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TANER AKÇAM, 1915 Yaz›lar› (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 384 ss. ISBN 978-975-050-728-1
Ermeni meselesiyle ilgili yapt›¤› çal›ﬂmalarla dikkat çeken Taner Akçam, 1915 Yaz›lar›’nda bir araya getirilen makalelerinde çözümsüzlük girdab›nda sürüklenen sorunu de¤iﬂik yönleriyle ele al›yor. 1915
hakk›ndaki en basit do¤rular› karartmak için gösterilen çabalar› gözler önüne seren, ilgili kiﬂi ve kurumlar›n tarihsel gerçekleri nas›l çarp›tt›klar›n›, belgeler üzerinde tahrifata varan oynamalar yapt›klar›n› ortaya
koyan Akçam, var oldu¤unu ileri sürdü¤ü ‘inkâr endüstrisi’ ile hesaplaﬂ›yor. Türkiye’de soyk›r›m konusunda mevcut eksik bilgilenmelerin ve yanl›ﬂl›klar›n giderilmesine önemli bir katk› sa¤layan bu kitaptaki
makaleler Türk-Ermeni iliﬂkilerinin normalleﬂmesi yolunda at›lmas› gereken ad›mlara da iﬂaret ederek iki
halk›n kardeﬂlik ve dostluk temelinde bir arada yaﬂamalar› yolunda ufuk aç›yor. Türk tarihçili¤i ve belge
kullanma gelene¤i konusunda yap›lacak tart›ﬂmalara da katk› sunan 1915 Yaz›lar›, konuyla ilgili kapsay›c› ve karﬂ›laﬂt›rmal› araﬂt›rma biçimiyle, Türkiye’de genel olarak hem siyasetçilerde hem de akademisyenlerde egemen olan yaln›zca ve esas olarak ‘Osmanl› arﬂiv belgelerine güvenmek’ tutumunun ne kadar do¤ru oldu¤unu da sorguluyor. Tüm bunlar›n yan› s›ra ‘soyk›r›m’ kavram›n› uluslararas› hukuk ba¤lam›nda
gözden geçiren ve Uluslararas› Ceza Mahkemeleri kararlar› ›ﬂ›¤›nda de¤erlendiren Akçam, sadece Türk
diplomasisinin içine düﬂtü¤ü açmazlar› de¤il ‘soyk›r›m’›n ne olup ne olmad›¤›n› da inceliyor. Geçmiﬂi inkâr etmek yerine, anlamay› tercih edenler için önemli bir çal›ﬂma.

HAYDAR AKIN, Ortaça¤ Sonlar› ve Yeniça¤ Baﬂlar›nda Avrupa’da Çocuk Cad›lar ve Çocuk Cad› Av›
(Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 264 ss. ISBN 978-605-573-851-8
Bu çal›ﬂmada, s›n›rlar ölçüsünde Antik Ça¤’dan Yeni Ça¤’a çocuk ve çocukluk olgusunun kabulü
ile bu alanda yüzy›llar boyunca yaﬂanan ﬂaﬂ›rt›c› ve giderek dramatik hale gelen de¤iﬂim irdelenmekte, ard›ndan Orta Ça¤’dan Yeni Ça¤ baﬂlar›na—giderek orta Avrupa ülkeleriyle s›n›rl› kalmak üzere—Avrupa’da cinlenmiﬂ çocuklar, çocuk cad›lar, çocuk cad› avlar› ve yarg› süreçleri incelenmektedir.

VIRGINIA AKSAN, Kuﬂat›lm›ﬂ Bir ‹mparatorluk: Osmanl› Harpleri, 1700-1870 [çeviren Gül Ça¤al› Güven]
(‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2010), 650 ss. ISBN 978-994-4888-02-42
Osmanl› tarihçisi Virginia Aksan’›n Kuﬂat›lm›ﬂ Bir ‹mparatorluk: Osmanl› Harpleri, 1700-1870 baﬂl›kl› çal›ﬂmas› Osmanl› askeri sisteminin yaklaﬂ›k iki yüzy›ll›k bir zaman aral›¤›nda geçirdi¤i dönü¤ümü yans›tan bir harp tarihi çal›ﬂmas› olman›n ötesinde, Osmanl› tarihine, modernleﬂmesine ve tarihyaz›m›na iliﬂkin çok daha genel bir çerçeveyi de tart›ﬂmaya aç›yor. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu Katolik Habsburglar›n
Avusturyas› ve Ortodoks Romanovlar›n Rusyas› ile karﬂ›laﬂt›rmal› bir bak›ﬂ aç›s›yla ele alan Aksan, imparatorlu¤un içindeki askeri, entellektüel ve dinsel seçkin gruplar›yla merkezin çat›ﬂmal› iliﬂkilerini de yine
askeri dönüﬂüm ve reform giriﬂimleri ba¤lam›nda ele al›yor. Yazar›n ifadesiyle, “Bu çal›ﬂman›n amaçlar›
do¤rultusunda, öyküyü Londra, Paris, Viyana veya Petersburg’dan ziyade, ‹stanbul’un bak›ﬂ aç›s›ndan anlatmaya yönelik bilinçli bir çabaya giriﬂece¤im. Amac›m, Osmanl› aç›s›ndan dönemin ‘Bat› Sorunu’nun
daha ayr›nt›l› bir versiyonunu ortaya koyabilmek. Bu kitab›n özü, özellikle III. Selim (1789-1807) ve II.
Mahmud (1808-1839) dönemlerinde yaﬂanan olaylarla birlikte, askeri sistemin yeniçeriden zorunlu askerlik hizmetine dayal› düzenli bir orduya do¤ru evrilmesine dairdir.”
Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 8/1 (May›s 2011), ss.137–192.
© Çankaya Üniversitesi ISSN 1309-6761 Printed in Turkey

138

YEN‹ K‹TAPLAR

S‹NA AKﬁ‹N, ‹ç Savaﬂ ve Sevr’de Ölüm (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2010), 452 ss.
ISBN 978-994-488-918-6
Dördüncü Damad Ferid hükûmetinin kuruluﬂundan Sèvres Antlaﬂmas›’n›n imzalanmas›na kadar
uzanan zaman dilimini ele alan bu çal›ﬂma Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri olarak somutlaﬂan demokratik-ulusçu harekete karﬂ› verilen iç savaﬂ›, emperyalist kuvvetlerin Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na yönelik plânlar› ve Balkanlar’›, Ortado¤u’yu ve Anadolu’yu yeniden ﬂekillendirme çabalar›yla birlikte iﬂliyor.

ALPER AKYÜZ, AB, Bütünleﬂme ve STK’lar (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 246 ss.
ISBN 978-605-399-094-9
Son y›llarda haklar temelli STK’lar için Avrupa Birli¤i ayr› bir anlam taﬂ›maya baﬂlad›; ve bir yandan olumlu yönde de¤iﬂim arzular›m›z› üzerine yükledi¤imiz ve bunun için hükûmetlere bask› yapmas›n›
bekledi¤imiz, öte yandan çifte standartl› görerek oklar›m›z› üzerine yöneltti¤imiz bir varl›k haline geldi.
Ekim 2005’te baﬂlayan ve AB’ye kat›l›m›n son aﬂamas› olan müzakere süreci boyunca daha fazla iç içe
olaca¤›m›z bir dönemde biraz daha derinlemesine bilgi ve anlay›ﬂla donanm›ﬂ, serin bir yaklaﬂ›m, STK’lar›n bu dönemde kendi amaçlar›na yönelik olarak en etkili de¤iﬂimi sa¤lamalar› ve bunun için kendilerini
ve hedef kitlelerini güçlendirmeleri aç›s›ndan da bir olanak sunuyor. Co¤rafi bir terimin ötesinde bir düﬂünce ve kavram olarak Avrupa, bir tart›ﬂma ve toplumsal etkileﬂim platformu olageldi ve bir birleﬂmeler
ve bölünmeler tarihini oluﬂturdu. Bütünleﬂme ise çok daha sonra gündeme geldi ve Avrupa Birli¤i ve Avrupa Konseyi gibi Avrupa kurumlar› bütünleﬂme süreçlerinin hem itici güçleri hem de sonuçlar› olarak ortaya ç›kt›lar, politik bir tart›ﬂma platformu oluﬂturdular, ancak bir o kadar da karmaﬂ›klaﬂt›lar ve yurttaﬂa
uzak kald›lar. AB’nin geniﬂleme ve derinleﬂme süreci de bu karmaﬂ›kl›¤a yeni aktörleri iﬂin içine sokarak
ve ilgili ülkeler ve Avrupa genelinde yayg›n bir politik tart›ﬂmaya yol açarak yeni boyutlar ekledi. Avrupa'n›n ve aday ülkelerin STK’lar› ve aktif yurttaﬂlar› için, kendi alanlar›ndaki çal›ﬂmalar›nda Avrupa bütünleﬂmesiyle ilgili konularla ve Avrupa kurumlar›yla ve politikalar›yla karﬂ› karﬂ›ya gelmek neredeyse kaç›n›lmaz hale geldi. Öte yandan yurttaﬂlar taraf›nda süreç ve kurumlarla ilgili yayg›n bilgi eksikli¤i tepkilerin gecikmesine, olanaklar›n kullan›lamamas›na ve yanl›ﬂ alg› ve yorumlara yol aç›yor. Bu Türkiye ba¤lam›nda daha da çok geçerli. Bu nedenle, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi STK E¤itim ve Araﬂt›rma Birimi ile
AB Enstitüsü’nün ortakl›¤›yla haz›rlanan bu kitap Türkiye STK’lar› ve yurttaﬂlar› için etkinliklerinde ve
savunuculuk ve politikalar› etkileme çal›ﬂmalar›nda AB baﬂta olmak üzere Avrupa kurumlar›, bütünleﬂme
süreçleri ve sivil örgütler ve platformlar aras›nda yollar›n› bulabilmeleri için bir k›lavuz olma ve ayn› zamanda Avrupa ve bütünleﬂme düﬂüncesine yönelik bir perspektif oluﬂturmak için eleﬂtirel bir tart›ﬂma süreci baﬂlatma arac› olarak yap›land›r›ld›.

MEHMET Ö. ALKAN (der.), Tar›k Zafer Tunaya An›s›na: Yadigâr-› Meﬂrutiyet (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 283 ss. ISBN 978-605-399-134-2
Mehmet Ö. Alkan, Feroz Ahmad, Sina Akﬂin, Sacit Kutlu, Cemil Oktay, ‹lhan Tekeli, Selim ‹lkin,
Zafer Toprak, Erik Jan Zürcher gibi de¤erli akademisyenlerin Tar›k Zafer Tunaya’n›n düﬂünce vasiyetini
yerine getirdi¤i bu kitap, Tunaya’n›n ‘siyasî laboratuar’ olarak tan›mlad›¤› Meﬂrutiyet döneminin de¤iﬂik
sorunlar›n› ele al›yor. Türkiye’de yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalarla kendisinden sonraki bilim insanlar›n› büyük
ölçüde etkilemiﬂ olan Tar›k Zafer Tunaya, ‘Hürriyet’in ‹lân›’n› Türkleri imparatorluktan cumhuriyet formülüne ileten bir köprü olarak tan›mlar. Tunaya’ya göre, bu bahts›z demokrasi denemesi, ulaﬂt›¤› sonuç-
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lar bak›m›ndan tarihî olmaktan ç›kar, bugüne ba¤lanabilir. Bizler bu tarihî tablo karﬂ›s›nda ibretle düﬂünmeye mecbur bir kuﬂa¤›n çocuklar›y›z. Mehmet Ö. Alkan’›n haz›rlad›¤› kitap, hocan›n bu tarihî tablo karﬂ›s›nda ibretle düﬂünmeye mecbur bir kuﬂa¤›n önde gelen ve bir k›sm› Tunaya’n›n yetiﬂtirdi¤i akademisyenlerin yaz›lar›ndan oluﬂuyor.

AHMET REF‹K ALTINAY, Felâket Seneleri: Geçmiﬂ As›rlarda Osmanl› Hayat› (‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›, 2010), 160 ss. ISBN 978-975-333-252-1
Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar› ‘Tarihe Yolculuk’ dizisinden Ahmet Refik Alt›nay’›n kitaplar›n› yay›mlamaya Felâket Seneleri ile devam ediyor. 'Tarihe Yolculuk' dizisinin sekizinci kitab› olan Felâket Seneleri, 1094-1110 adl› eserinin ilk bask›s› 1916 y›l›nda yap›lm›ﬂt›r. Kitab›n baﬂl›¤›nda yer alan ‘Felâket Seneleri,’ 1683’te Viyana’n›n ikinci defa kuﬂat›lmas›yla baﬂlay›p 1699’da Karlofça Antlaﬂmas›’yla sonuçlanan
ve Osmanl› Devleti’nin fiilen çöküﬂünün baﬂlad›¤› dönemi ifade ediyor. Kitapta, meydana gelen olaylar›n
baﬂ aktörü Merzifonlu Kara Mustafa Paﬂa’n›n tan›t›lmas›ndan ve kiﬂili¤inin incelenmesinden sonra ‹kinci
Viyana Kuﬂatmas› ve Osmanl› ordusunun yaﬂad›¤› bozgun ve devam eden olaylar konu ediliyor. Ayr›ca
Dördüncü Mehmed’in tahttan indirilmesi ve bu dönemde görev alan önemli kiﬂiliklerin olumlu ve olumsuz yanlar›, meydana gelen isyanlar ve gerçekten felâketten baﬂka türlü ifade edilemeyecek durumlar anlat›l›yor. Alt›nay, kitab›n›n ilk sayfas›nda, bu konular› ﬂu alt baﬂl›klarla sunuyor: Kara Mustafa Paﬂa, ‹kinci Viyana Muhasaras›, Budin Felâketi, Köprülüzade Faz›l Mustafa Paﬂa, Salankamen Felâketi, Erkân- ›
Devletin ‹haneti, Zanta Felâketi, Karlofça Muahedesi.

