilir mi? Ve avangardın yok ettiği 
şeye dönüşme riski var mı?
Eserler özellikle tefekkür için yapılmıştır. Geleneksel 
olarak, Platonculuk veya Tanrı gibi meşru tefekkür 
nesneleri olarak kabul edilenler ebedi fikirlerdi. Pratik, 
maddi hayatta, gelip giden şeylerin akışıyla karşı 
karşıya kalırız. Klasik felsefe, maddi şeylerin tefekkür 
imkânına inanmıyordu. Bu imkânlar, bazı şeyleri –
sanat eserlerini– yapay olarak koruyan kütüphaneler 
ve müzeler tarafından yaratıldı. Burada sürekliliğin 
ontolojik garantisi, teknolojik garanti ile değiştirildi. 
Peki sanat eserleri kaybolduğu zamanın akışına geri 
dönerse ne olur? O zaman sadece ortadan kaybolma, 
hiçliğin ortaya çıkışı ebedi kalır. Bu nedenle avangard, 
–tek konu değilse bile– hiçliğe indirgemeyi ana konusu 
haline getirir.

Akışta adlı kitabınızda kuramın hem tahakkümünden 
hem de sanatı anlamlandırışından bahsediyorsunuz. 
Bu iki kutup arasına asimetrik bir üretim kaçınılmaz 
görünüyor. Kuram günden güne eşine rastlanmamış bir 
hızla değişen “akış”ı kucaklayabilir mi?
Akış değişmez, o sadece akmaya devam eder. Ve 
akış her zaman aktığı için de aynı kalır. Eğer her şey 
değişiyorsa bu hiçbir şeyin değişmediği anlamına gelir. 
Neyse ki Nietzsche’den Deleuze’e uzayan bir yelpazede 
pek çok akış teorisi var. 

Sizce Batı dünyasının güncel sanat ve sanat eleştirisindeki 
temel problemi nedir? Takip ettiğiniz ve ilgilendiğiniz 
konularla alakalı mantıklı açıklamalar getiren çağdaş 
sanat eleştirmenleri ve düşünürleri kimlerdir? Sanat 
eleştirisine katkılarını nasıl değerlendirirsiniz?
Yeni sanat biçimlerinin halk tarafından reddedildiği 
dönemde sanat eleştirisi çok önemli bir rol oynadı. 
Yani modernizm döneminde. Ama bugün tüm 
sanat formları kabul ediliyor, sanatçının istediği bir 
formu seçme özgürlüğüne sahip olduğuna kimse 
inandırılmamalıdır. Çünkü bu koşullar altında 
eleştirmen etkisini yitirir. 

Yeni medyanın bizi “yeni görsel ortaçağın” eşiğine 
getirdiğini iddia ediyorsunuz. Bir de dijital arşivle bir 
“metafizik çağ” başlattığımızı belirtiyorsunuz. Bu fikirleri 
sanattaki yeni yaklaşımlarla ilgili detaylandırabilir 
misiniz? Bu dönüş sanatta yeninin, yaratıcılığın, 
orijinalliğin ve yeniliğin geleceğini nasıl etkileyecek?
İnternet kullanıcılarının sahip olduğu bir duygudan 
bahsediyordum. İzlendiklerinden, arzularının 
gizli algoritmalar tarafından analiz edilip tatmin 
edildiklerinden ama aynı zamanda onları ekranın 
arkasından izleyen bakışlar tarafından tehlikede 
olduklarından bahsediyorum. Metafizik, görünür 
doğanın arkasında işleyen bazı görünmez ve erişilemez 
güçlerin olduğu inancıdır. Artık medyanın görünen 
yüzeyinin arkasında işleyen görünmez ve erişilemez 
güçlerin olduğunu biliyoruz. Teolojinin yerini komplo 
teorileri almaktadır.

Derrida’nın yapısökümü yönteminin söylemlerde yer 
alan, daha önce tamamen dünyevi oldukları için belirgin 
olamayan her şeye değer kazandırdığını söylüyorsunuz. 
Bu değerler nelerdir biraz daha açabilir misiniz? Akış ve 
belirsizlik çağında sanatın daha net olmasına gerek yok 
mu?
Sanat berrak olamaz çünkü farklı okur ve izleyici 
yorumlarının çokluğuna tabidir. Kimse, belirli bir sanat 
eserinin anlamını belirli bir anlama sabitleyemez hele 
de internette.

Ve son olarak, akış içinde bir eleştirmenin rolü ne 
olabilir?
Sanatçının yapabileceği tek şey sevdiği sanatı 
desteklemektir, ama aynı zamanda kendine ve 
okuyuculara bu sanatın ortaya çıktığı özel bağlamı 
açıklamaktır da. Bu önemli bir mesele çünkü çağımızda 
metinler ve sanat eserleri orijinal bağlamlarının çok 
ötesine geçiyor. Bu yolculukta sanat eserleri yeni 
anlamlar ve referanslar kazanırlar ama aynı zamanda 
ilk bağlamlarını ve anlamlarını da kaybederler. Burada 
eleştirmen, bu ilk bağlama atıfta bulunarak ama aynı 
zamanda yeni bir bağlam ve yorum önererek yardımcı 
olabilir.

Söyleşi ve çeviri: Yusuf Koşal
Bu söyleşi, Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisi’nin 

Mayıs-Haziran 2022 tarihli 11. sayısında 
yayımlanmıştır. Burada, söyleşinin bir kısmını 

yayımlama izni verdikleri için Buzdokuz’a 
teşekkür ederiz.

(Ayrıntılı bilgi için: buzdokuz.com)

“Artık medyanın görünen
yüzeyinin arkasında işleyen
görünmez ve erişilemez
güçlerin olduğunu biliyoruz.” 
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John Ehrenberg, Long 
Island Üniverisitesi 

Siyaset Bilimi 
Bölümü’nün 
başkanıdır. İlk 

baskısı 1999 yılında 
yayımlanan Sivil 

Toplum kitabıyla, Amerikan 
Siyaset Bilimi Derneği’nin 
Michael J. Harrington 
Ödülü’nü almıştır.

SİVİL TOPLUM
Bir Fikrin Eleştirel Tarihi
John Ehrenberg

Sosyoloji
Çeviren: Mehmet Doğan
978-625-8022-18-6
312 sayfa

Toplulukların çözüldüğü, siyasete yönelik ilgisizliğin her 
geçen gün arttığı bir ortamda kamusal yaşamı yeniden 
canlandırmak mümkün mü?

Sivil Toplum kitabında, sivil toplumun hem yararlarını 
hem de sınırlarını inceleyen John Ehrenberg, kavramın 
siyasal ve kuramsal evrimini özetlerken, akademik ve 
kamusal söylemdeki yerini de tanımlıyor. Aristoteles’ten ve 
Aydınlanma fliozoflarından Black Lives Matter ve Occupy 
hareketlerine kadar her dönemde önemli yansımaları 
olan sivil toplum kavramının çağdaş siyasal meselelere 
dair neler sunabileceğini araştıran Ehrenberg, 11 Eylül, 
küresel finans krizi, ekonomik eşitsizlik ve hızla gelişen 
teknolojiler gibi olayların çağdaş sivil toplumla ilişkimizi 
nasıl şekillendirdiğini çarpıcı bir dille ortaya koyuyor. Giderek 
artan eşitsizliklere karşı harekete geçme çağrısında bulunan 
Sivil Toplum, siyasal yaşamın temel bir öğesine dair kapsamlı 
bir bakış sunuyor.

John Ehrenberg’in Sivil Toplum‘u, Koç Üniversitesi 
Yayınları’nın, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Koç 
Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları 
Merkezi’nin (KUSİTHAM) iş birliğiyle başlattığı “Sivil Toplum 
Serisi”nin de ilk kitabı aynı zamanda. Bu seri kapsamında, 
sivil toplum alanında yabancı dillerde yazılmış değerli kaynak 
kitapların ve temel eserlerin Türkçede yayımlanmasıyla, 
sivil toplum tartışmalarına yeniden bir canlılık getirmek 
amaçlanıyor.

YENİ ÜZERİNE
Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi
Boris Groys

Düşünceler bir bağlamdan diğerine göçerken “yenilik” 
yaratılır ve sınırlar yeni baştan çizilir. Boris Groys, değerliyi 
değersizden, kültürü dünyeviden ayıran bu sınırdaki sürekli 
kaymaların izini sürerken sanatta yeniliğin ve bunun 
algılanması ve tanınmasının ardındaki süreçlerin haritasını 
çıkarıyor.

Modern kültürün başlıca yönlendiricileri olan entelektüel 
piyasayı ve arşivi harekete geçiren değiş tokuş ve değerleme 
ekonomilerini de mercek altına alıyor. Yeni Üzerine, öncelikle 
günümüzde sanatın nasıl sanat olduğunu araştırıyor. 
Groys, zamanımızın kültürel yapıtlarının kendilerine özgü 
niteliklerinin analizini yaparak okuru bir yandan da bu 
yapıtlar hakkında düşünmeye sevk ediyor. Derinlemesine 
analizleri felsefi sorularla birleştirerek modern dünyada 
kültür üretiminin kilit meselelerini keşfe çıkıyor.

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

AKIŞTA
İnternet Çağında Sanat
Boris Groys

Sanata, sanatçıya ve sanat kurumlarına atfedilmiş olan 
imtiyazlı konum 20. yüzyılın başından beri demokratik 
ve eşitlikçi bir ruhla eleştiriliyor. Sanat ile sanat-olmayan 
arasındaki sınır bulanıklaştı ve sanatçıyla eseri göklerden 
yere indi. Sanatı artık az sayıda yetenekli insana has bir 
yaratıcı faaliyet ve yüceleştirici bir paye olarak görmüyoruz: 
Herkes sanatçı, her şey sanat olabilir.

Ünlü sanat kuramcısı Boris Groys, kitabında bu 20. yüzyıl 
macerasının “doğrudan gerçekçilik” dediği tavra yol açtığını 
söylüyor: Nesneler değil, pratikler üretmek. Bu zamana 
direnmeye çalışmayan, şimdinin akışına kapılıp gitmeye razı 
yeni sanat, nesneleri muhafaza ederek zamanı dondurma 
ilkesine bağlı müze kurumuyla açıkça çelişiyor. Müzelerse yok 
olmak, hatta azalmak şöyle dursun, daha da güçlü ve yaygın 
bir şekilde sanat dünyasındaki egemenliğini sürdürüyor.

Groys bu çelişkiyi ve yarattığı gerilimleri, Rus 
avangardından kavramsal sanata, İlya Kabakov’un 
enstalasyonlarından Google ve WikiLeaks gibi günümüzün 
taze fenomenlerine kadar birçok konuya uğrayarak ele alıyor.

Sanat
Çeviren: Ebru Kılıç
ISBN: 978-605-9389-68-6
171 sayfa

Boris Groys, New York 
Üniversitesi’nde Rus 
ve Slav araştırmaları 
alanında öğretim 
üyesi.
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İRONİ VE GERİLİM
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul’da ve
Ankara’da Savaş Algısı
M. Sinan Niyazioğlu

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 Savaşına 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. 

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

TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDEN YABANCI 
DEVLET ADAMLARININ ANKARA 
GÜNLERİ (1923-1960)
Temuçin Faik Ertan, Bahattin Demirtaş

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasından sonra 
birçok devlet başkanıyla temasa geçen Atatürk, onları 
Cumhuriyet’in başkenti Ankara’da konuk etmeye 
başlamıştır. Ziyaretler, İsmet İnönü ve Celal Bayar’ın 
cumhurbaşkanlıkları döneminde de devam etmiştir. 

Bu araştırma kapsamında Ankara’ya 1923 yılından 1960 
yılına değin gelen devlet başkanı ve başbakan düzeyindeki 
yabancı ziyaretçiler tespit edilmiş ve yazılı panoraması 
çıkarılmıştır. Ayrıca ziyaretlere ait çok sayıda görsele de 
ulaşılmıştır. Araştırma ile bilimsel ve yenilikçi bir bakış 
açısıyla Ankara’nın yakın tarihini yeniden ele almak; 
Ankara tarihi çalışmalarına dikkat çekmek; çevremizdeki 
önemsenmeyen mekânların ve merak edilmeyen nesnelerin 
de tarihin bir parçası olduğunun fark edilmesini sağlamak; 
tarih ve kültür bilincine sahip bir toplum oluşmasına ve 
şehir tarihlerinin sadece ülke bazında değil dış dünyada da 
irdelenmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Tarih
ISBN: 978-625-8022-13-1
588 sayfa
VEKAM

Temuçin Faik Ertan, 
halen Ankara 
Üniversitesi 
Türk İnkılâp 
Tarihi Enstitüsü 

Müdürlüğü görevini 
yürütüyor.

Bahattin Demirtaş, 
Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi 
Tarih Bölümü’nde 

öğretim üyesi.

M. Sinan Niyazioğlu, 
Mimar Sinan

Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Grafik Tasarım

Bölümü’nde öğretim
üyesi.

Jerry Brotton,
Londra’da bulunan 

Queen Mary 
Üniversitesi 
Rönesans 

Çalışmaları 
Bölümü’nde öğretim 

üyesi. 

SULTAN VE KRALİÇE
Elizabeth’in İslam Dünyasıyla 
İlişkilerinin Anlatılmamış Hikâyesi
Jerry Brotton

Tarih
Çeviren: Ali Karatay
ISBN 978-605-7685-92-6
344 sayfa

Katolik güçlerin I. Elizabeth’e karşı düzenlediği komploları 
ve suikastları, 1570 yılında Papa’nın onu aforoz etmesi 
izledi. Hem ülke içinde hem de ülke dışında Katolik güçlerin 
kuşatması altında kalan Elizabeth “düşmanımın düşmanı 
dostumdur” düsturuyla hareket ederek, İspanya’nın başını 
çektiği Katolik devletlerle çatışma halinde olan Müslüman 
devletlerle modern çağlara kadar eşi benzeri görülmeyecek 
siyasi, ekonomik, askeri ve ticari ilişkiler ve ittifaklar kurdu. 
Bu tarihler aynı zamanda İngiltere’nin İslam dünyasıyla 
kültürel etkileşimler içine de girmeye başladığı tarihlerdi. 

İngiltere bu süreçte Babıâli’yle anlaşmalar imzaladı. Kraliçe, 
Sultan’ın kendisine eşitiymiş gibi muamele etmemesine 
aldırmadan Sultan’la, statü farkına bakmadan Sultan’ın 
eşi Haseki Safiye Sultan’la mektuplaştı. Sultan’a zamanı 
için teknoloji harikası bir kurmalı saat-org hediye etti. Fas 
krallarından elçiler kabul etti. Hatta Katolik Hıristiyanlara 
karşı kullanmaları için Müslüman devletlere mühimmat 
desteği sağladı. 

Bu yeni ilişkiler ve ittifaklar İngiliz toplumunda 
Müslümanlara dair farkındalığı artırdı ve bu farkındalık, 
oldukça karışık ve kafa karıştırıcı bir şekilde olsa da, başta 
Shakespeare’in Othello ve Venedik Taciri eserleri olmak üzere, 
o dönem üretilen çok sayıda kültürel ürüne yansıdı. 

Jerry Brotton’ın Sultan ve Kraliçe adlı çalışması, İngiltere’nin 
bu dönemde Türk, Arap ve Müslüman dünyasıyla kurduğu 
ilişkilerin sanılandan daha dostane ve çok daha kapsamlı 
olduğunu, Elizabeth İngiltere’sinin siyasetini, ekonomisini, 
ticaretini ve çehresini ciddi ölçüde etkilediğini ortaya 
koyuyor.
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AŞKLA ÇALIŞMANIN POLİTİKASI
Video Oyun Endüstrisinde Hayaller ve 
Güvencesizlik Gerçeği
Ergin Bulut

Video oyun sektöründe kimler oyun oynayabiliyor ve kimler 
çalışmak zorunda?

Video oyun yapmak, hiç kuşkusuz oynamak kadar 
eğlenceli ve büyüleyici. Hayalleri süsleyen bir iş. Uluslarötesi 
bağlantılarıyla ve ağ üzerinden gerçek anlamda bağlantı 
kuran işgücüyle, bu endüstri sahiden de enerji dolu bir 
çalışma ortamı sunuyor. Aynı zamanda ekonomik gerilemenin 
olumsuz etkilerine rağmen canlı bir endüstri olarak 
konumlandırılıyor.

Ergin Bulut ise, Aşkla Çalışmanın Politikası‘nda, işlerin 
biraz daha karmaşık olduğunu ileri sürüyor… Aslında bütün 
endüstrinin çeşitli eşitsizlik biçimleri üzerine kurulduğunu ve 
insanın sevdiği şeyi yapmasının ne anlama geldiğine ilişkin 
illüzyonlarla kuşatıldığını iddia ediyor. Bunu da, yaklaşık üç yıl 
boyunca ABD’deki bir oyun stüdyosunda çalışan video oyun 
geliştiricileri ile yaptığı saha çalışmasına dayandırıyor.

Aşkla Çalışmanın Politikası, eğlenceli bir geleceğe karşı 
oyunbozanlık etmeye yönelik derinlikli ve provokatif bir çağrı!

Politik Ekonomi
Çeviren: Yasin Emre Kara
ISBN: 978-625-8022-06-3
304 sayfa

Ergin Bulut, Koç 
Üniversitesi Medya 
ve Görsel Sanatlar 
Bölümü’nde 
öğretim üyesi.