AHMET REF‹K ALTINAY, ‹ki Komite, ‹ki K›tâl - Kafkas Yollar›nda (‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›, 2010),
181 ss. ISBN 978-975-333-243-9
Ahmet Refik Alt›nay’›n eski harflerle ilk bask›lar› 1919 y›l›nda yap›lan ‹ki Komite, ‹ki K›tâl ve Kafkas Yollar›nda adl› kitaplar›n› ‘Tarihe Yolculuk’ dizimiz içinde okurlar›m›zla buluﬂturuyoruz. Zafer Toprak’›n ‘Sunuﬂ’ yaz›s›ndan: “‹ki Komite ‹ki K›tâl 1915 y›l›nda al›nan notlardan derlenmiﬂ, önce ‹kdam gazetesinde yay›mlanm›ﬂ, ard›ndan kitaba dönüﬂmüﬂ. Bu kitapta, o tarihlerde rüzgar hangi yönden esiyorsa
Ahmed Refik de o do¤rultuda kalem oynatm›ﬂ, ‹stanbul iﬂgal alt›na girerken kimi çevrelere yak›n durma
gere¤i duymuﬂ, ‹ttihatç›lar› k›yas›ya eleﬂtirmiﬂ. Kafkas Yollar›nda ise Mondros Mütarekesi’nden önce, Talât Paﬂa’n›n sadrazaml›¤› s›ras›nda Alman ve Avusturyal› gazetecilerle birlikte do¤uya yap›lan bir inceleme seyahatinden edindi¤i izlenimleri kaps›yor. Trabzon’dan yola ç›karak Gümüﬂhane, Erzincan, Erzurum,
Kars, Ardahan ve Artvin üzerinden Batum’a uzanan ve bir aya yak›n süren bu seyahat Ermeni sorununun
bir baﬂka boyutunu gündeme getiriyor. Siyasi duruﬂ hangi do¤rultuda olursa olsun, her iki kitap da dönemle ilgili ilginç gözlemleri içeriyor. Ermeni sorununun ne denli karmaﬂ›k bir yap› taﬂ›d›¤› bu gözlemlerle bir
kez daha kan›tlanm›ﬂ oluyor.”

AHMET REF‹K ALTINAY, Kabakç› Mustafa (‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›, 2010), 109 ss. ISBN 978-975333-250-7
Tarih Vakf› Ahmet Refik Alt›nay’›n ‘Geçmiﬂ As›rlarda Osmanl› Hayat›’ baﬂl›kl› bir dizi halinde Kitaphane-i Hilmi taraf›ndan 1915-1927 tarihleri aras›nda yay›mlanan on alt› eserini ‘Tarihe Yolculuk’ ad›n› verdi¤ini bir diziyle okurlarla buluﬂturuyor. Dizinin yedinci kitab› olan Kabakç› Mustafa adl› eserin ilk
bask›s› 1915 [1331] y›l›nda yap›lm›ﬂt›r. Kabakç› Mustafa’da, Osmanl› Devleti’nde bitmek tükenmek bil-
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meyen isyanlar›n ve elebaﬂlar›n›n bir de¤erlendirmesi yap›ld›ktan sonra Üçüncü Selim döneminin musiki
ve sanat hayat›, Osmanl› yöneticilerinin kiﬂilikleri ve d›ﬂ siyasetin durumu, elebaﬂ›l›¤›n› Kabakç› Mustafa’n›n yapt›¤› isyan, isyanc›lar ve isyan› izleyen günlerin olaylar› anlat›l›yor. Alt›nay kitab›n›n ilk sayfas›nda bu konular› ﬂu alt baﬂl›klarla sunuyor: Osmanl› ‹htilâllerinin Mahiyeti, ‹syan Reisleri, Kabakç› Mustafa, Ulema ve Yeniçeriler, Üçüncü Selim Devrinde Sanat ve Musiki, Siyaset-i Hariciye, Kabakç›’n›n ‹syan›, Üçüncü Selim’in Hal’i, Türediler Saltanat›, Alemdar.

AHMET REF‹K ALTINAY, Samur Devri, 1640-1648 (‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›, 2010), 200 sss. ISBN
978-975-333-246-0
Ahmet Refik Alt›nay’›n ‘Geçmiﬂ As›rlarda Osmanl› Hayat›’ baﬂl›kl› bir dizi halinde Kitaphane-i
Hilmi taraf›ndan 1915-1927 tarihleri aras›nda yay›mlanan on alt› eserini Tarih Vakf› ‘Tarihe Yolculuk’
ad›n› verdi¤i bir diziyle okurlarla buluﬂturuyor. Alt›nay’›n Samur Devri, 1049-1059 adl› eserinin ilk bask›s› 1927 y›l›nda yap›lm›ﬂt›r. Sultan ‹brahim’in 1640-1648 y›llar› aras›nda süren saltanat› s›ras›nda Dördüncü Murad’›n kat› yönetimine nazaran daha serbest bir idare hüküm sürmüﬂtür. Kitab›na Dördüncü Murad’›n vefat›yla baﬂlayan Alt›nay da tahta ç›kan Sultan ‹brahim’in ‘deli’ oldu¤u yönündeki rivayetleri destekliyor: “Sultan Murad’›n yerine geçen de onun kadar zalim ve belki ondan fazla olarak, ak›ls›z ve anlay›ﬂs›z bir deliydi.” Alt›nay, Sultan ‹brahim’in yaﬂam›n› ve sekiz y›l süren saltanat›n› ilgi çekici bir üslupla anlat›yor. Kitab›n baﬂl›¤›na da taﬂ›d›¤›, Sultan’›n samur kürk merak›ndan Yeniçeri Oca¤› a¤alar›n›n isyan›na kadar tarihsel olaylar ile rivayetlere dayanan yönlerini bir arada aktaran Alt›nay, kitab›n›n ilk sayfas›nda bu konular› alt baﬂl›klar olarak sunuyor: Dördüncü Murad’›n Vefat›, Sultan ‹brahim’in Mahbesten
Ç›kar›lmas›, Kösem Valide, Sarayda Cinci Hoca, Sultan ‹brahim’in Cinnetleri, Telli Haseki-ﬁekerpare, Samur ve Amber Vergisi, A¤alar›n isyan›, Sultan ‹brahim’in Hal’i ve idam›.

MEROP‹ ANASTASS‹ADOU, Tanzimat Ça¤›nda bir Osmanl› ﬁehri: Selânik, 1830-1912 [çeviren Iﬂ›k Ergüden]
(‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›, 2010), 438 ss. ISBN 978-975-333-149-4
Selânik 1830 ile 1912 y›llar› aras›nda Osmanl› modernleﬂme çal›ﬂmalar›n›n vitriniydi. Tarihçi Meropi Anastassiadou’nun Selânik yerel arﬂivlerine dayanarak yapt›¤› bu çal›ﬂma Osmanl› toplum ve ekonomisinin büyük bir dönüﬂüm içinde oldu¤u ça¤da, bu ﬂehrin geçirdi¤i evrimi inceliyor. Selânik hiç de s›radan olmayan bir ﬂehirdir. Osmanl› Selânik’i kendine özgü büyüleyici bir inceleme alan› oluﬂturur. Bu kurald›ﬂ›, fakat baz› çehreleriyle di¤er Osmanl› liman ﬂehirlerine çok benzeyen ﬂehri, üç çeyrek as›rl›k bir dönem boyunca izliyoruz. 1840’lardan itibaren Avrupa ile iliﬂkilerin güçlenmesinin ve modernleﬂmenin etkisi alt›nda büyümeye aday Do¤u Akdeniz liman ﬂehirlerinden biri olan Selânik’te yeni ulaﬂ›m a¤lar› kuruluyor, her eve içme suyu getiriliyor, tramvaylar iﬂlemeye baﬂl›yor, sa¤l›k hizmetleri altyap›s› ›slah ediliyor, ‘modern’ anlay›ﬂta birçok okul aç›l›yor, sanayi ad›m ad›m kuruluyor ve Selâniklilerin yaﬂam tarzlar› da ad›m ad›m de¤iﬂiyor.
Anastassiadou, do¤up büyüdü¤ü ﬂehri anlat›rken bir sorgulama, bir tür tarihsel içebak›ﬂa giriﬂme gereklili¤i
duyuyor. Fakat, sat›r aralar›n› okumay› bilen kiﬂi için bu çal›ﬂma, kendi tarz›nda, ﬂimdiki zaman›n peﬂinde.

BENJAMIN ARDITI, Liberalizm’in K›y›lar›nda Siyaset [çeviren Emine Ayhan] (‹stanbul: Metis Yay›nlar›,
2010), 208 ss. ISBN 978-975-342-748-7
Liberalizmin perspektifi d›ﬂ›nda bir demokrasi mümkün mü? Arditi, günümüzün önde gelen
düﬂünürleriyle yarat›c› bir biçimde hesaplaﬂmaya giriﬂerek ‘liberal demokrat mutabakat’› sorguluyor.
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Farkl›l›k, popülizm, devrim ve ajitasyon kavramlar› çevresinde giriﬂilen bu sorgulama sonucunda ‘baﬂka
tür bir demokratik siyaset’ için stratejiler öneriyor. Bugün siyasal alan›n hepimiz taraf›ndan az çok
hissedilen bir özelli¤ini vurguluyor Arditi. ‘Farkl›l›k’›n öne ç›kar›lmas› üzerine kurulu olan kimlik siyasetinin sahip oldu¤u itici gücün eﬂitlik talebi yerine gitgide ayr›cal›k talebine dönüﬂmesinin taﬂ›d›¤›
parçalay›c› risklere dikkat çekiyor ve liberalizmin öcü olarak gördü¤ü iktisadi ve siyasi ‘popülizm’in iddia
edildi¤i kadar demokrasiye ters olmad›¤›n› tart›ﬂ›yor. Düﬂünce evrenimizden kovulan ‘devrim’ kavram›,
bir anda gerçekleﬂen ikonik bir de¤iﬂim yerine, sürekli düﬂünülen, hayal edilen, tasarlanan ve her an vuku
bulabilecek/bulabilen bir de¤iﬂim olarak tasavvur edilmeli. Devrim böylece hayali bir hedef olmaktan
ç›kabilir, elle tutulur bir hale gelebilir. Demokrasinin, liberal demokrat siyaset anlay›ﬂ› d›ﬂ›nda nas›l
tasavvur edilebilece¤ini merak edenler için.

UMUT TÜMAY ARSLAN, Mazi Kabrinin Hortlaklar›: Türklük, Melankoli ve Sinema (‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 368 ss. ISBN 978-975-342-741-8
Umut Tümay Arslan Mazi Kabrinin Hortlaklar›’nda toplumsal iktidar›n duygular alan›ndaki
hareketini Türk sinemas›nda takip etmeye çal›ﬂ›yor. Uluslar›n kendilerini tan›ma, kendilerinden bahsetme,
kendilerine inanma biçimleri, kendilerine dair imgeleri olan k›saca uluslar› ulus yapan ‘hikâyeler’i sorguluyor. Sineman›n ulusal gözyaﬂ›n›, ulusal kahkahay›, ulusal histeriyi nas›l üretti¤ini Yeﬂilçam sinemas›
içinden anlamaya ve aç›¤a ç›kartmaya çal›ﬂ›yor. Milliyetçilik, melankoli, cinsiyetçilik, kimlikler,
masumiyet, ﬁarkiyatç›l›k, ﬂehir ya da modernleﬂme gibi konular›/meseleleri Sevmek Zaman›, Vesikal›
Yarim, Gelin, Umut, K›r›k Plak, Bir Türke Gönül Verdim ya da Ah Güzel ‹stanbul gibi filmler üzerinden
izliyor.

TOURAJ ATABAKI (der.), Devlet ve Maduniyet: Türkiye ve ‹ran’da Modernleﬂme, Toplum ve Devlet [çeviren Serhan Afacan] (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 286 ss. ISBN 978-605399-153-3
Sosyal tarihi, henüz yeterince araﬂt›rmac›n›n yönelmedi¤i bir alan olan Ortado¤u’nun durumunu de¤erlendiren kitap, zaman›n ölçülmesi ve iﬂgücü kavram›, devlet-çal›ﬂan iliﬂkileri ve eme¤in eﬂit karﬂ›l›¤›
mücadelesi, devlet eliyle yerinden edilme olgusu, farkl› etnik ve dini kimliklerin devlet karﬂ›s›nda eﬂit hak
talepleri, toplumsal cinsiyet sorunu ve kad›n›n toplumsal yaﬂamdaki yerinin belirlenmesi gibi baﬂl›klar çerçevesinde, özellikle ‹ran ve Türkiye’nin son yüzy›lda geçirdi¤i sekülerleﬂme ve modernleﬂme süreçlerini
anlat›yor. Kitapta Touraj Atabaki’ye ek olarak Erik Jan Zürcher, Kaveh Bayat, Hülya Küçük, Afsaneh Najmabadi gibi yazarlar›n makaleleri de bulunuyor.

TOURAJ ATABAKI, ‹ran ve I. Dünya Savaﬂ›: Büyük Güçlerin Savaﬂ Alan› [çeviren Gül Ça¤al› Güven]
(‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›, 2010), 248 ss. ISBN 978-975-333-251-4
Amsterdam’daki Uluslararas› Soysal Tarih Enstitüsü’nün baﬂkanl›¤›n› yürüten ve Leiden Üniversitesi’nde Ortado¤u ve Orta Asya Sosyal Tarih Bölümü’nde çal›ﬂan Touraj Atabaki’nin ‹ran ve I. Dünya
Savaﬂ› adl› kitab› tarihseverlerle buluﬂuyor. Birinci Dünya Savaﬂ› ‹ran’da var olan rejimin y›k›l›p R›za
ﬁah’›n geliﬂiyle sonuçland›¤› için merkezi bir öneme sahip. Kitap Birinci Dünya Savaﬂ›’na yak›n bir
co¤rafyadan, farkl› bir aç›yla bakma f›rsat› veriyor. Kitapta Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda kurulan ve ‹ttifak Devletleri’nin resmen tan›d›¤› ‹ran Geçici Hükümeti’nin kuruluﬂ ve y›k›l›ﬂ hikâyesine de yer veriliyor:
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“Rus ve ‹ngiliz karﬂ›t› duygular eninde sonunda baz› ‹ranl› demokratlar›n Almanlar› uygun müttefik olarak
görmelerine yol açt›. Aral›k 1914’te toplanan Üçüncü Meclis’te 136 vekilden 30’u Demokrat Parti’liydi.
Demokratlar›n Alman yanl›s› faaliyetleri, ‹ran’daki iﬂgal kuvvetlerinin say›s›n› art›rmaya karar veren
‹ngiliz ve Ruslarca güvensizlik ve korkuyla karﬂ›land›. Durum öylesine acil bir hal ald› ki, Tahran’›n 160
kilometre kuzeybat›s›ndaki Kazvin’de konuﬂland›r›lan Rus askerleri, baﬂkenti iﬂgal tehdidiyle Tahran’a
do¤ru yürüyüﬂe geçti. 30 Demokrat vekil, baz› gazetecilerin ve nüfuzlu itidalli siyasetçilerin eﬂli¤inde,
‘uzun yürüyüﬂü’ baﬂlatarak, ilkin Komite-i Defa’i Milli’yi kurduklar› Kum’da durdular; derken Kaﬂan’a
çekilmek zorunda kald›lar; en sonunda tutunmay› baﬂard›klar› Kirmanﬂah’a yerleﬂerek, ‘‹ran Geçici
Hükümeti’ ad›n› ald›lar. ‹ttifak Devletleri’nin resmen tan›d›¤›, bu bak›mdan ‹ran’›n tek meﬂru hükümeti
olan Geçici Hükümet, ‹ngilizlerin artan bask›lar› karﬂ›s›nda direnemedi. 1916’da Kirmanﬂah Rus kuvvetlerine teslim oldu ve Geçici Hükümet sona erdi.” Pantürkist ve Panturanist duygulardan esinlenen
Osmanl›lar, Azerbaycan’daki ‹tilaf kuvvetlerine karﬂ› yeni bir cephe açt›. Bunun dolays›z sonucu,
Azerbaycan’›n Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n önemli savaﬂ alanlar›ndan birine dönüﬂmesi oldu. Askerî stratejilerinin bir parças› olarak Ruslar, ‹ngilizler ve Osmanl›lar, hepsi ayr› ayr›, bölgedeki farkl› etnik ve dinsel
gruplar aras›ndaki mevcut düﬂmanl›klar› k›ﬂk›rtmay› amaçlayan siyasetler izlediler. Kürtler, Nasturiler,
Ermeniler ve Azeri Müslümanlara ba¤›ms›z devlet kurma sözleri verildi. Anayasal Devrim mücadeleleri
s›ras›nda (1905-1909) Azerbaycan, reformcu meﬂrutiyetçiler ile tutucu monarﬂistler aras›nda bölünmesine
karﬂ›n, gene de Müslüman Azerilerin H›ristiyan Gürcü ve Ermeni gönüllülerle ortak dava u¤runa ittifak
kurmalar› mümkün olmuﬂtu. Art›k, yabanc› manipülasyonlar› sayesinde, Azerbaycan çeﬂitli aﬂiretlerin ve
topluluklar›n önderlerinin ‹ttihad-› ‹slam sanca¤› alt›nda Ümmet-i ‹slam’› oluﬂturma mücadelesinde
birleﬂti¤i ‘bölünmüﬂ bir toprak’ haline gelmiﬂti.

KEMAL ATEﬁ, Dil Hurafeleri: Türkçenin Genel Sorunlar› (Ankara: ‹mge Yay›nlar›, 2010), 152 ss. ISBN
978-975-533-653-4
Kemal Ateﬂ’in her yaz›s› yeni bir araﬂt›rman›n, farkl› bir bak›ﬂ›n ürünü. Dil Hurafeleri’nde de bilinenleri tekrar etmiyor. Örne¤in, ‘ayd›n’ sözcü¤üne bile farkl› bir tan›m getiriyor: ‘Ayd›n,’ karﬂ›s›nda dil
yanl›ﬂ› yapmaktan çekindi¤imiz insand›r, ona göre. Türkçe’nin bütün güncel sorunlar›yla ilgili, yeni,
özgün, çarp›c› görüﬂlerle ç›k›yor okurun karﬂ›s›na. Sözlüklerimizin, tesadüfen bir araya gelmiﬂ sözcükler
toplulu¤u oldu¤unu kan›tl›yor Ateﬂ. Tarihimizin ölü sözcükler mezarl›¤›, co¤rafyam›z›n yar› ölü sözcükler mezarl›¤›, imlam›z›n, aralar›ndaki iktidar kavgas›n› bitirememiﬂ sözde uzmanlar›n oyunca¤›, hatta kurban› oldu¤unu belgelere dayanarak anlat›yor. Yaz› ve Dil Devrimi, tutan sözcükler, tutmayan sözcükler,
yerel dil, konuﬂma dili-yaz› dili, Kürt aç›l›m› ve Türkçe, son zamanlarda tart›ﬂma konusu olan x, q, w
harfleri, AB dayatmalar›, liderlerin Türkçesi, hurafeleri kural sanan dil profesörleri. Bunlar gibi, dilimizin
bütün güncel sorunlar›n›n ele al›nd›¤› bu kitab› okuduktan sonra, siz de ﬂu sonuca varacaks›n›z: Türkçe,
dünyan›n hem en talihli dili, hem en talihsiz dili. Bu sözü anlamak için bile bu kitab› okuyun. Kemal
Ateﬂ’in dil yaz›lar›ndaki farkl›l›¤›, özgünlü¤ü; uzmanl›¤›n›n yan› s›ra, roman ve öykü yazarl›¤›n›n
olanaklar›yla dile ‘içeriden bakabilmesi’ sa¤l›yor.

TALÂT AYDEM‹R, Hat›rat›m (‹stanbul: Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k, 2010), 584 ss. ISBN 978-975081-787-8
Talât Aydemir’in an›lar›n›n bir bölümü 1965 y›l›nda Akﬂam gazetesinde tefrika edilmiﬂ ve hemen
sonra May Yay›nlar› taraf›ndan ilk cildi yay›mlanm›ﬂt›. Kitap Aydemir’in kendi el yaz›s› ile kaleme ald›¤›
bütün an›lar›n› kapsamaktad›r ve tamam› ilk defa yay›mlanmaktad›r.

NEW BOOKS

HÜSEY‹N AKYOL, Bölüne Bölüne Büyümek: Türkiye’de Sol Örgütler (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010),
160 ss. ISBN 978-605-573-842-6
Gazeteci-yazar ve ayn› zamanda Günlük gazetesinin Ankara temsilcisi Hüseyin Aykol, Bölüne Bölüne Büyümek: Türkiye’de Sol Örgütler isimli kitab›nda Osmanl›’dan itibaren Türk solunu anlat›yor. Aykol, Türkiye sol hareketlerini Mustafa Suphi’nin kurdu¤u Türkiye Kominist Partisi (TKP), Mahir Çayan’›n öncülük etti¤i Türk Halk Kurtuluﬂ Partisi Cephesi (THKP-C), Deniz Gezmiﬂ’in öncülü¤ünde kurulan Türk Halk Kurtuluﬂ Ordusu (THKO) ve ‹brahim Kaypakkaya’n›n önderlik etti¤i Türkiye Komünist
Partisi/Marksist-Leninist’in (TKP/ML) türevleri oldu¤unu savunuyor ve dört ana kola ay›r›yor. Aykol,
CHP’yi sol örgütler aras›nda saymad›¤›n›, ancak “CHP ve onun çizgisindeki partileri sol görenler için”
kitaba ald›¤›n› belirtiyor. Baz› sol örgütleri bir cümleye geçiﬂtiren Hüseyin Aykol’un, CHP’ye on bir sayfa ay›rmas› da gözden kaçm›yor. Bu bölümde ayr›ca, ‘sol görenler için’ DSP, SHP, DSHP; 10 Aral›k Hareketi ve Türkiye De¤iﬂim Hareketi de anlat›l›yor. Ancak, Alevilerin kurdu¤u EDP’den veya daha önce
kurulan ve kapanan—‹smail Cem’in kurdu¤u Yeni Türkiye Partisi gibi—oluﬂumlardan söz edilmiyor.
Aykol kitab›nda sol örgütlerin liderli¤ini yapm›ﬂ Mustafa Suphi, Salih Hac›o¤lu, ‹ﬂtirakçi ﬁefik Hüsnü
Deymer, Hüseyin Hilmi, Hikmet K›v›lcaml›, Zeki Baﬂt›mar, Mehmet Ali Aybar, Behice Boran, Sadun
Aren, Do¤an Avc›o¤lu, Deniz Gezmiﬂ, ‹brahim Kaypakkaya, Mahir Çayan gibi çok say›da devrimci önderin de hayat hikâyelerini okuyucuya sunuyor.

GÜRSEL AYTAÇ, Thomas Mann’›n Edebiyat Dünyas› (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 216 ss. ISBN
978-605-573-844-0
Romanlar›yla ünlü bir yazar›n edebiyat dünyas›, öncelikle onun yarat›lar›nda, kurmaca eserlerinde hayat bulur. Bu, tabii ki Thomas Mann için de böyledir. Ama onun üslup özelli¤i olarak kendini gösteren nesnellik ile figürleri karﬂ›t dünya görüﬂlerinin temsilcisi gibi ve sanki her biri yazar›n kendi düﬂüncelerini dile getiriyormuﬂ gibi konuﬂturuyor olmas›, okurda “Thomas Mann’›n as›l görüﬂü neydi?” sorusunu
uyand›r›r. ‹ﬂte bu nedenle deneme türü ile mektup, öznel düﬂünceleri, inan›ﬂlar› ve duygular› dile getirmesi bak›m›ndan genel olarak yazarlar, ama özellikle de Thomas Mann için önemlidir. Külliyat› içinde her
biri ortalama sekiz yüz sayfal›k dört cildi dolduran bu çeﬂit kurmaca d›ﬂ› yaz›lar› gözden geçirip onun genel olarak edebiyat, felsefe, sanat, siyaset alanlar›ndaki görüﬂlerini, ça¤daﬂlar›, etkilendikleri, hayran olduklar› hakk›ndaki aç›klamalar›n›, okur mektuplar›na cevaplar›ndan eserleriyle ilgili aç›klamalar›n› bol
al›nt›lar eﬂli¤inde ortaya koymak, Thomas Mann’›n romanlar›n› Türkçe çevirilerinden okuma ﬂans› olan
edebiyat merakl›lar›m›za bir hizmet olacakt›r.

HAROLD BARCLAY, Efendisiz Halklar [çeviren Zarife Biliz] (‹stanbul: Versus Kitap Yay›nlar›, 2010), 384 ss.
ISBN 978-605-569-119-6
“Otuz y›l› aﬂk›n antropoloji ö¤retme tecrübem s›ras›nda, ö¤renciler aras›nda, hiçbir toplumun yönetimsiz var olamayaca¤›—ve buna ba¤l› olarak her toplumun bir baﬂ›n›n olmas› gerekti¤i—mitinin çok
köklü bir ﬂekilde yerleﬂmiﬂ oldu¤unu gördüm. Günümüz ö¤rencileri kilisenin dininden vazgeçmiﬂ olsalar bile, milliyetçilik ve devletçilik dinlerinden vazgeçmediler. Ça¤daﬂ ‘ço¤ulcu’ toplumlarda birli¤in
kayna¤› olan, tutkal iﬂlevi gören ﬂey bu ikisidir. Demek ki, t›pk› ortaça¤ toplumunun birli¤i için Tanr›
inanc›n›n gerekli olmas› gibi, devletin ve yönetimin gereklili¤i miti bu birlik için ﬂart ve belirleyicidir.”
Barcley bu kitab›nda Aborijinler’den Pigmeler’e, Eskimolar’dan Santallar’a, K›z›lderililer’den Berberilere’e kadar dünyan›n dört bir yan›ndan onlarca toplulu¤u inceliyor; devletsiz bir toplum düﬂüncesinin
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ütopyac› bir düﬂ olmad›¤›n› tersine insanl›¤›n geçmiﬂini karakterize eden bir sistem oldu¤unu ortaya koyuyor.

ﬁEYDA BAﬁLI, Osmanl› Roman›n ‹mkânlar› Üzerine (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 427 ss. ISBN 978-975050-748-9
Cumhuriyet sonras› eleﬂtirel söylem içinde ideoloji do¤rultusunda belirlenmiﬂ bir kanona ve indirgenmiﬂ tart›ﬂmalara hapsolan, acemiliklerin ve yetersiz taklitlerin roman› olarak sunulan Osmanl› roman›na Yirmibirinci Yüzy›l’da yeni bak›ﬂ aç›lar› kazand›rmak mümkün mü? ‹ﬂte bu sorulardan yola ç›karak
Türkçe roman gelene¤ine yeniden bakan ﬁeyda Baﬂl› Osmanl› roman›n›n özgül niteliklerini araﬂt›r›yor ve
Akabi Hikâyesi, Felâtun Bey ile Râk›m Efendi, Taaﬂﬂuk-u Tal’at ve Fitnat, ‹ntibah, Turfanda m› yoksa Turfa m›? ve Araba Sevdas›’n› mercek alt›na al›yor. Özellikle Cumhuriyet sonras› eleﬂtirel söylemi ﬂekillendirmek, bu tezleri ispatlamak için birçok çal›ﬂmaya temel sa¤layan bu romanlar› yeniden inceleyerek, Onsekizinci ve Ondokuzuncu yüzy›llardaki Osmanl› siyasal ve toplumsal de¤iﬂiminin romanlarda çok katmanl› bir anlat› yap›s› ortaya ç›kard›¤›n›, Divan edebiyat›n›n roman üzerinde olumsuz bir etkisinin olmas›ndan ziyade, bu yap›da nas›l merkezî bir rolü oldu¤unu gözler önüne seriyor.