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.

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

Can Nacar, Koç 
Üniversitesi Tarih 

Bölümü'nde 
öğretim üyesi.

OSMANLI 
İMPARATORLUĞU’NDA 
EMEK VE İKTİDAR
Tütün İşçileri, İşyeri Yöneticileri
ve Devlet, 1872–1912
Can Nacar

Tarih
Çeviren: Ali Karatay
ISBN 978-625-8022-21-6
192 sayfa

Osmanlı İmparatorluğu’nda Emek ve İktidar kitabında Can 
Nacar, 1872-1912 yılları arasında tütün işçilerinin çalışma 
deneyimlerine ve bu bağlamda işyeri yöneticileri ve devletle 
olan ilişkilerine odaklanmaktadır. On binlerce kişinin çalıştığı 
Osmanlı tütün endüstrisi, ele alınan dönemde imparatorluk 
çapında hızla büyürken tütün mağazaları ve fabrikaları 
birçok işçi eylemine sahne olmuştur. Emek ve İktidar bu 
eylemler ile ilgili detaylı bir analiz sunarak işçilerin daha iyi 
çalışma ve yaşam koşulları sağlamak için verdikleri çetin 
mücadeleyi ortaya koymaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda emek ve sermaye arasında 
değişen güç ilişkileri ve bu ilişkilerde devlet aktörlerinin 
oynadığı rol hakkında değerli bilgiler sunan bu kitap, 
Osmanlı ve İngiliz arşiv belgelerinin ve süreli yayınların da 
içinde olduğu birincil kaynaklara dayanmaktadır.

“Osmanlı İmparatorluğu’nda Emek ve İktidar Osmanlı tütün 
işçilerinin işverenleriyle, devletle ve Osmanlı toplumunun geri 
kalanıyla olan dinamik ilişkilerini mercek altına alan son derece 
önemli ve orijinal bir çalışma. Can Nacar, Osmanlı işçilerinin 
duygularına, kaygılarına, umut ve öfkelerine çok nadir ve çok 
kıymetli bir pencere açıyor. Nacar’ın bu mükemmel incelemesi, 
Osmanlı sosyal tarihçiliğinin ulaştığı yeni aşamanın sevindirici 
bir örneği.”

Yiğit Akın
The Ohio State University
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Yonca Köksal 
Özyaşar, Koç 

Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde 
ögretim üyesi.

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

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

Osmanlı tarihçileri Tanzimat’ı uzun süre yukarıdan 
aşağı bir bakış açısıyla çalıştı; buna göre imparatorluk 
başkenti İstanbul’da planlanan politikalar, vilayetlere 
ve merkezden uzaktaki nüfusa dayatılıyordu. Bu bakış 
açısı son yıllarda, tarihçilerin farklı toplumsal aktörlerin 
devletin reformlarına nasıl karşılık verdiğini çalışmak için 
vilayetlere yoğunlaşmasıyla değişti.

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.

Derin bir arşiv araştırmasına dayanan Tanzimat 
Döneminde Osmanlı İmparatorluğu, Tanzimat reformlarını 
hem tarihe hem de sosyal bilimlere katkıda bulunmak 
üzere değerlendiriyor; her ikisi de Osmanlı devletinin 
merkezi bölgeleri olan Ankara ve Edirne’den bakışla…

“Aynı Tanzimat politikaları iki bölgede de uygulanmış, 
fakat reformlar farklı sonuçlar vermişti. (…) Bu iki Osmanlı 
vilayetinde Tanzimat uygulamalarını karşılaştırmak bazı 
sorular doğurur: Tanzimat süresince devletle toplumsal 
aktörler arasında ne tür etkileşimler vardı? Bu etkileşimler 
reformların sonucunu nasıl etkiledi? Bu ilişkiler ve reformlar 
üzerindeki etkileri bize devletlerin dönüşümü hakkında ne 
söylüyordu? Söz konusu soruların cevapları sadece Edirne ve 
Ankara vilayetlerindeki toplumsal ve ekonomik değişiklikleri 
anlatmakla kalmaz, aynı zamanda merkeziyetçilik / 
ademimerkeziyetçilik, devlet kontrolü ve imparatorluğun 
çöküşü gibi kanıksanmış kavramları yeniden düşünmemize 
neden olurlar.”

MOĞOL FETHİNDEN SONRA 
ANADOLU’NUN YENİDEN İNŞASI
Rum Diyarında İslami Mimari, 1240-1330
Patricia Blessing

1243’teki Moğol fethinin ardından Anadolu’da İslami mimari 
alanında yaşanan gelişmeleri ele alan Moğol Fethinden 
Sonra Anadolu’nun Yeniden İnşası, bu dönemde gerçekleşen 
karmaşık yönetim değişimlerinin, nüfus hareketlerinin ve 
kültürel dönüşümlerin mimariyi ne yönde etkilediğini ortaya 
koyuyor.

Anıtlara ilişkin ayrıntılı gözlemler yapan Patricia Blessing’in, 
dönemi taze bir bakış açısıyla ele alan Moğol Fethinden 
Sonra Anadolu’nun Yeniden İnşası çalışması, mimari, tarih 
ve dinin iç içe geçen anlatımlarından beslenerek, Ortaçağ 
Ortadoğu’sunun karmaşık yerel, bölgesel ve bölgelerarası sınır 
kültürü hakkında kapsamlı bir yaklaşım sunuyor.

Tarih, Mimarlık
Çeviren: Merve Özkılıç
ISBN: 978-605-2116-55-5
296 sayfa

Patricia Blessing, 
Princeton 
Universitesi İslam 
Sanatı Tarihi 
Bölümü’nde 

öğretim üyesi.

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

Geçmişin öyküsü sadece yazarak mı anlatılır? Sefarad 
Güzergâhları, Osmanlı Sefarad Yahudilerinin Osmanlı’dan 
Seattle’a getirdikleri çok sayıdaki aile yadigârından, 
arşiv belgesinden, hatıra nesnesinden esinle ortaya 
çıkmış bir kitap. Bugün Washington Üniversitesi Sefarad 
Araştırmaları Koleksiyonu’nda bir araya getirilen nesneleri 
tartışmak ve bunların hem Birleşik Devletler hem de Osmanlı 
toprakları için teşkil ettiği ortak önemi keşfetmek amacıyla 
bilim insanlarını bir araya getiriyor.  Söz konusu koleksiyon, 
Akdeniz havzasındaki Sefarad Yahudileriyle ilişkili arşiv 
belgeleri ve kayıtların tutulduğu ilk büyük dijital veri havuzu 
niteliğinde, topluluk öncülüğünde gelişen bir arşiv.

Kerem Tınaz, Koç 
Üniversitesi Tarih 

Bölümü’nde doktor 
öğretim üyesi.

Oscar Aguirre-
Mandujano, 

Pennsylvania 
Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde doktor 

öğretim üyesi.

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, Berthe Georges-Gaulis’nin Fransa’nın 
Fas Valisi’ne yazdığı, Cumhuriyet’in ilk mühendislerinden 
Fuat Pekin’in arşivinden kızının gün yüzüne çıkardığı ve 
ilk defa yayımlanan mektuplar oluşturuyor. 

I. Dünya Savaşı öncesinde İstanbul’da yaşamış ve 
Kurtuluş Savaşı yıllarında gazeteci kimliğiyle Anadolu’yu 
pek çok kez ziyaret etmiş Gaulis’nin doğrudan tanıklıklar 
içeren mektupları, o dönemde Fransa’nın Ortadoğu ve Türkiye 
siyasetine ışık tutarak bu politik hattın gündelik yansımalarını 
aktarıyor.

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.Tarih

ISBN 978-605-7685-78-0
200 sayfa
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BİZANS’IN SESİ
Bizans Müzik Aletleri
Antonios Botonakis, Christian Troelsgård, 
Nikos Maliaras

GABAM
ISBN: 978-625-8022-19-3
128 sayfa

Bizans’ın Sesi, Bizans Dönemi müzik aletlerine dair 
makalelerden, görsellerden ve resimli bir sözlükten oluşan 
bir çalışma.

Kitapta, dönemin görsel kaynakları ve edebiyatındaki 
temsillerinden yola çıkarak Orta ve Geç Bizans 
dönemlerindeki müzik aletleri ve bunların törenlerdeki 
kullanımlarının ele alındığı makalelerle beraber yüzden 
fazla renkli görsel yer alıyor.

Kitabın yazarları Bizans kaynaklarında müzik aletlerini 
araştırarak bunların Bizans kültürünün belirli alanları için 
taşıdıkları önemi değerlendiriyorlar. Bu yayın için özel 
olarak hazırlanan Bizans müzik aletlerine ilişkin bir sözlük 
ve eşlik eden çizimler de bu konuda önemli bir kaynak 
sunuyor.

“Bizans Dönemi çalgıları konusunda çok kısıtlı bilgiye sahibiz. 
Bunun en önemli nedeni müzik enstrümanlarının fiziki olarak 
günümüze ulaşamamış olmasıdır. Ancak, Bizans Dönemi’ne 
ait minyatür, duvar resmi, mozaik ve bazı kullanım eşyaları 
gibi eserlerin üzerinde yer alan betimler, bu çalgılara 
ilişkin görsel bir kaynak sunmaktadır. Bu gibi çeşitli Bizans 
kaynaklarından yola çıkarak Bizans Dönemi müzik aletlerini 
belirlemek amacıyla Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı 
Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM), 
Atina’daki Müzik Dostları Derneği ile ortak olarak 2018 
yılında bir proje başlatmıştır. (...) Elinizdeki kitap, 2020 
yılında tamamlanmış olan Bizans Müzik Aletleri Projesi’nin 
bir ürünüdür.”

– Engin Akyürek

Antonios Botonakis, 
GABAM’ın doktora 

sonrası bursiyeri. 

Christian Troelsgård, 
Kopenhag 
Üniversitesi Kilise 
Tarihi Bölümü’nde 
öğretim üyesi.

Nikos Maliaras, 
Atina Üniversitesi 
Müzik Çalışmaları 
Bölümü’nde 
öğretim üyesi.

İSTANBUL’DA STOUDIOS MANASTIRI
Tarihi, Mimarisi ve Sanatı
Derleyenler: Dr. Esra Kudde, Nicholas Melvani, 
Tarkan Okçuoğlu

İstanbul’daki Stoudios Manastırı, beşinci yüzyılda inşa 
edilmiş ve yüzyıllar boyunca Bizans başkentinin en 
önemli manastırlarından biri olmuştur. Manastır 
komplesindeki binalardan yalnızca Osmanlı Dönemi’nde 
camiye çevrilen kilise yapısı günümüze ulaşmıştır.

Kitabın bölümleri, arkeolojik veriler ve birincil 
kaynaklara dayanarak Stoudios Manastırı’nın farklı 
yönlerine odaklanmaktadır. Esra Kudde, mimari 
özellikleri keşfeder ve ayrıntılı bir belgeleme sunar; 
Nicholas Melvani manastırın Bizans tarihini özenle 
inceler ve mimari plastik unsurlarını değerlendirir; 
Tarkan Okçuoğlu yapı grubunun Osmanlı tarihini aktarır.

GABAM
ISBN: 978-625-8022-11-7
280 sayfa

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA GEÇ 
ANTİK-ERKEN ORTAÇAĞ YAPILARI
Metin Ahunbay

Önemli mimarlık tarihçilerinden Metin Ahunbay’ın 
doçentlik tezi olan bu çalışması, 42 yıl sonra okuyucuyla 
buluşuyor.

1970’li yıllarda Güneydoğu Anadolu’da çok zor 
olan çalışma koşullarında uzun süre alanda çalışarak 
gerçekleştirmiş olduğu bu yapıt, bugün bile yeterince 
bilinmeyen bölgenin erken ortaçağ mimarisi açısından 
değerli bir kaynak, bir mimari envanter sunmaktadır.

“Geç Antik, Erken Hıristiyan ve Ortaçağ anıtlarıyla ilgilenen 
Metin Ahunbay, doçentlik çalışması kapsamında Tur Abdin 
bölgesinin 20. yüzyıla erişen askeri ve dini yapılarını incelemiş; 
19. yüzyılda bölgeye gelen yabancı gezginlerin notlarını da 
dikkate alarak, mevcut durumlarını belgeleyip, yorumlamıştır.”

GABAM
ISBN: 978-605-7685-96-4
192 sayfa

İTÜ Mimarlık Fakültesi 
emekli öğretim üyesi 
Metin Ahunbay, 
2014 yılında 
aramızdan ayrıldı. 

ANTİK ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE 
KENT ALANI VE PEYZAJ KÜLTÜRÜ
Derleyen: Billur Tekkök Karaöz

Kent peyzajı üzerine çalışmalar yürüten araştırmacılar 
için önemli bir başvuru kaynağı olması hedefiyle hazırlanan 
bu kitap, Koç Üniversitesi VEKAM tarafından 9 Mayıs 2019 
tarihinde gerçekleştirilen “Antik Çağlardan Günümüze 
Kent Alanı ve Peyzaj Kültürü” adlı sempozyumda sunulan 
bildirilerin bir derlemesidir.

Sempozyum bildirilerinde, çağlar boyu kentlerin oluşumu 
ve düzenlenmesinde peyzajın önemi vurgulanmış ve 
Aristoteles’in canlı bir Varlık gibi gördüğü polis’in (kent) 
yaşamını güçlü kılan bahçelerin, parkların, sulak alanların 
(kanal, havuz vb), kenti besleyen çiftliklerin oluşumları 
irdelenmiştir.

VEKAM
ISBN: 978-625-8022-12-4
212 sayfa

Billur Tekkök 
Karaöz, Başkent 
Üniversitesi Görsel 
Sanatlar ve Tasarım 
Bölümü’nde 

öğretim üyesi.

Dr. Esra Kudde, 
İBB Kültürel 
Miras Koruma 
Müdürlüğü’nde 
görev yapıyor.

Nicholas Melvani, 
Johannes Gutenberg 
Üniversitesi’nde 
doktora sonrası 
araştırmacı.

Tarkan Okçuoğlu, 
İstanbul 
Üniversitesi Sanat 
Tarihi Bölümü’nde 

Türk ve İslam 
Sanatı Ana Bilim 

Dalı başkanlığı görevini 
yürütüyor.
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Ne Olmuş Bilime Sadık Değilse?
STEVE BRUSATTE

G Ü N C E L

Jurassic World’ün olağanüstü başarısı göz ardı edilemez. 
Jurassic Park serisinin dördüncü filmi, ilk hafta sonunda 
500 milyon dolardan fazla hasılat yapan ilk film oldu. 
(Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2011’de 487 milyon 
dolar ile bir önceki rekoru kırmıştı). Jurassic World’ün 
başarısı sürecek gibi; Rotten Tomatoes platformunda 
izleyici ve eleştirmen puanları yüzde 70’in üzerinde. Bu 

da gittikçe daha zor beğenen izleyicinin, gişe rekoru kıran 
bir yığın bilgisayar teknolojisi tabanlı filmi görebileceği 
yaz dönemi için iyi bir puan.

Yine de Jurassic World hummasına yakalanmamaya 
kararlı görünen bir grup var. Sevgili paleontolog 
arkadaşlarım, sizleri kastediyorum. Jurassic World hakkında 
görüşleri sorulanlardan bazıları olumluydu, diğerleri 
kayıtsız kaldı. Ancak çoğu “Paleontologdan Jurassic World’e 
ağır eleştiri” cinsinden makaleler kaleme aldı.

Sanırım okuyucuyu bağlantıya tıklatan türden 
bir başlık bu. Ancak bu makaleler paleontologları, 
dinozorlardaki küçük hatalar nedeniyle bir filmi hor 
gören mızmızlar gibi gösteriyor. Raptor’ların elleri yanlış 
duruyormuş, Mosazor fazla büyük gösterilmiş, Tiranazor 
ise fazla hızlı hareket ediyormuş; dinozorların renkleri 
timsahları andırıyormuş ama kuşlara benzemiyormuş vs. 

Buradaki asıl çelişki ise paleontologların genellikle 
tanıdığım en uçarı, en mutlu ve en hevesli insanlar 
olmasıdır. Gezegenimizin 4,5 milyar yıllık tarihinde 
yaşamış en fantastik, en muazzam yaratıkları inceliyoruz, 
bu yüzden alaycıların işimize göz dikmesine gerek yok. 
Dinozorlarımızı, onlar hakkında konuşmayı seviyoruz. 
Tutkumuzu başkalarıyla paylaşmayı da seviyoruz.

Jurassic Park’ın Gücü
Bence Jurassic World, disiplinim için harika bir olay. 
Filmi bu hafta sonu izledim, çok da beğendim. Güzel bir 
canavar filmiydi. Paleontolog beynimi birkaç saatliğine 
askıya aldım, filmin bilimsel kusurlarını görmezden gelip 
eğlendim.