JEAN BAUDRILLARD, Nesneler Sistemi [çevirenler Asl› Karamollao¤lu ve O¤uz Adan›r] (‹stanbul: Bo¤aziçi
Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 247 ss. ISBN 978-605-423-820-0
‹nsanlar her zaman sat›n alm›ﬂ, sahip olmuﬂ, zevk alm›ﬂ ve para harcam›ﬂlard›r. Ancak bütün bunlar› yapt›klar› için 'tüketici' olarak nitelendirilmemiﬂlerdi. ‹lkel toplumlara özgü ﬂölenler, feodal senyörün
cömertli¤i, XIX. Yüzy›l burjuvas›n›n lüks harcamalar›, tüketim denilen alan›n d›ﬂ›nda kalan konulard›. Tüketimin ça¤daﬂ toplum için geçerli bir terim olmas›n›n nedeni, daha güzel ve daha çok yemek yememiz,
daha çok imge görüp mesaj okumam›z, daha çok ev eﬂyas› ve ›v›r z›v›r sahibi olmam›z de¤ildir. Tüketim
toplumunda tüketimin kendisi bizatihi bir gereksinim haline gelmiﬂtir. ‹nsan art›k ihtiyaç duydu¤u için tüketmiyor, tüketmeye ihtiyaç duyuyor. Jean Baudrillard bu kitab›nda tüketim toplumunun mekanizmalar›n›
ve onun nesneler sistemini çözümlemeye çal›ﬂ›yor.

ANTONY BLACK, Siyasal ‹slam Düﬂüncesi Tarihi: Peygamberden Bugüne [çevirenler M. Hamit Çal›ﬂkan
ve Sevda Çal›ﬂkan] (Ankara: Dost Kitapevi Yay›nlar›, 2010), 501 ss. ISBN 978-975-298-415-8
‹slâm günümüzün siyasal ve kültürel dengelerini anlamada büyük önem taﬂ›yan bir olgu. Ancak, ‹slâm’›n siyasal özünün nerede kök sald›¤› ve tarih boyunca nas›l geliﬂti¤i s›kl›kla gözden uzak tutulan bir
araﬂt›rma alan›. Yedinci yüzy›l›n ilk yar›s›ndan üçüncü biny›l›n baﬂ›na dek uzanan geniﬂ bir tarih aral›¤›nda siyasal ‹slâm düﬂüncesinin evrimini izleyen bu çal›ﬂma, ‹slâm içindeki farkl› siyasalar›, bu düﬂüncelerin temsilcisi olan baﬂat önemdeki düﬂünürleri, farkl› kültür küreleri içinde bu düﬂüncelerin nas›l yorumland›¤›n› ve uygulama koﬂullar›n› irdeliyor. Ayr›ca, ‹slâm kültürünün komﬂu kültür gelenekleriyle aras›ndaki karﬂ›l›kl› iliﬂkinin çözümleyici bir dökümünü koﬂut ve karﬂ›t metinler üzerinden gözler önüne seriyor.
Greko-Arap gelene¤inin yaratt›¤› bir bireﬂimden do¤an temel siyasi yönelimlerin kayna¤›ndan baﬂlay›p
köktencilik ça¤›na dek ‹slâm’›n siyasal e¤ilimlerinin ayr›nt›l› bir panoramas›n› içeren bu çal›ﬂmayla, siyasal tarih araﬂt›rmalar›n›n öncü ismi Antony Black, bu olgunun devlet yönetiminden hukuka ve eti¤e dek
farkl› alanlar› kapsayan etkilerini çözümlüyor.

NEW BOOKS

ERNST BLOCH, ‹zler [çeviren Suzan Geridönmez] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 272 ss. ISBN 978975-050-734-2
“Evet, siz ya¤mur ya¤d›¤›n› düﬂünün sadece. Bunu hisseden ve ânîden buna hayret eden, çok geride, çok ilerideydi. Asl›nda dikkatini çeken ﬂey azd› ama yine de birdenbire tüm sorular›n kökenine yaklaﬂm›ﬂt›. Gençlikte genellikle böyle aç›k ve saft›r âhengimiz. Pencereden d›ﬂar› bakar, yürür, durur, uykuya
dalar, uyan›r›z, her zaman ayn› hikâyedir ve sadece ﬂu bo¤uk duyguda ›ﬂ›r: Her ﬂey ne kadar da tekinsiz,
‘var olmak’ ne kadar da karﬂ› konulamayacak denli tuhaf! Bu formül bile fazlad›r, sanki tekin olmayan sadece ‘var olma’dan ileri gelirmiﬂ gibi görünür. Fakat insan hiçbir ﬂeyin olmad›¤›n› düﬂünürse, bu da daha
az esrârengiz de¤ildir. Bunu anlatmak için tam yerinde kelimeler yoktur, ya da insan ilk hayrette kal›ﬂ› e¤ip
büker.” Modern düﬂünürler aras›nda Ernst Bloch’u müstesna k›lan özelliklerden biri, sosyal teorinin dallar› aras›ndaki s›n›rlar› aﬂmakla kalmay›p, sosyal teoriyle edebiyat aras›ndaki s›n›rlar› da silmesi. Dahas›, eski hikmet diline yaklaﬂmas›. ‹lk eserlerinden biri olan ‹zler, Bloch’un bu özelli¤inin en belirginleﬂti¤i kitaplar›ndan biridir. Bu küçük eser, mücevher gibi, aforizmalar, envai çeﬂit anlat›lar, gündelik hayattan gözlemler ve ok gibi politik iddialarla bezenmiﬂtir. Mensur ﬂiir gibi de okunabilecek bir politik felsefe risalesi diyebiliriz. Bloch’un düﬂünce dünyas›na girmek için bir patika, bir geçit, ‹zler.

PIERRE BOURDIE, Bekârlar Balosu [çeviren Ça¤r› Ero¤lu] (Ankara: Dost Kitapevi Yay›nlar›, 2010), 208 ss.
ISBN 978-975-298-407-3
“Bir ad›m: Bir genç k›z bekarlar köﬂesine do¤ru ilerler ve aralar›ndan birini dansa davet eder. Delikanl› direnir, çekingen ama hoﬂnuttur. Biraz da yaﬂl›lar›n tar›m bayram›nda dans ederken yapt›klar› gibi, beceriksizli¤ini ve kabal›¤›n› mahsus vurgulayarak ﬂöyle bir tur atar ve arkadaﬂlar›na göz k›rpar.
Dans bitti¤inde oturacak ve bir daha dans etmeyecektir.” Bourdieu bu üç makalesinde k›rsal toplumda
evlilik konusunu temel alarak bir bak›ma Hüzünlü Dönenceler’i tersten yaz›yor: “‹nsani ﬂeyler söz konusu oldu¤unda, nesneyi tan›mada kaydedilen ilerlemeler ayn› zamanda tan›maya çal›ﬂan özneyi tan›mam›z› sa¤layan ilerlemelerdir.” Kültür tarihine yap›lan bu katk›, Michel de Certeau’nun yine ‘Cultura’
dizisinden yay›mlanan Gündelik Hayat›n Keﬂfi adl› çal›ﬂmas›yla birlikte okudu¤unda, sosyal bilimler
kuram› ve uygulamalar›nda 1960’lardan günümüze kadar kaydedilen aﬂamalar› ilginç çak›ﬂmalarla gözler önüne seriyor.

STEFAN BREUER, Milliyetçilik ve Faﬂizmler [çeviren Çi¤dem Canan Dikmen] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›,
2010), 263 ss. ISBN 978-975-050-751-9
Büyük burjuvazinin bir reaksiyonu mu, küçük burjuvazinin isyan› m›? Çökmekte olan kapitalizmin ifadesi mi, kapitalizmin modernleﬂmesinin bir arac› m›? Baﬂl› baﬂ›na bir ideolojisi olan, ancak bunun
kavranmas›yla anlaﬂ›labilecek bir düﬂünce ak›m› m›? Milliyetçili¤in bir türü mü, yoksa aç›k ve net ﬂekilde ‘›rkç›l›k’ m›? Milliyetçilikle ba¤lant›s›n›n boyutlar› hangi ölçülerde? Bunlar ve benzeri sorulardan yola ç›kan Stefan Breuer milliyetçili¤i ve faﬂizmi Fransa, ‹talya ve Almanya örnekleri üzerinden inceleyerek milliyetçili¤in iﬂlev de¤iﬂiminden faﬂist partilerin araçlar›na, örgüt yap›s›na ve hedeflerine, Frans›z
milliyetçilerinden ultra-milliyetçili¤e, ‹talya’da faﬂizmin beslendi¤i kaynaklardan olan sendikalizm ve fütürizmden Almanya’da Nazilere ve ‘völkisch milliyetçili¤e’ uzanan kapsaml› bir inceleme sunuyor. Ayn› zamanda milliyetçi ideolojik yap›lar›n taﬂ›y›c›s›, ulus-devletlerin dünyadaki yerini güvence alt›na almaya ve kudretini art›rmaya çabalam›ﬂ olan milliyetçi stratejilerin motoru durumunda olan faﬂizmin sosyal-ekonomik, dinî hatta entelektüel alanlardan do¤an menfaatlerde boy verdi¤ini ortaya koyan Breuer,
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faﬂist partilerde ortak bir ‘dünya görüﬂü’ yoklu¤unun ve ‘karizma’n›n belirleyicili¤inin de alt›n› çiziyor.
Milliyetçilik ve faﬂizm aras›ndaki de¤iﬂken ve gerilimli iliﬂkileri ortaya koyan, insanl›k tarihinde korkunç
sonuçlar do¤urmuﬂ bir anlay›ﬂ› daha yak›ndan tan›mak ve anlamak isteyen herkes için önemli bir baﬂvuru kayna¤›.

ROGERS BRUBAKER, Fransa ve Almanya’da Vatandaﬂl›k ve Ulus Ruhu [çeviren Vahide Pekel] (Ankara:
Dost Kitapevi Yay›nlar›, 2010), 210 ss. ISBN 978-975-298-408-0
Fransa ve Almanya merkezli vatandaﬂl›k tan›mlar› hem ö¤retici hem de bu ülkelerde göçmen olarak yaﬂayan milyonlarca insan için belirleyici bir nitelik taﬂ›maktad›r. Frans›z mahreçli vatandaﬂl›k tan›m›
toprak ve yurt ba¤lam›nda bir vurguya sahipken, Alman kökenli vatandaﬂl›k tan›m›n›n kan ba¤›na dayand›¤› görülmektedir. Ulusal kimliklerden ulus-devlet kavray›ﬂ› üzerindeki ayr›mlara kadar birçok de¤iﬂkeni
çözümleyen Brubaker, bu yap›t›yla konu hakk›nda ﬂimdiye dek geliﬂtirilmiﬂ en kapsaml› analizlerden birine imza at›yor. Hem anayasal hem de kültürel çerçevenin iç içe irdelendi¤i bu çal›ﬂma, bu iki farkl› model
üzerinden modern devlet anlay›ﬂ›n›n ayr›nt›lar›yla çözümlendi¤i kapsaml› ve doyurucu bir soruﬂturmaya
ba¤lan›yor.

LUCILLA BURN, Yunan Mitleri [çeviren Nagehan Tokdo¤an] (‹stanbul: Kabalc› Yay›nevi, 2010) 128 ss.
ISBN 605-5738303
Yunan mitlerinden en çarp›c› ve heyecan verici kesitler anlat›l›rken, Truva Savaﬂ›, Odysseus’un
maceralar›, Oidipus’un trajedisi ile kahramanlar Herakles, Theseus, Perseus ve ‹ason’un maceralar›n›n
yüzy›llard›r kaybolmayan büyüsü sat›rlar›m›za taﬂ›n›yor. Yazar, Olympos tanr›lar› ile tanr›çalar›n›n karmaﬂ›k panteonunu, onlar›n tutumlar›n›, soya¤açlar›n›, kimi zaman gülünç olan iliﬂkilerini ve karakterlerini tasvir ederken, bu karakterleri yaratan antik kültürün sanat eserlerinden de yararlan›yor. Son bölümde ise Yunan mitlerinin Boticelli’den Freud’a etkisini ve gücünü göstermiﬂ yarat›c› miras› yeniden inceleniyor.

EDWARD HALLETT CARR, Karl Marx [çeviren Uygur Kocabaﬂo¤lu] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 365 ss.
ISBN 978-975-050-730-4
Edward Hallett Carr kendisinden sonra Marx’›n hayat›n› yazacak meslektaﬂlar›na göre bir aç›dan
ﬂanss›z, baﬂka aç›lardan ﬂansl›yd›. ﬁanss›zd›; çünkü Marx’›n eserlerinin tamam›na, dönemin önemli portrelerinin bütün eserlerine, yaz›lar›na ulaﬂma imkân›ndan yoksundu. ﬁansl›yd›; çünkü Enternasyonal’e kat›lm›ﬂ sosyalistlerin hayattaki yak›nlar›na, broﬂür, ilân, hiciv, gazete yaz›lar›na ya da mektuplar›na ulaﬂma,
bazen toplant›lara kat›lm›ﬂ insanlarla tan›ﬂma f›rsat› vard›. Karl Marx, ‹kinci Dünya Savaﬂ› öncesinde, Avrupa’da diktatörlüklerin kuruldu¤u bir dönemde, muhafazakâr bir bak›ﬂ aç›s› ile yaz›ld›. Karﬂ›m›zda bütün
bu muhafazakâr auraya ra¤men, ele ald›¤› portrenin hakk›n› veren, ele ald›¤› konular› en ince ayr›nt›lar›na kadar araﬂt›ran, olaylar aras›ndaki ba¤lant›lar› hassas bir gözle aktarmay› ihmâl etmeyen ve güzel yaz›lm›ﬂ, zevkle okunan bir biyografi var. “Kimi zaman söylendi¤i gibi olgular kendi adlar›na konuﬂmazlar,
ya da konuﬂsalar bile hangi olgular›n konuﬂaca¤›na karar veren tarihçidir; tarihçi meydan› tümüyle onlara
b›rakamaz. Ve de en bilinçli tarihçinin karar› ‘ne yapt›¤›n›n çok iyi bilincinde olan tarihçinin karar›’ baﬂkalar›n›n yanl› olarak görebilece¤i bir bak›ﬂ aç›s› taraf›ndan belirlenir.”

NEW BOOKS

EDWARD HALLETT CARR, Komitern ve ‹spanya ‹ç Savaﬂ› [çeviren Ali Selman] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 183 ss. ISBN 978-975-050-745-8
Edward Hallett Carr Komintern ve ‹spanya ‹ç Savaﬂ› adl› kitab›nda Sovyet devletinin ‹spanya ‘konu’sunu, 1935 sonras›nda birincil önemde gördü¤ü Mihver—‹talya, Almanya—pakt›n›n muhtemel bir Rusya’ya savaﬂ açma giriﬂimini cayd›raca¤›n› varsayd›¤› ‹ngiltere ve Fransa ile yap›lacak bir antlaﬂma malzemesi olarak ele
ald›¤›n›, ‹spanya’daki devrime iliﬂkin tutumunu da öncelikle ve esas olarak buna göre belirledi¤ini yeterince aç›k
biçimde gösteriyor. Carr, ‹spanya ‹ç Savaﬂ›’n› Komintern’in izinden giderek inceliyor. Olgun, mesafeli ve bazen haddinden fazla sakin bir dille iç savaﬂ›n nas›l kaybedildi¤ini anlat›yor. Kitap, iç politikadaki hizip ve mahfilleri, hesaplaﬂmalar›, telaﬂ ve heyecanlar›yla cephe gerisini betimlerken Sovyetler Birli¤i’nin güvenlik hedeflerinin ve diplomatik tercihlerinin ‹spanya devriminin ak›betini nas›l de¤iﬂtirdi¤ini vurguluyor. Cumhuriyetçiler’e gösterilen uluslararas› deste¤in günbegün azalmas›n›n ve anti faﬂist cephenin yaln›zlaﬂt›r›lmas›n›n alt›nda
Sovyet devletinin ç›karlar›n›n oldu¤unu belgelerle aktar›yor. Carr Komintern ve ‹spanya ‹ç Savaﬂ› kitab›nda, büyü bozucu üslubu ve kendine özgü ﬂahsi t›n›s›yla, yürek burkan bir yenilginin faillerini ifﬂa ediyor.

STANLEY CAVELL, Mutlulu¤un Peﬂinde [çeviren Deniz Koç Pala] (‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 368 ss.
ISBN 978-975-342-736-4
Mutlulu¤un Peﬂinde esasen Stanley Cavell’in 1934-1949 y›llar› aras›nda vizyona giren yedi Hollywood komedisine iliﬂkin deneyimine dayan›yor. Yazar, felsefi ve siyasi aç›dan büyük önem taﬂ›d›¤›n› savundu¤u Kad›n›n Fendi, Bir Gecede Oldu, Philadelphia Hikâyesi, Cuma K›z›, Âdem’in Kaburgas› ve Korkunç Gerçek filmlerinin ‘yeniden evlilik komedileri’ olarak adland›rd›¤› özel bir tür oluﬂturdu¤unu öne sürüyor. Bu türün Shakespeare tarz› romantik komedi gelene¤inin mirasç›s› oldu¤unu savunuyor. Cavell’in
felsefeyle sinemay› bir araya getirmeye, onlar›n yeniden birleﬂmelerine öncülük etmeye yönelik bu cesur
giriﬂimi bizi kendi deneyimimizle ilgilenmeye ça¤›r›yor. Dolay›s›yla, t›pk› yeniden izlenmeyi talep eden
filmler gibi, tekrar tekrar okunmay› fazlas›yla hak ediyor.

MICHEL DE CERTEAU, Gündelik Hayat›n Keﬂfi, 2: Konut, Mutfak ‹ﬂleri [çeviren Erkan Ataçay] (Ankara:
Dost Kitabevi Yay›nlar›, 2010), 304 ss. ISBN 978-975-2984-05-9
Gündelik Hayat›n Keﬂfi’nin bu ikinci cildinde Luce Giard ve Pierre Mayol iki alanda gündelik
hayat›n içerdi¤i s›radan görünümlü bilgelerin kültür tarihini konu edinen sosyal bilimlerde kullan›l›ﬂ›n›
örneklendiriyor. Özel alana ait konut ile mutfak, bu mekânlarda gerçekleﬂen ‘yerleﬂme’ ile ‘yemek yapma’
pratikleri yoluyla kamusal alanla ba¤ kurar; bu s›rada tekil bireyin harekete geçirdi¤i say›s›z bilgi düzene¤i
kendi baﬂ›na bir bilim alan›n› kurmaya keﬂfediﬂini gözler önüne sererken ayn› zamanda ‘tekil özneyi konu
alacak uygulamal› bir bilim’ de öngörüyor. Bu kitap edebiyatta Musil, Gombrowicz ve Beckett’in,
felsefede Wittgenstein’›n iﬂledi¤i ‘s›radan olgular’› kültür tarihinin temeli sayarak toplumsal tarihin
konusu haline getiriyor, bu yolla da sosyal bilimlerinin poetikas›na katk›da bulunuyor.

MICHEL CHOSSUDOVSKY, Amerika’n›n “Terörizm’e Karﬂ› Savaﬂ›” [çeviren Alpaslan Iﬂ›kl›] (Ankara: ‹mge
Yay›nlar›, 2010), 512 ss. ISBN 978-975-533-651-0
Kanadal› profesör Chossudovsky küresel sald›r›ya karﬂ› ak›l almaz bir savaﬂ veriyor. Geniﬂ bilimsel birikimi ve tükenmeyen enerjisiyle evrensel boyutlu tarihi bir davaya de¤iﬂik yollarla da katk› sa¤l›yor.
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Küresel egemen güçlerin, yeryüzü halklar›n› kendi emelleri do¤rultusunda peﬂlerinden sürükleyebilmeleri
için her zaman bir korkutucu ö¤e yaratmaya gereksinimleri olmuﬂtur. Dün bu, ‘komünizm öcüsü’ idi. Sovyetlerin çöküﬂünden sonra yeni bir öcü icat etmek zor olmad›. ‘‹slami Terör’ bu gereksinime yan›t oluﬂturdu. Bu süreçte,11 Eylül 2001 tarihli ‘Pentagon ve ‹kiz Kuleler’ sald›r›lar› çok önemli bir iﬂlev gördü. Chossudovsky, elinizdeki kitab›nda, insanl›k tarihinde yeni bir dönemin baﬂlamas›na yol açan bu sald›r›lar›n içyüzünü hiçbir tereddüde yer b›rakmayacak aç›kl›kla ve reddedilmesi mümkün olmayan çok geniﬂ bir belge y›¤›n›na dayanarak ortaya koymuﬂtur. Kitapta, ‘‹slami Terör’ ad› verilen oluﬂumun Afganistan’dan baﬂlay›p Irak’ta devam eden ve sonu gelmeyecek gibi görünen askeri operasyonlara nas›l gerekçe yap›ld›¤›
anlat›lmakla yetinilmemiﬂtir. Bütün bu sürecin temelinde yatan silah, petrol ve uyuﬂturucu ticareti eksenindeki ç›kar kavgas› da kitab›n konular› aras›ndad›r. Kitab›n çevirisinin, profesör Chossudovsky ile aralar›nda pek çok konuda görüﬂ birli¤i olmas›n›n verdi¤i heyecan ve özenle profesör Alpaslan Iﬂ›kl› taraf›ndan
yap›lm›ﬂ olmas› da kuﬂkusuz ona ayr› bir de¤er katm›ﬂt›r.

ANDREW CLAPHAM, ‹nsan Haklar› [çeviren Hakan Gür] (Ankara: Dost Kitapevi Yay›nlar›, 2010), 227 ss.
ISBN 978-975-298-411-0
‹nsanl›¤›n kadim tarihi dikkate al›nd›¤›nda, insan haklar› kavram›n›n adalet anlay›ﬂ› içinde özel bir
vurguya sahip olmas›n›n geçmiﬂi çok da eskiye dayanm›yor. Günümüzde bile kimileri için toplumsal vicdan› ve siyasi iradeyi harekete geçirmesi gereken duyarl›klar›n baﬂka birçok kimse için boﬂ bir slogan olarak görüldü¤ü bilinmekte. Tüm bu koﬂullar› dikkate alan bu özlü çal›ﬂma, sadece dünyan›n görece geri kalm›ﬂ bölgelerinde de¤il, uygar bat›da dahi insan haklar›n› savunman›n güçlüklerini, kavram›n kökeninde yatan tarihsel, politik ve kültürel arka plan›n bütünlü¤ü içinde ele al›yor.

GEORGES CORM, Kalk›nmada Baﬂar›s›zl›¤›n Kökenleri: Yeni Küresel Ekonomik Düzensizlik [çeviren ‹smail
K›l›nç] (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 178 ss. ISBN 978-605-573-832-7
Ekonomi otuz y›ldan beri süregelen iktisadi küreselleﬂmenin ve neo-liberallerin dogmatik yaklaﬂ›m›n›n yaratt›¤› tart›ﬂmalar›n güçlü ideolojik, ontolojik ve hatta tasavvufi içeri¤iyle tuza¤a düﬂüyor. Eldeki
veriler, küreselleﬂmenin tüm dünyada genelleﬂtirdi¤i ipini koparm›ﬂ tüketici modelinin ne yaz›k ki dünyay› felakete götürdü¤ünü göstermektedir. Asya Kaplanlar›’ndan ve Brezilya’dan sonra Çin ve Hindistan’›n
da iktisadi ç›k›ﬂ› dünyan›n su ve enerji kaynaklar›n›n kabul edilemeyecek bir ﬂekilde tükenmesine neden
olmakta, katlan›lmayacak derecede küresel ›s›nmaya yol açmakta ve tehlikeli siyasi ve askerî rekabetlere
neden olmaktad›r. Birçok ülkenin banka sistemini sarsan derin bunal›m ve giderek artan iktisadi gerileme
iﬂaretleri, bu kitapta aç›klanan iktisadi iﬂletme birimlerinde derinli¤ine bir reforma neden olacak m›d›r?
1990’l› y›llar›n baﬂ›nda görülmeye baﬂlanan bunal›m—yolsuzluk, banka savurganl›¤›, artan eﬂitsizlikler,
zincirlerini koparm›ﬂ borsa kapitalizmi taraf›ndan finansal rantlara haks›z ﬂekilde el konulmas›—art›k kural haline geldi. Son onbeﬂ y›lda, birbirini izleyen birçok bunal›m küresel ekonomiyi sarst›: 1995’te Meksika iflastan kurtar›ld›.1997’de s›ra Güney Do¤u Asya ülkelerine geldi.1998’de kurtar›lmas› gereken bir
Rusya vard›. 2000’de Türkiye ve Arjantin bunal›ma girdi. Özellikle teknolojik de¤erlere hayranl›kla yarat›lan borsa köpü¤ü de patlar ve de¤erler tepetaklak olurken, uluslararas› borsa bunal›m› ortaya ç›kt›. Art›k
piyasalar›n küreselleﬂmesi nedeniyle, hiçbir ülke sanayileﬂmiﬂ ekonomilerde ortaya ç›kan bunal›mdan korunacak halde de¤ildir. ‹ktisadi küreselleﬂme, hiçbir bask› olmaks›z›n, evrensel düzeyde hareket eden, her
türlü spekülatörlerin manevralar›ndan oluﬂtu¤undan, salg›n daha h›zl› ve sert olmaktad›r.

NEW BOOKS

ÖMER SAM‹ COﬁAR, Troçki ‹stanbul’da (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2010), 216 ss.
ISBN 978-994-488-882-0
Stalin taraf›ndan ülke d›ﬂ›na ç›kar›lan K›z›l Ordu’nun kurucusu Leon Troçki, dört buçuk y›l ‹stanbul’da yaﬂad›. Türkiye’deki sürgün y›llar›n›n ço¤unu Büyükada’da geçirdi. Ömer Sami Coﬂar’›n kaleminden bir yak›n tarih araﬂt›rmas›.

SAMUEL SULIVAN COX, Bir Amerikan Diplomat›n›n ‹stanbul An›lar›, 1885-1887 [çeviren Gül Ça¤al› Güven]
(‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2010), 764 ss. ISBN 978-994-488-900-1
Bir Amerikan diplomat› olan Samuel S. Cox, 1851’de ilk kez geldi¤i ‹stanbul’a, Kongre’deki Demokrat Parti temsilcili¤inden istifa ederek, diplomatik temsilci s›fat›yla 1885’te tekrar gelir. Yeni Dünya’n›n temsilcisi Cox, kadim Osmanl› payitaht›nda iki y›l görev yaparak ülkesine ve siyasetçili¤e geri döndükten sonra, ‹stanbul’da geçirdi¤i bu k›sac›k dönemi geniﬂ hacimli bir kitaba dönüﬂtürür. Dönemin ‹stanbulu da, sosyal hayat›na ve gündelik yaﬂama dair ayr›nt›l› gözlemlerle an›lar›n adeta baﬂ rolündedir: harem, köleler, naz›rlar, esnaf, arabac›lar, çarﬂ› pazar, giyim kuﬂam ve tabii ki meﬂhur sokak köpekleri. Bat›l› güçlerin var güçleriyle nüfuz etmeye çal›ﬂt›¤› Osmanl› ülkesine ve padiﬂah›na besledi¤i hayranl›¤› gizlemeyen Cox, bu yüzden u¤rad›¤› eleﬂtirileri de aç›k yüreklilikle bu an›lar›na katar. Modern ça¤›n de¤iﬂimlerinin olanca h›z›yla sürdü¤ü bir dönemde, Yeni Dünya’n›n Eski Dünya’ya bak›ﬂ›, s›ra d›ﬂ› bir kalemden,
dilimizde ilk kez yay›mlanmaktad›r.