Aklım 22 yıl öncesine, 1993’te ilk Jurassic Park filmini 
izlediğim günlere gidiyor. Amerika’da Orta Batı’nın nemli 
yazını pinekleyerek ve mahalle arkadaşlarımla uzun 
saatler beysbol oynayarak geçiren dokuz yaşında bir 
çocuktum. Bilimle pek ilgilenmezdim, hatta okulda en az 
sevdiğim dersti. Ama Jurassic Park’taki dinozorların beni 
büyülediğimi anımsıyorum. Dinozor takıntım hemen 

Jurassic Park serisinin yeni filmi Jurassic World Dominion, 10 Haziran 
itibariyle gösterimde. Filmin kadrosunda, bilim danışmanı olarak, "tanıdık" 
bir isim de yer alıyor: Türkçede Dinozorların Yükselişi ve Çöküşü kitabını 
yayımladığımız –paleontolojinin genç yıldızı– Steve Brusatte. Üstlendiği bu 
görevden yıllar önce, Jurassic Park serisiyle ilgili ne düşündüğünü aktardığı 
bu yazısı, The Conversation’da yayımlanmış.

başlamasa da (bu yaklaşık beş yıl sonra oldu) bu film 
hiçbir kitabın, müzenin veya dersin yapmadığı şekilde 
bilimi hayata dahil etti.

Tıpkı 1993’te olduğu gibi, Jurassic World bu neslin 
gençleri için kültürel bir dönüm noktası olacak. İnsanların 
dinozorlar hakkında konuşmasını, düşünmesini, 
okumasını, internette arama yapmasını, öğretmenlerine 
sorular yöneltmesini, onları görmek için müzelere 
gitmesini sağlayacak. Benim gözümde, insanları 
çevrelerindeki dünyaya, gezegenin derin tarihine, doğa ile 
ilişkilerine dair düşünmeye iten her şey iyidir.

Jurassic Park ve Bilim
Jurassic World gibi filmlerin de bilim ve bilim insanları 
üzerinde büyük etkisi olabilir. İlk Jurassic Park, son 
elli yılda paleontolojinin başına gelen en önemli şeydi 
muhtemelen. Dinozorları incelemek için çok sayıda 
insana ilham verdi. Benim dönemimin (25 ila 35 yaş 
arası) birçok paleontoloğu, kariyer yolculuklarına 
bu filmle koyulduklarını söyleyecektir. Bu, şüphesiz 
Jurassic World için de geçerli olacak ve hatta diğer bilim 
alanlarına yönelik ilgiyi de canlandırabilir. Sonunda 
AIDS’i tedavi eden, yeni bir yenilenebilir enerji türü 
keşfeden ya da küresel açlık sorununu çözen kişi, bilime 
Jurassic World üzerinden bağlanmış olacaktır.

İlk Jurassic Park filmi ayrıca birçok müze ve 
üniversitenin dinozor uzmanlarını işe almasına ve 
paleontolojik araştırmalara sağlanan finansmanda 
patlamaya yol açtı. Jurassic Park’tan elde edilen 
gelirlerin bir kısmı, Dinosaur Society ve Jurassic 
Foundation aracılığıyla yeni bilimsel araştırmalara mali 
destek bile sağladı. Bu vakıf hâlâ etkin ve öğrenciyken 
yürüttüğüm iki projemi finanse etti. Biri çılgın et 
yiyici Monolofozor’u tanımlamak için Çin’e yaptığım 
bir gezi, diğeri ise Portekiz’de “süper semender” 
Metopozor’u keşfedip ortaya çıkartmak için yapılan 
saha çalışmasıydı. Bu hibeler olmasaydı, bilimsel 
kariyerim hiç başlamayabilirdi. Universal veya Amblin’in 
yöneticilerinden biri bu satırları okuyorsa, gerçekten de 
Jurassic World’den gelen gişe hasılatının bir kısmının bu 
sefer araştırmaya yönlendirilebileceğini umuyorum.

Filmler ve Bilimsel Doğruluk
Gerçekten de Jurassic World’deki bazı bilimsel hatalar 
biraz can sıkıcı olabilir. Örneğin, olağanüstü bir şekilde 
korunmuş birçok fosilin işaret ettiği şekilde, bence 
dinozorların tüylü olması gerekirdi. Ancak katıldığım 
son T-Rex otopsisinin aksine,  Jurassic World bilimsel bir 
belgesel değil, olmasını da beklememek gerekir.

Bu film eğlence amaçlı. Gösterilen dinozorların, 
Jurassic döneminde yaşayan hiçbir şeye benzemeyen 
film canavarları olduğunu açıkça ortaya koyuyorlar. 
Filmin kötü adamı Indominus Rex, T-Rex ile Raptor’un 
ve bir yığın diğer şeyin genetik bir karışımı. Bu yaratığın 
bilimsel doğruluğu hakkında konuşmaya kalkışmak 
bile bir yarasa uzmanının Batman’in anatomisi ve 
biyomekaniğinin ince noktalarını tartışmasına benziyor.

Bütün bu hatalardan rahatsız olan meslektaşlarıma 
soruyorum: Pek çok insanın dinozorların gerçek hayatta 
olduğundan biraz daha büyük, daha dişli ya da daha 
pullu olduğunu düşünmesi gerçekten sorun mu? İlk 
Jurassic Park’ta yanlış bir şekilde gerçeğinden daha büyük 
boyutta Velosiraptor gösterilmesi ya da T-Rex’in otoyol 
hızında koşmasının bir önemi var mı? Mesleği dinozorları 
incelemek olan bizler açısından bu konular önemli, 
hatta varoluşsal görünebilir. Ancak tablonun genelinde, 
bunların hepsi kuru gürültü. Bir film insanlara hem 
ilham verme hem de eğlendirme potansiyeline sahipse, 
yaşamları değiştirecek etkisi varsa devamı gelsin derim.

The Conversation 
(theconversation.com) 

15 Haziran 2015
çev. Umur Çelikyay

Paleontolog beynimi birkaç 
saatliğine askıya aldım, 
filmin bilimsel kusurlarını  
görmezden gelip eğlendim.
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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

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

MEÇHUL KUVVETLERE KURBAN 
SELİM NÜZHET GERÇEK
192 sayfa

PEMBE YUVA
HİKMET ŞEVKİ
376 sayfa

İNTİHAR VE BİLİMKURGU
Carlos Gutiérrez-Jones

Gutiérrez-Jones, bilimkurgu yapıtlarından oluşan 
malzemesinde, psikolojinin karanlık tarafındaki intihar 
krizlerinin nasıl yorumlandığını inceliyor.

“İlk Bölümün odaklandığı Dr. Moreau’nun Adası’nda, H.G. Wells 
Darwin’in evrim kuramının doğurduğu krize ve insan özgücülüğe 
meydan okumasına yanıt veriyor. Stanislaw Lem’in Solaris’ine 
ayrılan İkinci Bölüm yazarın bilimin gelişmesine dair, kaçınılmaz 
gibi görünen ve yabancı yaşamla teması son derece sorunlu bir 
hale getirebilecek bir önyargı, bir insanbiçimcilik olarak ifadesini 
bulan, derin kuşkuculuğunu ele alıyor. Üçüncü Bölüm yapay 
zekâlarla paylaşılan bir dünyada insanlığın statüsüne dair 
kaygıları işleyen William Gibson’ın Neuromancer’ını inceliyor. 
Dördüncü Bölüm yakın tarihli iki filmi, Başlangıç’ı ve Tetikçiler’i 
analize tabi tutuyor. Margaret Atwood’un DelliÂddem üçlemesini 
inceleyen son bölüm, yazarın kıyamet sonrası tahayyülünün 
modern çevreci hareketin gelişmesinde rol oynayan dinamiklerin 
bir eleştirisini ortaya koyduğunu savunuyor.”

İnceleme
Çeviren: Barış Cezar
ISBN: 978-625-8022-08-7
216 sayfa

Carlos Gutiérrez-
Jones, California 
Üniversitesi’nde 
İngilizce profesörü. 
Araştırma konuları 

arasında çağdaş 
kurgu, eleştirel ırk 

araştırmaları, insan hakları 
ve bilimkurgu bulunuyor.

Roger Luckhurst, 
Birkbeck Üniversitesi 
İngiliz Dili ve İnsani 
Bilimler Bölümü’nde 
modern ve 

günümüz edebiyatı 
profesörü.

ZOMBİLER
Kültürel Bir Tarih
Roger Luckhurst

Başlangıçta aristokrat vampirlerin ve mumyaların 
çürümekte olan yoksul akrabası, korku filmlerinde ancak 
çeperde yer bulan bir yaşayan ölüydü. Sıranın kendisine 
gelmesini beklerken sürekli konak değiştirdi; sonunda 
küresel bir figüre dönüştü.

Artık zombi kıyameti filmlerine, çizgi romanlarına ve 
romanlarına, televizyon dizilerine ve bilgisayar oyunlarına 
rastlamadan adım atmak mümkün değil. “Zombi” sözcüğü 
standart niteleme sıfatlarından birine dönüştü; zombi 
bilgisayarlar, zombi bankalar, zombi şirketler, zombi 
ekonomi, zombi hükümetler, zombi hukuk davaları 
dünyasında yaşıyoruz. Bunlar zombileşiyor çünkü asıl 
varoluş hallerine temsil, kontrol veya bilinç kaybı eşlik 
ediyor; ölüler ama bunu henüz bilmiyorlar, otomatiğe 
bağlamış halde yaşıyorlar.