SIMON CRITCHLEY, Sonsuz Talep: Ba¤lanma Eti¤i, Direniﬂ Siyaseti [çeviren Tuncay Birkan] (‹stanbul:
Metis Yay›nlar›, 2010), 176 ss. ISBN 978-975-342-772-2
Simon Critchley Sonsuz Talep’te bir yandan içinde yaﬂad›¤›m›z kapitalist liberal demokrasi döneminde yo¤un biçimde hissedilen siyasal hayal k›r›kl›¤›n›n nedenlerini araﬂt›r›rken, bir yandan da bu hayal
k›r›kl›¤›n› ve do¤urmas› muhtemel nihilist tepkileri, insanlar› sahiden motive etme gücü olan radikal bir siyasetle aﬂman›n yollar›n› analiz ediyor. Böyle bir siyaseti ﬂekillendirebilecek bir ba¤lanma eti¤inin ve bu
eti¤in taﬂ›y›c›s› olacak özne kavray›ﬂ›n›n anahatlar›n› Kant, Marx, Levinas, Badiou, Rancière ve Lacan gibi düﬂünürlerin metinleriyle özgün bir biçimde hesaplaﬂarak çiziyor.

CENG‹Z ÇA⁄LA ve HALDUN GÜLALP (der.), Semih Vaner An›s›na: Avrupa Birli¤i, Demokrasi ve Laiklik
(‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 264 ss. ISBN 978-975-342-769-2
De¤erli sosyal bilimci ve araﬂt›rmac› Semih Vaner’i 2008 y›l›nda kaybettik. Kendisi Frans›z Ulusal
Siyaset Bilimi Vakf›’na ba¤l› Uluslararas› Araﬂt›rmalar Merkezi (CERI) ö¤retim üyesi ve araﬂt›rma yöneticisi, kurucusu oldu¤u Do¤u Akdeniz ve Türkiye-‹ran Dünyas› Çal›ﬂmalar› Derne¤i (AFEMOTI) baﬂkan›
ve bu derne¤in yay›mlad›¤› CEMOTI dergisinin kurucu editörüydü. Metis koleksiyonunda iki kitab› yay›mlanm›ﬂt›r: Türk-Yunan Uyuﬂmazl›¤› (1990) ve Unutkan Tarih (1997). Ölümünün ard›ndan Semih Vaner’in an›s› için ve ona arma¤an olarak dostlar› taraf›ndan tasarlanan bu kitap, Vaner’i hat›rlama ve onu
gelecek kuﬂaklara aktarma amac›n›n yan›nda, Vaner’in ilgi alan›n›n odak noktalar›n› oluﬂturan TürkiyeAvrupa Birli¤i iliﬂkileri, demokrasi ve laiklik temalar› çevresinde arkadaﬂlar›n›n son dönem yaz›lar›n› bir
araya getiriyor.
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‹ZZEDD‹N ÇALIﬁLAR, Dersim Raporu (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 301 ss. ISBN 978-975-050-737-3
Kurtuluﬂ Savaﬂ› komutanlar›ndan Orgeneral ‹zzettin Çal›ﬂlar’›n kitapl›¤›ndan ç›kan, yazar› ve yay›m tarihi tam olarak bilinmeyen ancak ‘gizli,’ ‘kiﬂiye özel’ ve ‘kay›t alt›nda’ sadece yüz adet bas›lan Dersim Raporu, Türkiye tarihinin karanl›k noktalar›ndan birisi olan Cumhuriyet’in Dersim politikalar› hakk›nda etrafl› bir bilgi sunuyor. Osmanl›’dan itibaren sorunlu bir bölge olarak görülen Dersim’de yaﬂanan ayaklanmalar›, bunlara karﬂ› giriﬂilen askerî harekâtlar›, hükûmet taraf›ndan al›nan önlemleri ve o günlerden raporun yaz›ld›¤› tarihe kadar konuyla ilgili olarak haz›rlanan raporlar›n hemen hepsini bir araya getiren kitap yak›n tarihe ›ﬂ›k tutuyor. Dersim’de ve civar›nda yaﬂayan aﬂiretlerin ve üyelerinin ayr›nt›l› bir içeri¤ini sunan rapor, ‘eﬂk›yayla mücadele’ ad› alt›nda asl›nda o günlerden günümüze uzanan bir zihniyeti de ortaya koyuyor: Zorunlu göçten köyleri yakmaya, aﬂiretleri uçaklarla bombalamaktan adlî, kültürel ve ekonomik tedbirlere uzanan, ‘Türk olduklar›n› unutan’ bölge insan›na Türklüklerinin yeniden hat›rlat›lmas›na
dayanan y›k›c›, k›y›c›, ulus-devlet inﬂas›na yönelik bir zihniyetle Dersim’e yönelik çeﬂitli tarihlerde yap›lm›ﬂ harekâtlar›n askerî planlar›n› da bar›nd›ran bu rapor, dönemin Genelkurmay Baﬂkan› Fevzi Çakmak’›n
“Dersimli okﬂanmakla kazan›lmaz,” ifadeleri düﬂünüldü¤ünde, bölgede ony›llard›r akan kan›n kökenlerini
anlamak isteyenler için de önemli bir kaynak.

‹ZZEDD‹N ÇALIﬁLAR, On Y›ll›k Savaﬂ (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2010), 690 ss. ISBN
978-994-488-808-0
Balkan Savaﬂ›’nda genç ve idealist bir subay; Birinci Dünya Savaﬂ›’nda Mustafa Kemal’in kurmay
baﬂkan›; Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda Bat› Cephesi’nde kolordu kumandan›; Cumhuriyet döneminin ordu kumandan›. Orgeneral ‹zzettin Çal›ﬂlar’›n 1912-1924 y›llar›na ait günlükleri bu kez dili sadeleﬂtirilmiﬂ, daha önce yay›mlanmam›ﬂ foto¤raflar ve yeni eklerle bir kitapta. Çal›ﬂlar, kurmay baﬂkan› s›fat›yla sürekli beraber oldu¤undan, kitab›n Birinci Dünya Savaﬂ›’na dair bölümleri Atatürk’ün günlü¤ü niteli¤ini de taﬂ›yor.
‹zzettin Çal›ﬂlar (1882-1951) Yanya’da do¤du. 1906’da Harp Akademisi’ni topçu s›n›f› ikincisi olarak bitirdi. Hareket Ordusu’nda görev yapt›, Balkan Savaﬂ›’na kat›ld›. 1915’te Anafartalar Grubu Kurmay Baﬂkan›’yd›. Çanakkale zaferinden sonra ordu ve kolordu baﬂkanl›klar›na getirildi. ‹stiklal Savaﬂ›’nda, 20. Kolordu Komutan Vekilli¤i’ne, 23. Tümen Komutanl›¤›’na ve 61. Tümen Komutanl›¤›’na atand›; ‹nönü, Kütahya ve Sakarya muharebelerine kat›ld›. Savaﬂ y›llar›n›n son görevi, 1. Kolordu Komutanl›¤›’yd›. Büyük
Taarruz’da, Afyon’un Çal›ﬂlar köyünde baﬂlay›p ‹zmir’e kadar sürdürdü¤ü ‘Çal›ﬂlar Muharebeleri’ dolay›s›yla Atatürk kendisine bu soyad›n› uygun gördü. Ordunun ‹zmir’e girmesiyle, ek görev olarak ‹zmir Askeri Valili¤i’ni de yürüten ve ayn› y›l tu¤general olan Çal›ﬂlar, 1923-1924 y›llar›nda Ayd›n milletvekilli¤i
yapt›. 3. Ordu Komutanl›¤› s›ras›nda, 1930’da orgeneralli¤e yükselen Çal›ﬂlar, alt› y›l boyunca da 2. Ordu
Kumandanl›¤›’nda bulundu ve 1939’da kendi arzusuyla emekliye ayr›ld›. Savaﬂlar içinde geçen hayat› boyunca ‹zzettin Çal›ﬂlar, Osmanl›, Alman, Avusturya-Macaristan devletlerinin çeﬂitli niﬂan ve madalyalar›na hak kazand›, TBMM taraf›ndan da ‹stiklal Madalyas› ve takdirname ile ödüllendirildi. Çal›ﬂlar, Ankara Devlet Mezarl›¤›’nda yatmaktad›r.

GAYE ÇANKAYA ve ZEYNEP D‹REK (der.), Jean-Paul Sartre: Tarihin Sorumlulu¤unu Almak (‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 192 ss. ISBN 978-975-342-743-2
Tarihin Sorumlulu¤unu Almak Jean-Paul Sartre’›n geç dönem eserlerini tart›ﬂan yaz›lar› bir araya
getiriyor. Ülkemizde de neredeyse yar›m yüzy›l boyunca büyük bir ilgiyle okunmuﬂ modern bir filozof üstüne, özgün bir felsefi inceleme. Ömer B. Albayrak, Devrim Çetinkasap, Zeynep Direk, Gaye Çankaya,
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Francis Jeanson, Michel Kail, Aliﬂ Sar›o¤lu, Richard Sobel ve Yusuf Y›ld›r›m’›n katk›lar›yla. Haz›rlayanlar derlemenin baﬂl›¤›n› ve amac›n› ﬂöyle aç›kl›yor: “Bu kitaba Tarihin Sorumlulu¤u Almak ad›n› verdik,
çünkü Sartre tekil öznelerin Tarih’in do¤rudan failleri oldu¤unu her f›rsatta vurgular. ‹kinci dönem düﬂüncesinde, bireysel sorumluluk ve toplumsal sorumluluk aras›ndaki organik ba¤a iﬂaret ederek, Sartre’›n eti¤e ve siyasete bakan bir düﬂünür oldu¤unu okura hissettirmek istedik. Bu amaçla kitapta hem Sartre’›n tarih anlay›ﬂ›n› ortaya koyan ve bu anlay›ﬂ›n temellerine dönen metinlere, hem ikinci dönem düﬂüncesini felsefe tarihinin baﬂka figürleriyle karﬂ›laﬂt›rmal› olarak inceleyen metinlere, hem de filozofun tarihi ele al›ﬂ›n› belli aç›lardan eleﬂtiren metinlere yer verdik.”

ADNAN ÇEL‹KO⁄LU, Bir Darbeci Subay›n An›lar› (‹stanbul: Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k, 2010),
256 ss. ISBN 978-975-081-793-9
“Bana göre 27 May›s, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde özel bir yere sahiptir. Her olayda oldu¤u gibi
iyi ve kötü taraflar› olacakt›r. Saklamadan yazal›m ve ancak o zaman tarihi yazanlar, do¤ruyu bulurlar.”
“1960’tan sonra geliﬂen olaylar 22 ﬁubat, 21 May›s ve hatta baz› kiﬂilerin iddias›na göre 12 Mart, 12 Eylül, yaln›zca Aydemir’in kabahati olamaz. 27 May›s’tan sonra meydana gelen 22 ﬁubat ve 21 May›s olaylar›nda, komitenin kurulmas›nda yap›lan hatalar›n ve sonradan parçalan›ﬂ›n›n büyük etkisi vard›r. E¤er genel e¤ilim olmasayd›, Silahl› Kuvvetler Birli¤i kurulur, baﬂ›na Genelkurmay Baﬂkan› geçmez miydi? Bu
olaylar›n kusurunu Aydemir’e yüklemek büyük yanl›ﬂ olur. Ama ﬂunu da söyleyeyim ki, merhum Aydemir bu hareketleri kendisinin yapt›¤›n› kabul etmek için can›n› verdi. Komite kendi yapt›¤› anayasay› kald›rm›ﬂ ve kendi meﬂruiyetini kendi y›km›ﬂt›r. Bu olaylar›n ordu saflar› aras›nda kar›ﬂ›kl›k yaratmamas› imkâns›zd›. Komite siyasi partilere teslim olmuﬂ, kurucu meclisle pazarl›k gücünü kaybetmiﬂti. Bu durumda
Komite’ye sahip ç›kmak görevi Silahl› Kuvvetler Birli¤i’ne düﬂmüﬂtü.”

FETH‹YE ÇET‹N, Anneannem [yay›na haz›rlayan Emine Bora] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 113 ss.
ISBN 978-975-342-492-9
“O günler gitsin, bir daha geri gelmesin.” Bu co¤rafyada yaﬂayan herkesin ﬂu ya da bu ﬂekilde bildi¤i ama üzerinde konuﬂmamay› tercih etti¤i sakl› yaﬂamlar. Ermeni ve H›ristiyan iken Türk ve Müslüman
olmuﬂ binlerce çocuktan biri: Heranuﬂ ya da di¤er ad›yla Seher. Torunu Avukat Fethiye Çetin anneannesi
hakk›ndaki gerçe¤i y›llar sonra ö¤rendi. Anneannesinin akrabalar› Gadaryanlara ise onun ölümünün ard›ndan ulaﬂabildi. Konuﬂacak çok ﬂey, sorulacak çok soru vard›. “Yaﬂam› boyunca akla hayale gelmeyecek
zorluklara gö¤üs germiﬂ, çocuklar›n›n ve yak›nlar›n›n karﬂ›s›na ç›kan engellerle baﬂ etmiﬂ bu kad›n, gerçek kimli¤i söz konusu oldu¤unda neden kendini bu kadar çaresiz hissediyordu? Neden ailesini ve kimli¤ini savunam›yor, isteklerinin arkas›nda duram›yordu? Anneannemin her ac› hat›ray› anlat›p bitirirken tekrarlad›¤› cümlede gizli belki de bu sorular›n cevab›: O günler gitsin, bir daha geri gelmesin.”