Luckhurst, eşikteki bir gotik canavarın kendine özgü 
kültürel tarihini ve köleliğin zor ve dilsiz dünyasından 
kapitalist dünyanın kalbine, hatta küresel popüler kültürün 
şebekelerine ulaşırken yaptığı yolculuğu anlatıyor.

Tarih
Çeviren: Begüm Kovulmaz
ISBN: 978-605-2116-27-2
239 sayfa
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Nick Bostrom, Oxford 
Üniversitesi Felsefe 

Bölümü’nde 
profesör ve  
İnsanlığın Geleceği 

Enstitüsü ve Gelecek 
Teknolojileri Programı 

Başkanı. Foreign Policy’s 
Top 100 Global Thinkers 
listesinde iki kez yer 
almıştır.

SÜPER ZEKÂ
Yapay Zekâ Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler
Nick Bostrom

Diğer hayvanların güçlü kasları ve pençeleri var, 
bizimse daha akıllı beyinlerimiz. Genel zekâ bakımından 
sahip olduğumuz mütevazı üstünlük sayesinde dil, teknoloji 
ve karmaşık bir toplumsal örgütlenme geliştirmeyi başardık. 
Bu üstünlük, her kuşağın öncekilerin başarılarına yenilerini 
eklemesiyle zaman içinde daha da ilerledi. Bir gün insan 
beynini aşan makine beyinler yaratmayı başarırsak, o zaman 
bu yeni süper zekâ çok güçlü hale gelebilir. 

Zekânın doğasını detaylıca inceleyen bu kitap, doğal ve yapay 
zekânın içeriğini ve sınırlarını kapsamlı bir şekilde sunuyor. 
Gelecek belki doğal, belki de yapay zekânın elinde olacak ama 
kesin olan bir şey varsa, zekâ evrendeki varlığını sürdürecek.

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 ve fiziksel dünyadaki her şeyin aslında 
tamamen dijital bir hesaplama olduğunu söyleyecek kadar 
ileri gidiyor. Peki, gerçekte nedir teknoloji? Ne yöne doğru ve 
nasıl bir hızla ilerliyor? Mevcut hızıyla zaman içinde insana 
üstün gelebilir mi?

Dijital Ruh işte bu sorular etrafında inşa ediliyor. Edward 
Ashford Lee önce Platon’un felsefesine kadar geri gidiyor. 
Teknoloji tarihinin en alt basamağından en üst basamağına 
doğru tırmanarak okura adeta bir teknoloji felsefesi sunuyor.

Eirik Løkke, Bağımsız 
bir think tank olan 

Civita’da danışman. 

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

MAHREMİYET
Dijital Toplumda Özel Hayat
Eirik Løkke

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

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

P R O F İ L

“Gün geçmiyor ki kendine ve öğrenme kapasitesine dair zararlı 
fikirlere kapılmış olan kimselerle karşılaşmayayım. Her yaştan ve 
meslek grubundan insan matematiği, edebiyatı, dil dersini veya 
herhangi bir alanı eskiden sevdiğini ama zorluk düzeyi artınca bu işe 
uygun olmadığını düşünerek yarıda bıraktığını anlatıyor. (...) Her sene 
milyonlarca çocuk öğrenme heyecanıyla başladıkları okullarında, 
ötekiler kadar ‘zeki’ olmadıkları fikrine kapılarak hayal kırıklığına 
uğruyor. Aynı şekilde yetişkinler de yeterince iyi veya yine yeterince 
‘zeki’ olmadıklarını düşünerek aslında takip etmek istedikleri bir yolu 
terk ediyor. Binlerce çalışan iş toplantılarına ‘konuya hâkim olmadıkları’ 
anlaşılacak diye utana sıkıla giriyor.”

Yukarıdaki alıntı, Jo Boaler’in Sınırsız Zihin kitabından. Stanford 
Graduate School of Education, Matematik Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olan Jo Boaler, “kolay yolu” seçip yalnızca sorunları tespit etmekle kalmıyor 
kitabında. Yaşama ve öğrenmeye farklı bir yaklaşım sunmanın zamanının 
geldiği düşüncesiyle, öğrenmenin altı anahtarını bilimsel bir temelde sunarken, 
beyinlerimizin sandığımızdan farklı işlediğini ve değişebileceğimizi de öne sürüyor.

Ayrıca yalnızca Sınırsız Zihin’de değil, şimdiye kadar kaleme aldığı on sekiz 
kitabının merkezinde de eğitim-öğretim-öğrenme yer alıyor. Londra’nın çeşitli 
ortaöğretim okullarında matematik öğretmeni olarak başlayan kariyerine 
akademisyen olarak devam eden Boaler, böylelikle hem sınıf tecrübesine hem 
de kuramsal altyapıya sahip bir isim; ve bu özelliklerini yalnızca kitaplarıyla 
değil, eğitime destek veren çeşitli kurum ve kuruluşlarla girdiği işbirliklerinde de 
sergiliyor. Üstelik, Boaler’in bu kapsamdaki girişimleri bunlarla da “sınırlı” değil!

Öğretmenlere, velilere ve öğrencilere özellikle matematik konusunda 
heyecanlandırmak için ihtiyaç duydukları kaynakları ve fikirleri sağlamak 
amacıyla kurulan youcubed.org'un kurucu ortağı. Ana hedef olarak matematik 
öğretmenlerine ilham vermeyi, onları eğitip güçlendirmeyi, matematikle ilgili en 
son araştırmaları erişilebilir ve pratik biçimlere dönüştürmeyi seçen youcubed.
org, şimdiye kadar yüzden fazla ülkede milyonlarca öğrenciyi etkileyen fikirler, 
online eğitimler sunmuş, yaz kampları düzenlemiş...

Tüm bunları bir araya getirince, Jo Boaler’in hem kitapları hem de yaptıkları 
nedeniyle layık görüldüğü ödüller şaşırtıcı değil. Hiç kuşkusuz, günümüzün en 
yaratıcı ve yenilikçi eğitimcilerinden biri çünkü...

En yaratıcı ve yenilikçi 
eğitimcilerden biri:
Jo Boaler 

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

Bilim | Teknoloji 
Çevirenler: Avni Uysal, 
Gizem Uysal
ISBN: 978-605-7685-06-3
392 sayfa
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YARATILIŞTAKİ ÇATLAK
Gen Düzenlemenin Evrime Hükmeden İnanılmaz Gücü
Jennifer A. Doudna, Samuel H. Sternberg

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

Yaratılıştaki Çatlak, biyoloji tarihinin dönüm noktası 
niteliğindeki bu teknolojiyi, yani CRISPR-Cas9 Gen 
Düzenleme yöntemini, kâşifi Jennifer A. Doudna’nın 
ağzından aktarıyor. 

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

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? Eşcinsellik geni olabilir mi, cinsel yönelim ne 
zaman belirlenir?

Brtan Sykes, Adem’in Laneti’nde evrim teorisi ve genetik 
bilimindeki son gelişmelerin ışığında tüm bu sorulara 
cevaplar öneriyor ve yeni sorular ekliyor. 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

KONTROLLÜ GÜÇ
İnsan Davranışlarının Evrimi
Robert Aunger, Valerie Curtis

Kontrollü Güç, kuramsal temelini evrimsel biyolojiye 
dayandırarak insan davranış biçiminin diğer hayvan 
türlerinin davranış biçimlerinden nasıl farklı bir evrim 
geçirdiğini anlatıyor.

İnsan davranışını sadece anlamak değil, değiştirmek 
üzerine yapılan çalışmaların da bir uzantısı olan 
Kontrollü Güç, davranış dünyasını işlevselci/
adaptasyoncu görüşlerin ışığında değerlendiriyor 
ve standart insan davranışı açıklamalarının yöntemini 
kullanmayı reddediyor. Çevresini kontrol etme yetisi sınırlı 
bir canlı olmaktan dünyada büyük çevresel değişikliklere yol 
açan şimdiki davranış repertuarımıza doğru nesiller boyunca 
nasıl ilerlediğimizi, evrim mantığını kullanarak açıklıyor.

Psikoloji
Çeviren: Ayşegül Turan
ISBN: 978-605-9389-04-4
279 sayfa

"Jennifer Doudna, 
2020 Nobel 

Kimya Ödülü sahibi"

Jennifer A. Doudna, 
California 
Üniversitesi’nde 
biyokimya 
profesörü.

Samuel H. Sternberg, 
Columbia 
Üniversitesi 
Biyokimya ve 
Moleküler Biyofizik 

Bölümü’nde 
yardımcı doçent.

Robert Aunger, 
London School 
of Hygiene 
and Tropical 
Medicine’ın 

Hijyen Merkezi’nde 
evrimsel halk sağlığı 

üzerine araştırmalarını 
sürdürüyor.

Valerie Curtis, 
London School 
of Hygiene 
and Tropical 
Medicine’da Çevre 

Sağlığı Grubu’nun 
direktörüydü. 2020 

yılında aramızdan ayrıldı.

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.

Bütün bunları gerçekten 
basit bir kimyasala 
bağlayabilir miyiz?

A L I N T I

Karmaşık olduğunu düşünmek istediğimiz modern insan dünyasında bile 
testosteronun kadim rolünü oynamayı sürdürdüğünü göreceğiz. İnsanların 

icatlara bu kadar yatkın olmalarını sağlayan madde testosteron olmayabilir, ama bu 
icat yatkınlığına ulaşmakta temel bir itici güç sağlamıştır. Yine de bunu yapabilmek 
için hayatımızın hemen her yönü üzerinde etkili olması gerekir. Testosteronun güçlü 
eylemlerinin saçakları yaptıklarımızın büyük bölümüne girmiştir. “Biz” derken sadece 
erkekleri kastetmiyorum: Testosteronun erkekler üzerindeki önemli ama sıklıkla fark 
edilmeyen etkisi kadınlara yansır; zira erkeklerin davranış biçiminin kadınların hayatı 
üzerinde böyle bir etkisi vardır. Birazdan göreceğimiz üzere testosteron, erkeklerdeki rolleri 
kadar sık görülüp kabul edilebilir olmasa da, kadınlarda da önemli roller oynar, dolayısıyla 
içinde yaşadığımız dünyanın şekli ve yapısının başka bir boyutunu etkiler. Testosteron ne 
tür insanlar olduğumuzu, icat ya da tercih ettiğimiz şeyleri, içinde yaşadığımız toplumu 
şekillendirir; erkeklerin birbirleriyle ve kadınlarla kurdukları ilişkilerde, erkek gruplarının 
başka gruplarla yaşadıkları etkileşimlerde nasıl bir etkisi olduğunu yeni yeni anlamaya 
başlıyoruz. Bugün yaşadığımız dünyada da hâlâ bunu yapıyor. Bütün bunları gerçekten 
basit bir kimyasala bağlayabilir miyiz? Bu kitapta bunu inceleyeceğiz: 
Tarihimizi yazmış olan molekülü.

Din, psikanaliz, felsefe, etik... Hepsi de insanları bir “aydınlık” 
ve “karanlık”, “süper ego” ve “id”, “iyi” ve “kötü” karışımı olarak 
düşünmüştür. Burada böyle bir bakış açısını benimsemiyoruz. İlkel 
ya da kadim davranış biçimleri “iyi” de değildi “kötü” de; hele habis 
hiç değildi. Çetin, zorlu ve çeşitlilik gösteren doğal ortamlara uyum 
sağlama yolları olarak evrilmişlerdi. Bu tür davranışların daha 
yakın dönemdeki kalıplarının ya da denetiminin bu gibi konularla 
ilgilenenler açısından ahlaki değerleri olabilir, ama burada bunları 
olağanüstü insan beyninin hayat tarzı ve koşullarında meydana gelen 
değişikliklere uyum sağlama biçiminin örnekleri olarak düşüneceğiz. 
Uyarlanma biçimimizden hareketle, bunun gerçekleşme biçiminde 
zaman ve kültürler arasında gözlenen farklılıklara bakarak her tür 
sonuca varabiliriz. Önceden belirlenmiş olmayıp insan beyninin 
özelliği olan esnekliğe uyan bu değişikliklerin izlediği yol, insanlık 
durumunun diğer bütün yönlerini ve insanın hukuk, etik, gelenekler 
ve ahlaki standartlar geliştirme ya da bunları temel davranış 
biçimlerine uygulama becerisini harekete geçirir. Dolayısıyla beynin 
testosterona nasıl cevap verdiğini değerlendirmeye giriştiğimizde, 
beynin daha şeytani bir bölgeyi denetim altında tutan üstün, son 
derece gelişmiş “insani” kısmına ilişkin bir değerlendirme beklemeyin. 
Asırlar içinde insanlık durumunda gözlenen muazzam değişimlere, 
bunların aldığı bütün farklı biçimlere rağmen, temel gerçek olduğu gibi 
kalmıştır: Üreme insan dahil bütün türlerin temel işlevidir, testosteron 
da bunda merkezi bir rol oynamayı sürdürür. Bu kitap, insan 
beyninin, bu rolü ılımlı hale getirme ve genişletmenin giderek 
daha incelikli biçimlerini geliştirme becerisini konu alıyor. ”

 “

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

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.

YARIM-DÜNYA
Gezegenimizin Hayatta Kalma Mücadelesi
Edward O. Wilson

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

Yarım-Dünya önerisi, sorunun önemine uygun, birincil, 
acil bir çözüm sunuyor: Ancak gezegenin yarısını veya daha 
fazlasını ihtiyat olarak bir kenara ayırarak, çevrenin yaşayan 
kısmını kurtarabilir, kendi varlığımızı da sürdürebilmemiz 
için gereken dengeyi sağlayabiliriz.

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

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

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

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

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

2021 yılında 
aramızdan ayrılan 
Edward O. 
Wilson, karıncalar 
konusunda 

dünyanın en yetkin 
ismi olarak tanınıyordu. 

Sosyobiyolojinin de önde 
gelen savunucusu kabul 
edilen Wilson, iki kez 
Pulitzer olmak üzere sayısız 
ödül almıştı.

(foto. Beth Maynor Finch)

Anne Sverdrup-
Thygeson, Norveç 
Yaşam Bilimleri 
Üniversitesi 
(NMBU) koruma 

biyolojisi profesörü, 
aynı zamanda 

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

(foto. Celina Øier)

BENCİL MAYMUN
İnsan Doğası ve Yokoluşa Giden Yolumuz
Nicholas P. Money

3,3 milyar yıl önce filizlendik. Bin asır önce Rift 
Vadisi’ni terk edip dünyaya açıldık. Beslenme konusundaki 
esnekliğimiz, görkemli neokorteksimiz ve doğayı 
dönüştürme konusundaki kabarık sicilimiz bizi memeliler 
arasında özel bir yere taşıdı. 100.000 yıldır etrafta kasıla 
kasıla yürüyor, kendimize bilge sıfatını yakıştırıyoruz. Bizler 
Homo sapiens’iz.

Nicholas P. Money, modern insana seslendiği 
manifestosunda bu tabloyu başaşağı ediyor. Bu karamsar 
hikâyenin ışıklarını söndürmeden önce insanlığın berbat 
ettiği şeye dürüstçe bakmaya ve hatasını kabullenmeye 
cesaret edenler için bir umut zerresi, bir ipucu da bırakıyor 
Money: Zarafet. 

Bilim | Antropoloji

Çeviren: Mehmet Doğan

ISBN: 978-605-7685-63-6

128 sayfa

Nicholas P. Money, 
Miami Üniversitesi, 
Biyoloji Bölümü’nde 
öğretim üyesidir.
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Sanat tarihçisi 
Profesör Hans 

Belting’in, Ortaçağ 
ve Rönesans 
sanatının yanı 

sıra çağdaş sanat 
teorisi alanında da 

çalışmaları bulunuyor.

FLORANSA VE BAĞDAT
Doğu'da ve Batı'da Bakışın Tarihi
Hans Belting

Sanat, Sanat Tarihi
Çeviren: Zehra Aksu Yılmazer
ISBN: 978-605-5250-44-7
319 sayfa

Perspektifin kullanımı, Rönesans resminde bir devrim 
yarattı ve sanatçıya izleyicinin görüş açısını resmetme 
fırsatı verdi. Oysa perspektifin teorisi başka bir yerde, 
Bağdat’ta, matematikçi İbnü’l-Heysem tarafından on 
birinci yüzyılda oluşturulmuştu.

Ünlü tarihçi ve sanat kuramcısı Hans Belting, Floransa ve 
Bağdat’ta bakış metaforunu kullanarak Arabistan Bağdat’ı 
ile Rönesans Floransa’sı arasındaki tarihi karşılaşmayı 
anlatıyor. Perspektifin, geometrik soyutlamaya dayanan 
görsel teori (Ortadoğu) ve resim teorisi (Avrupa) olarak 
kullanıldığı ikili tarihini inceliyor. Ortaçağda Arap 
matematiğinin perspektif teorisini doğurduğunu, daha 
sonra bu teorinin Batı’da sanata dönüştürüldüğünü anlatan 
Belting, estetiğin ve matematiğin sınırlarını aşan bir 
soru soruyor: Müslümanlar ile Hıristiyanlar birbirlerine 
baktığında, kendi dünya görüşlerinin dönüştürülmüş bir 
versiyonunu görürlerse ne olur?