ABDÜLKAD‹R ÇEV‹K, Politik Psikoloji (Ankara: Dost Kitapevi Yay›nlar›, 2010), 144 ss. ISBN 978-975-298-327-4
Politik Psikoloji büyük gruplar›n, kitlelerin, uluslar›n birbirleriyle olan iliﬂkilerini ele alarak bu iliﬂkilerde rol oynayan yan psikolojik etmenleri de¤erlendirmektedir. Politik psikoloji, bunun yan› s›ra, büyük
gruplar ve uluslarla bunlar›n liderlerini ve liderler aras›ndaki iliﬂkilerin psikolojik boyutlar›n› incelemektedir. Psikoloji çok geniﬂ uygulama alan› olan bir bilim dal›d›r. Örne¤in, geliﬂim psikolojisi, davran›ﬂ psikolojisi, analitik yönelimli psikoloji gibi. Politik psikolojinin sorunlara yaklaﬂ›m yöntemi eklektik ve en-
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tegratif anlay›ﬂla derinlik analitik) psikolojisinin temeline dayanmaktad›r. Bu nedenle, ulusal ve uluslararas› iliﬂkilerdeki davran›ﬂlar›n yüzeysel de¤erlendirmesi ve görünür psikolojik sorunlardan daha çok, altta
yatan, derinlemesine incelemeyle anlaﬂ›lan motivasyonlar politik psikolojinin çal›ﬂma alan›d›r ve bu kitap
da bu konuya odaklanan ilk çal›ﬂmalardan biri olarak öne ç›kmaktad›r.

L‹J‹ PULCU Ç‹ZMEC‹YAN, ‹stanbul’da Kay›p Zamanlar (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Yay›nlar›, 2010) 206 ss.
ISBN 978-994-4888-47-9
‹stanbul’da Kay›p Zamanlar, ‹stanbul’u neredeyse Cumhuriyetle yaﬂ›t bir k›z çocu¤unun gözünden anlat›yor. Küçük yaﬂ›nda Gazi Mustafa Kemal Paﬂa’y› Kocataﬂ Yal›s›’n›n balkonundan konuﬂurken seyretmiﬂ, sonra onun manevi k›zlar›yla ayn› okulda okumuﬂ bir Cumhuriyet çocu¤u. Ermeni
Katolik bir ailenin k›z› olarak do¤an Liji Pulcu, Sar›yer’deki çocukluk günlerinden Osmanbey’deki
ilk gençlik y›lar›na uzanan dönemi dostluklar›, komﬂuluklar›, okul hayat›, mesire gezileri ile renkli biçimde anlat›yor. Kendi an›lar›na nokta koyduktan sonra da, ﬁiﬂli-Tünel hatt›ndaki semtleri resmediyor. Bu semtlerin sakinlerinin, gündelik hayat›n›n, al›ﬂveriﬂ dünyas›n›n, e¤lence ve kültür çevrelerinin bir panoramas›n› çiziyor. ‹stanbul’da Kay›p Zamanlar, bu kadim ﬂehrin yak›n tarihine dair bellek
tazelerken, kimleri az bilinen anekdotlar› kayda geçiyor: Adlar› sularla an›lan say›s›z mesireden, sokak e¤lencelerine, Menderes’in imar faaliyetlerinden, AKM’nin on y›llar süren inﬂaat›na, Türklerin,
Frans›zlar›n, Rumlar›n, Ermenilerin, Ruslar›n ve Lehlerin s›cak bir ö¤renci dayan›ﬂmas› içinde okudu¤u Notre Dame de Sion’dan, Berna Moran ve Halide Edip’in ö¤rencileri büyüledi¤i Edebiyat Fakültesi’ne.

ARTHUR C. DANTO, Sanat›n Sonundan Sonra [çeviren Zeynep Demirsu] (‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›,
2010), 296 ss. ISBN 978-975-539-565-4
1984’te sanat eleﬂtirmeni ve düﬂünür Arthur C. Danto ’60’l› y›llarda sanat›n bitti¤ini ilân etti. O tarihten beri günümüz sanat›n›n do¤as›na yönelik en radikal eleﬂtiriler de Danto’dan geldi. Sanat›n Sonundan
Sonra’da yazar bu görüﬂünü ilk kez eksiksiz olarak ortaya koyarak, sanat›n nas›l daha önce izledi¤i anlat›
yolunu terk etti¤ini gösteriyor. Dahas›, Danto bize geleneksel teorilerin bir manav tezgah›yla bir modern
sanat yap›t›n›n fark›n› aç›klamakta zorland›¤› tarih-sonras› bir ça¤daﬂ sanat› anlamam›za yard›mc› olabilecek yeni bir eleﬂtiri türünü sunuyor. Danto bu kitab›nda ça¤daﬂ sanat›n belki de en ﬂaﬂ›rt›c› özelli¤iyle, her
ﬂeyin mümkün oldu¤u görüﬂüyle baﬂ edebilecek bir sanat eleﬂtirisi felsefesi üzerinde yo¤unlaﬂ›yor. Bu
kitapta sanat tarihi, pop art, ‘halk’ sanat›, gelecekte müzelerin rolü, estetik ve sanat felsefesi alanlar›nda
ufuk aç›c› tart›ﬂmalar bulacaks›n›z.

AHMET DEM‹REL, ‹lk Meclis’in Vekilleri: Milli Mücadele Döneminde Seçimler (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 272 ss. ISBN 978-975-050-761-8
Ahmet Demirel ‹lk Meclisin Vekilleri’nde Mütareke Dönemi Meclis-i Mebusan üyeleri ile Ankara’da yeni kurulan Meclis’in üyelerini ele al›yor. ‹mparatorlu¤un son meclisinde görev yapan üyelerin Millî Mücadele döneminde nas›l yer ald›klar›n›, bu isimlerin kimler oldu¤unu, kaynaklarda farkl› ﬂekillerde
yer alan vekillerin toplumsal konum, meslek ve e¤itim durumlar›n› inceliyor. ‹mparatorluktan ulus-devlete aktar›lan siyasî miras› dönemin en öne ç›kan erkinde, Meclis içinde araﬂt›r›yor. Türkiye’nin siyasî tarihinde seçimlerin ve vekillerin ortaya ç›k›ﬂlar›n›n izini sürerek, döneme damgas›n› vuran tart›ﬂmalar›n mu-
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hataplar›na mümkün olabildi¤ince yak›ndan bak›yor. 1923’ten baﬂlayarak Halk F›rkas› merkezden aday
gösterme uygulamas›na geçti¤i ve iki dereceli seçimler sonucunda bu adaylar kolayl›kla seçilip TBMM’ye
girdikleri için, merkezden aday göstermenin son derece k›s›tl› oldu¤u 1920 seçiminde seçilip Birinci Meclis’e girmeyi baﬂaranlar 1923 ve daha sonras›nda ciddi biçimde tasfiyeye u¤ram›ﬂlard›. Ahmet Demirel bu
araﬂt›rmas›yla, tasfiyeye u¤rayan kuﬂa¤›n, ulus-devlet sürecinde millî irade ile tecelli etmiﬂ (ilk) seçimlerin siyasal hayata etkisini de inceliyor.

MUHAMMED NUR DENEK, ‹slam, Eﬂitlik ve Sosyal Adalet (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 124 ss. ISBN
978-605-573-848-8
Maddî ve manevî felaketler ça¤›nda yaﬂ›yoruz. Maddî felaket kapitalizmdir. Kapitalizm bir sömürü
düzenidir. Bir yandan baz›lar› muazzam servetler biriktirip kaynaklar› lüks tüketimde israf ederken, di¤er
yandan 2009 y›l›nda dünyada bir milyar insan açl›k çekmektedir. 2009’da her saniye bir kiﬂi açl›ktan
ölmüﬂtür. Oysa ki dünyada g›da üretimi bütün dünya nüfusunun ihtiyac›n› çok aﬂmaktad›r. Denek, Allah’›n
birli¤i inanc› anlam›na gelen tevhidin ayn› zamanda s›n›fs›z toplumu da ifade etti¤ini söylemektedir.
Yazara göre, sosyal adalet ‹slam dininin baﬂta gelen ilkelerindendir. Dünya nimetleri ﬂah›s mal› olamaz.
Servet biriktirmek caiz de¤ildir. ‹nfak—yani, paylaﬂma—dinin emridir. Yazar, s›n›fl› Müslüman toplumlarda din adamlar›n›n servet biriktirmeyip paylaﬂma emirlerini tevil ederek mümkün mertebe varl›kl›
s›n›f›n yarar›na tefsir etti¤ini söylemektedir. Din adamlar› dini çarp›tarak yoksullara, ezilenlere
durumlar›n› Allah’›n iradesi olarak kabul etmelerini, adaletsizli¤e boyun e¤melerini telkin etmektedirler.
Dini afyon hâline getirmektedirler. Bu eser, yurdumuzda Müslüman emekçilerin, Müslüman geçinen siyasî
ekiplerin s›n›fsal duruﬂunu fark etti¤i, maddî ve manevî felaketlerin s›n›fl› toplum düzeninden kaynakland›¤›n› tart›ﬂmaya baﬂlad›¤› bir zamanda yay›mlanmaktad›r. Kitap emekçilerin dinî ve siyasî
düﬂüncelerini berraklaﬂt›rmaya katk› yapacakt›r.

ALAIN DIECKHOFF ve CHRISTOPHE JAFFRELOT, Milliyetçili¤i Yeniden Düﬂünmek [çeviren Devrim Çetinkasap]
(‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 372 ss. ISBN 978-975-050-738-0
S›k s›k ‘vatanseverlik,’ ‘ulus,’ ‘milliyetçilik’ ve ‘etnisite’ kelimelerini duyuyoruz, hatta kullan›yoruz. Peki, bu kavramlar›n anlamlar› nedir? Ya da birbirlerinden farklar›? Asl›nda anlamlar› ve aralar›ndaki fark ço¤u zaman belirsiz; bazen ayn› olguyu tan›ml›yor, bazen çeliﬂiyorlar. Ortak noktalar›ysa, dünyan›n kaderini belirliyor olmalar›. Bu kavramlara daha yak›ndan bakmak ve hem kuramsal temellerini hem
de tarihi yapan olaylardaki rollerini görmek, geçmiﬂi ve bugünü kavray›ﬂ›m›z› etkileyecektir. Avrupa’n›n
bat›s› ve do¤usu, Kuzey Amerika, sömürge ülkeleri ve Ortado¤u. Hepsi farkl› deneyimlerle, farkl› sebeplerle benzer süreçlerden geçti, geçiyor. Yok oldu¤u san›lan milliyetçilik her seferinde geri dönüyor. Araçlar› bazen tarih, dil, din oluyor; bazen ﬂiddet. Avrupa’n›n ulus sonras› döneme girdi¤i düﬂünülürken kan
ak›yor; bir yandan küreselleﬂen insanl›k, öte yanda paramparça oluyor. Çokkültürlülük ve bütünleﬂme yolunda kaybolup duruyoruz. Milliyetçili¤i Yeniden Düﬂünmek dünyam›z› bu denli kuﬂatan ama s›n›rlar›n›
ay›rt edemedi¤imiz söz konusu kavramlar› geniﬂ bir perspektifte, Avrupa k›tas›n›n tarihsel ve güncel eleﬂtirisiyle birlikte sunuyor. Kitaba katk›da bulunan Avrupal› akademisyenler milliyetçilik kuramlar›n›n tarihine ve kaynaklar›na, milliyetçilik türleri aras›ndaki ayr›mlara, milliyetçili¤in farkl› co¤rafyalardaki tezahürlerine, kurgulanan tarihlere, gizlenenlere; gözümüzle görüp de anlayamad›klar›m›za zihin aç›c› bir
›ﬂ›k tutuyorlar.
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BÜLENT D‹KEN ve CARSTEN BAGGE LAUSTSEN, Filmlerle Sosyoloji [çeviren Sona Ertekin] (‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 230 ss. ISBN 978-975-081-804-2
Filmler asla ‘sadece film’ ya da bizleri e¤lendirmeyi ve dolay›s›yla dikkatimizi da¤›tarak bizi toplumsal gerçekli¤imizle ilgili as›l sorunlardan ve mücadelelerden uzaklaﬂt›rmay› amaçlayan hafif kurgular
de¤ildir. Filmler yalan söylerken bile toplumsal yap›m›z›n can evindeki yalan› söylerler. Bu nedenle, elinizdeki kitab› yaln›zca filmlerin toplumsal gerçe¤i nas›l yans›tt›¤› ya da meﬂrulaﬂt›rd›¤›yla ilgilenenler de¤il, toplumlar›m›z›n nas›l olup da kendilerini ancak filmler arac›l›¤›yla yeniden üretti¤i konusunda fikir sahibi olmak isteyenler de okumal›. Filmlerle Sosyoloji en az›ndan üç farkl› ﬂekilde okunabilir: Birincisi, film
analizi arac›l›¤›yla toplumsal teori yapmaya yönelik bir çaba olarak—nitekim kitab›n her bölümü gerçeklik ile kurmaca, sinema ile toplumsal teori aras›ndaki iliﬂkiyi ele al›yor. ‹kincisi, toplumsal teori dahilindeki belli baﬂl› alanlarla ve kavramlarla—toplumsal cinsiyet, kimlik, öteki, kitle, terör, korku ve güvenlik,
kapitalizm ve direniﬂ, kamplar ve yoksulluk, etik ve tan›kl›k, vb. ile—bir hesaplaﬂma olarak. Üçüncüsü de,
filmlerin analiz araçlar› olarak kullan›ld›¤› bir sosyal teﬂhis giriﬂimi, sinemay› sosyolojik amaçlar için kullanarak sosyoloji yapmaya yönelik bir çaba olarak okunabilir.