"Bakışma genellikle iki insan ya da bir tartışmanın 
tarafları arasında olur. Arap kültürü ile Batı kültürü 
arasında da zaman zaman böyle bakışmalar oldu, 
ama bunlar çok farklı türden bakışmalardı ve 
bildiğimiz gibi her zaman barışçı değillerdi. Fakat 
ben bu araştırmada iki kültürün bakışmasından 
değil, iki kültüre bakış açısının değiştirilmesinden söz 
etmek istiyorum. Zira Batı kültüründe alışılageldiği 
üzere, iki kültüre salt kendilerinden yola çıkıp 
ayrı ayrı bakmak yerine yan yana bakıldığında, 
karakteristik özellikleri çok daha net görülebiliyor."

Burak Akçapar, 
Türk büyükelçi, 

akademisyen ve 
köşe yazarıdır. 
Mayıs 2021 

tarihinden bu yana 
Türkiye Cumhuriyeti 

İspanya Büyükelçisi olarak 
görev yapmaktadır. 

HALKIN FERMANI:
Balkan Savaşları’nda Hint Müslüman Tıp Heyeti
Burak Akçapar

Tarih
ISBN: 978-625-8022-07-7
280 sayfa

Halkın Fermanı kitabında Burak Akçapar, Osmanlı 
İmparatorluğu’na yardım amacıyla gelen Mukhtar Ahmed 
Ansari önderliğindeki Hint Tıp Heyeti’nin gönderilmesinde 
rol oynayan tarihi dinamiklere, heyetin yerel siyasi ve 
bürokratik kadrolarla etkileşimlerine ve savaş sırasında 
fedakârca yaptığı çalışmalara odaklanıyor.

Çalışmanın ana konusunu oluşturan Tıp Heyeti’nin 
izleklerini Akçapar, aynı dönemde Delhi’deki Comrade 
dergisinde Ansari’nin Osmanlı Türkiye’sinde geçirdiği 
günlük faaliyetlerini ayrıntılarıyla anlattığı mektuplarda 
bulmuş. Hint Müslümanlarının Halife Sultan olarak kabul 
ettikleri Osmanlı padişahına bağlılığı Akçapar tarafından 
Panislamizm tartışması çerçevesinde incelenirken, 
yayımlanan mektuplar bir dönem anlatısı olarak Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son dönemindeki siyasi, ekonomik, 
toplumsal ve diğer devletlerle olan ilişkilerine dair ilginç 
ipuçları sunuyor.

Kitapta Comrade tarafından yüzyıl önce basılmış 
mektupların tam örneklerinin ilk kez yayımlanan 
bir antolojisini de yer alıyor. Mektuplar Ansari ve 
meslektaşlarının özgün sesini, Ansari’nin ayakta kalmış 
tek Müslüman devlete yardım eden Hint Müslümanlarının 
sahadaki temsilcileri olarak yaşadıklarına dair günlüğünü 
içeriyor.
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Belgin Şan Akca, Koç 
Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler 
Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler 

Programı’nda 
ögretim üyesi.

Ersel Aydınlı, Bilkent 
Üniversitesi 
Uluslararası 
Ilişkiler
Bölümü'nde 

öğretim üyesi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE 
METODOLOJİ
der. Ersel Aydınlı

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
428 sayfa

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

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.

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

ve ANAMED’in 
direktörü olarak görev 

yapmaktadır.
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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 SOUND OF BYZANTIUM
The Byzantine Musical Instruments
Antonios Botonakis, Nikos Maliaras, Chriastian Troelsgard

Bizans’ın Sesi, Bizans Dönemi müzik aletlerine dair makalelerden, görsellerden ve 
resimli bir sözlükten oluşan bir çalışma.

Kitapta, dönemin görsel kaynakları ve edebiyatındaki temsillerinden yola 
çıkarak Orta ve Geç Bizans dönemlerindeki müzik aletleri ve bunların törenlerdeki 
kullanımlarının ele alındığı makalelerle beraber yüzden fazla renkli görsel yer alıyor.

Kitabın yazarları Bizans kaynaklarında müzik aletlerini araştırarak bunların Bizans 
kültürünün belirli alanları için taşıdıkları önemi değerlendiriyorlar. Bu yayın için özel 
olarak hazırlanan Bizans müzik aletlerine ilişkin bir sözlük ve eşlik eden çizimler de bu 
konuda önemli bir kaynak sunuyor.

Bizans Tarihi, Müzik
ISBN: 978-605-7685-85-8
250 sayfa

THE CONSTRUCTION OF A NEW CITY
Ankara 1923–1933
ed. Ali Cengizkan, N. Müge Cengizkan

Vehbi Koç Vakfı’nın kuruluşunun 50. yılı kapsamında açılan sergi ile eşzamanlı 
olarak hazırlanan kitap, dönemin Ankara'sında eski ve yeni şehir bölgelerindeki 
yerleşimin modernleşmesi, kent ve park kültürünün oluşması, kamusal hizmetlerin 
modernleşmesi, anma kültürünün yaratılması, ulus kültürünün kimliğe kavuşturulması 
ve kentin sosyal yaşamının modernleşmesi temalarıyla açılımlar getiriyor. 

Modern Ankara’nın ilk genişlemesi sayılan Yenişehir’in 1933 tarihindeki konut ve 
kamu yapılarından oluşan durumunu modelleyerek yeni bir bilgi alanı ortaya çıkaran 
çalışma, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, savaş yorgunu bir ülkede “yeni” bir “şehrin” nasıl 
kurulduğunu, Cumhuriyet’in 10. yılına kadar ortaya konan irade ve olgularla birlikte ele 
alıyor.

Mimarlık Tarihi
ISBN: 978-605-7685-74-2
484 sayfa
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THE OTHER FACES OF THE EMPIRE
Ordinary Lives Against Social Order and Hierarchy
ed. Fırat Yaşa

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

Kitabın yazarları belgelere dayanmakla birlikte, bu belgelerin hikâyeleri 
tamamlamadığı noktalarda kimi kez tahminler yürütüyor, kimi kez de sordukları 
sorularla okurun ve araştırmacıların hayal gücünü harekete geçiriyor. Mikro-tarih 
bakışı, tarihyazımında günden güne yerini güçlendiriyor ve bu sayede Osmanlı tarih 
literatüründe “sıradan” sayılan insanların adları metinlere birer birer kaydediliyor.

Tarih
ISBN: 978-605-7685-68-1
320 sayfa

HERITAGE, WORLD HERITAGE, AND THE FUTURE
Perspectives on Scale, Conservation, and Dialogue
ed. B. Nilgün Öz, Christina Luke

5–6 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşen 14. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu 
“Miras, Dünya Mirası ve Gelecek: Ölçek, Koruma ve Diyalog Üzerine Görüşler”in 
İngilizce bildiri kitabı... 

Bu yayını oluşturan makaleler –Dünya Mirası Sözleşmesi ve Türkiye’deki uygulamalar 
da dahil olmak üzere– arkeolojik ve doğal mirasın korunması, alan koruması ve koruma 
çalışmalarının finansmanı, arkeolojik araştırmalara yerel halkın katılımı ve arkeolojinin 
kamu gözündeki algısı gibi konuları araştırıyor. 

Kendi çalışmaları üzerine derinlemesine düşünmeyi ve eleştirel değerlendirmeyi 
sağlayarak belirli koşullarda neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dair çalışmalarını da 
sunan yazarlar, aynı zamanda başarılı olmuş örnekleri ve sorunları da tartışıyorlar.

Arkeoloji
ISBN: 978-605-7685-86-5
240 sayfa

THE PALIMPSEST OF THE HOUSE
Re-assessing Roman, Late Antique, Byzantine, and Early Islamic Living Patterns
ed. Inge Uytterhoeven, Alessandra Ricci

2013 yılında düzenlenen 8. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu’nun İngilizce 
bildiri kitabı...

Yayındaki makaleler Roma, Geç Antik Çağ, Bizans ve Erken İslam dönemlerinde 
Akdeniz ve çevresindeki konutlardaki gelişmelere, sürekliliklere ve değişikliklere 
odaklanıyor. Çeşitli bölgeler ve zaman dilimlerindeki evler arasındaki etkileşime de ışık 
tutan bildiriler, konutların mimari özellikleri, yerleşimi ve iç mekânları, inşa edenleri ve 
kullanıcılarını da araştırıyor.

Arkeoloji
ISBN: 978-605-7685-84-1
292 sayfa



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.

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

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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KÜ Çocuk 1 yaşında!