CEM D‹LÇ‹N, Fuzuli’nin ﬁiiri Üzerine ‹ncelemeler (‹stanbul: Kabalc› Yay›nevi, 2010), 384 ss. ISBN 978975-997-171-7
Tanzimat sonras›ndan günümüze ulaﬂan dönemde divan ﬂiiri ve ﬂairleri üzerine araﬂt›rmalar genellikle edebiyat tarihi, biyografi ve edebî eserlere yönelik çal›ﬂmalara dayanmaktad›r. Ancak bu çal›ﬂmalar
aras›nda divan ﬂiirinin dönemler aç›s›ndan taﬂ›d›¤› stilistik özellikleri ve ﬂairlerin bu koﬂullara ba¤l› olarak
geliﬂtirdikleri üslûplar› üzerine do¤rudan yap›lm›ﬂ yeterli nitelikte inceleme say›s› ne yaz›k ki çok azd›r.
Divan ﬂiirinde söz ve anlam birbirine s›k› s›k›ya ba¤l› ve birbirinden ayr› düﬂünülemeyecek iki önemli ö¤edir. Sesin de, sözün anlam›n› vurgulayan bir ö¤e olarak ﬂiirde önemli bir yeri vard›r. Fuzulî divan ﬂairleri
aras›nda bu üç ö¤enin ﬂiirin yarat›lmas›ndaki s›rr›n› en iyi kavram›ﬂ, ses, söz ve anlam dengesini ﬂiirlerinde büyük bir ustal›kla gerçekleﬂtirmiﬂ birkaç ﬂairden biridir.

GÜNEY D‹NÇ, Ayd›nl›¤a Mektuplar, 1928-1937 (‹stanbul: Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k, 2010), 284 ss.
ISBN 978-975-081-805-9
Ayd›nl›¤a Mektuplar, Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda gazetelere gönderilen okur mektuplar›ndan yap›lm›ﬂ bir seçki. Birbiri ard›na devrimlerin gerçekleﬂti¤i,eski yaﬂam biçimlerinin kurumlar›yla birlikte geride b›rak›l›p yenilerinin oluﬂturuldu¤u bir dönemin e¤ilimlerini, sorunlar›n› ve hatta bizim dönemimizle benzerliklerini halk›n kaleminden yans›tan mektuplar 1928 ile 1937 y›llar› aras›nda yay›mlanm›ﬂ binlerce gazeteyi tarayan Güney Dinç’in titiz çal›ﬂmas› sonucunda bu kitapta bir araya getirildi. Alt› ana baﬂl›k alt›nda halk›n, dönüﬂüm ve de¤iﬂim dönemine, kad›n-erkek iliﬂkilerine, çal›ﬂma yaﬂam›na, hukuki süreçlere ve kent yaﬂam›na
dair sorunlar›n› ve düﬂüncelerini yans›tan, e¤lenceli, ﬂaﬂ›rt›c› ve düﬂündürücü bir seçki sunuyoruz sizlere.

AT‹LA DO⁄AN ve HALUK ALKAN, Osmanl› Liberal Düﬂüncesi ve Ulum-› ‹ktisadiye ve ‹çtimaiye Mecmuas›
(‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 176 ss. ISBN 978-605-399-148-9
Yirminci Yüzy›l baﬂlar›nda Osmanl› devletinin düﬂünce dünyas›n› Bat›c›l›k ve ‹slâmc›l›kla ﬂekillenen
iki temel çizgi belirledi. Devletlerin geliﬂimini ve kalk›nmas›n› Avrupa modernleﬂmesine ba¤layan ve ‹slâm’›n
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modernleﬂmeyle uyuﬂmad›¤›n› destekleyen Bat›c›l›k bu anlamda devlet yönetimine muhalif bir çizgi belirlerken II. Abdülhamid’in uygulamalar›yla zemini güçlenen ‹slâmc›l›k Osmanl› düﬂünce hayat›nda ilmiye s›n›f›n›n etkisini kaybetmesine engel olacak bir çaba içerisindeydi. Ulum-› ‹ktisadiye ve ‹çtimaiye Mecmuas› bu ortamda II. Meﬂrutiyet’in toplumun yönetimine dair tart›ﬂmalar›n›n yer ald›¤› birçok gazete ve derginin aras›nda
liberal düﬂünceyi savunan ve iktisat alan›ndaki yay›nlardaki boﬂlu¤u dolduran bir dergiydi. ‹lk say›s› 1908 y›l›nda yay›nlanan ve temel argüman›’'eski rejim’in imparatorlu¤un ekonomik geliﬂimine engel olmas› ve Bat›’daki geliﬂmeleri örnek almam›z gerekti¤i olan derginin de incelendi¤i bu kitab›n Son Dönem Osmanl› konusunda çal›ﬂma yürütenler için baﬂat kaynaklardan biri olaca¤›na inan›yoruz.

EMRE DÖLEN, Türkiye Üniversite Tarihi, 1: Osmanl› Döneminde Darülfunun, 1863-1922 (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 838 ss. ISBN 978-605-399-099-4
Türkiye’de gündemden hiç düﬂmeyen üniversite reformu, bugün ulaﬂ›lan noktada, hâlâ toplumun
beklentilerini karﬂ›layamamakta, tart›ﬂmalar ve uygulamalar bizleri bir uzlaﬂmaya de¤il, adeta k›s›r bir güç
çekiﬂmesine götürmektedir. Oysa, günümüzde tart›ﬂ›lan üniversite sorunlar›n›n temelinde ülkemizde var
olan üniversite sisteminin nas›l kuruldu¤u, nas›l geliﬂti¤i ve hangi sorunlar› dünden bugüne taﬂ›d›¤› yatmaktad›r. Bu nedenle Türkiye’de Darülfünun’dan günümüze tüm üniversite tarihini bütünüyle ve ilk elden
belgeleriyle de¤erlendirmek, bu deneyimleri üniversitelerimizin gelecek kuﬂaklar›na aktarmak büyük
önem kazanmaktad›r. ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›’n›n toplam beﬂ cilt halinde sundu¤u Türkiye
Üniversite Tarihi bu ihtiyac›n ürünü olarak do¤du.

EMRE DÖLEN, Türkiye Üniversite Tarihi, 2: Cumhuriyet Döneminde Osmanl› Darülfunun’u, 1922-1933
(‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 538 ss. ISBN 978-605-399-111-3
Türkiye’de gündemden hiç düﬂmeyen üniversite reformu, bugün ulaﬂ›lan noktada, hâlâ toplumun beklentilerini karﬂ›layamamakta, tart›ﬂmalar ve uygulamalar bizleri bir uzlaﬂmaya de¤il adeta k›s›r bir güç çekiﬂmesine götürmektedir. Oysa günümüzde tart›ﬂ›lan üniversite sorunlar›n›n temelinde ülkemizde var olan üniversite sisteminin nas›l kuruldu¤u, nas›l geliﬂti¤i ve hangi sorunlar› dünden bugüne taﬂ›d›¤› yatmaktad›r. Bu
nedenle Türkiye’de Darülfünun’dan günümüze tüm üniversite tarihini bütünüyle ve ilk elden belgeleriyle de¤erlendirmek, bu deneyimleri üniversitelerimizin gelecek kuﬂaklar›na aktarmak büyük önem kazanmaktad›r.

EMRE DÖLEN, Türkiye Üniversite Tarihi, 3: Darülfunun’dan Üniversiteye Geçiﬂ – Tasviye ve Yeni Kadrolar (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 686 ss. ISBN 978-605-399-108-3
‹lk iki cildinde Darülfünun giriﬂimi, Mütareke dönemindeki geliﬂmeler, Darülfünun’da ö¤renci olaylar›,
fakülteler, T›p Fakültesi’nin kuruluﬂu gibi pek çok mühim geliﬂmeyi titizlikle inceleyen Türkiye Üniversite Tarihi, bu üçüncü cildinde Darülfünun’un tasfiyesinden baﬂlayarak Albert Malche’›n Raporu, Mülteci Alman Profesörlerin Geliﬂi ve Albert Einstein’›n Atatürk’e Mektubu gibi konular› inceliyor. ‹nceledi¤i tüm bu tarihsel dönemle bugünün üniversite sorunlar›na da ›ﬂ›k tutan bu eﬂsiz baﬂucu serinin di¤er ciltleri de yolda.

EMRE DÖLEN, Türkiye Üniversite Tarihi, 4: ‹stanbul Üniversitesi, 1933-1946 (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 877 ss. ISBN 978-605-399-109-0
Türkiye’de gündemden hiç düﬂmeyen üniversite reformu, bugün ulaﬂ›lan noktada, hâlâ toplumun
beklentilerini karﬂ›layamamakta, tart›ﬂmalar ve uygulamalar bizleri bir uzlaﬂmaya de¤il adeta k›s›r bir güç
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çekiﬂmesine götürmektedir. Oysa günümüzde tart›ﬂ›lan üniversite sorunlar›n›n temelinde ülkemizde var
olan üniversite sisteminin nas›l kuruldu¤u, nas›l geliﬂti¤i ve hangi sorunlar› dünden bugüne taﬂ›d›¤› yatmaktad›r. Bu nedenle Türkiye’de Darülfünun’dan günümüze tüm üniversite tarihini bütünüyle ve ilk elden
belgeleriyle de¤erlendirmek, bu deneyimleri üniversitelerimizin gelecek kuﬂaklar›na aktarmak büyük
önem kazanmaktad›r. Beﬂ cilt halinde yay›nlanan serinin bu cildinde ‹stanbul Üniversitesi’nin tarihi anlat›lmakta ve 1933-1946 y›llar› incelenmektedir.

EMRE DÖLEN, Türkiye Üniversite Tarihi, 5: Özerk Üniversite Dönemi, 1946-1981 (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 452 ss. ISBN 978-605-399-110-6
Türkiye’de gündemden hiç düﬂmeyen üniversite reformu, bugün, hâlâ toplumun beklentilerini karﬂ›layamamakta, tart›ﬂmalar ve uygulamalar bizleri uzlaﬂmaya de¤il adeta k›s›r bir güç çekiﬂmesine götürmektedir. Oysa günümüzde tart›ﬂ›lan üniversite sorunlar›n›n temelinde ülkemizde var olan üniversite sisteminin nas›l kuruldu¤u, geliﬂti¤i ve hangi sorunlar› bugüne taﬂ›d›¤› yatmaktad›r. Bu nedenle Türkiye’de
Darülfünun’dan günümüze tüm üniversite tarihini ilk elden belgeleriyle de¤erlendirmek, bu deneyimleri
üniversitelerimizin gelecek kuﬂaklar›na aktarmak büyük önem kazanmaktad›r. Beﬂ cilt halinde yay›nlanan
serinin bu cildinde özerk üniversite dönemi ve Yeni Üniversite Kanunu,147’ler olay›, 1961, 1971 ve 1982
Anayasalar› ve Üniversiteler Kanunu ile güvenlik soruﬂturmalar› ile görevlerine son verilen kamu personeli konular› inceleniyor.

BÜLENT ECEV‹T, Türkiye 1965-75 (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2010), 192 ss. ISBN
978-994-488-789-2
Bülent Ecevit ile Süleyman Demirel 12 Mart sonras›n›n en önemli iki aktörü ve Ecevit’in genellikle muhalefette kald›¤›, Demirel’inse Milliyetçi Cephe koalisyonlar›n›n baﬂbakan› olarak yer ald›¤› bu dönemin iki siyasi kutbuydu. Muhalefet lideri olarak Ecevit, her f›rsatta Demirel’i eleﬂtirmiﬂ ve uyarm›ﬂt›r.
Ecevit’in bu uyar›lar›ndan biri de, Süleyman Demirel baﬂkanl›¤›ndaki MC Hükümeti’nin 1976 y›l› bütçe
tasar›s›n› eleﬂtirdi¤i Meclis konuﬂmas›d›r. Elinizdeki kitap, Türkiye’nin 1965’ten o güne kadarki siyasiekonomik tarihinin de geniﬂ bir eleﬂtirisini içeren 1975 tarihli bu konuﬂman›n metninden oluﬂmaktad›r.

FERDAN ERGUT (der.), II. Meﬂrutiyet’i Yeniden Düﬂünmek (‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›, 2010), 285 ss.
ISBN 978-975-333-240-8
Elinizdeki kitap, Tarih Vakf›’n›n ‹zmir Ekonomi Üniversitesi ile birlikte 19-21 Eylül 2008 tarihlerinde gerçekleﬂtirdi¤i, ‘2008’den 1908’e Bak›ﬂlar’ baﬂl›kl› sempozyumda sunulan tebli¤lerin makaleleﬂtirilmesiyle oluﬂtu. Sempozyumun düzenleme kurulunda Ferdan Ergut, Uygur Kocabaﬂo¤lu ve Zafer Toprak bulunuyordu. ‘1908’ gibi oldukça tart›ﬂmal›, zor ama modern Türkiye aç›s›ndan bir o kadar da yaﬂamsal olan tarihsel bir olay ve onun açt›¤› dönemin üç gün boyunca tart›ﬂ›ld›¤› toplant›, iki aç›dan çok önemliydi. Birincisi, konu bugüne kadar yap›ld›¤› gibi sadece siyasal ba¤lamda de¤il, buna ek olarak kültür, sanat, hukuk ve toplumsal ba¤lamlarda da ele al›nd›. ‹kincisi, sempozyum bir çeﬂit kuﬂaklar buluﬂmas›n› gerçekleﬂtirdi. Makalelerden bir kez daha görebilece¤iniz gibi, Türkiye’de tarihçilik önemli bir eﬂi¤i geçmiﬂ
durumdad›r. Geçmiﬂte, tarihi dar—ve siyasal—bir alana s›k›ﬂt›ran ortodoksinin yerine, farkl› temalar› farkl› ba¤lamlara oturtmaya çaba sarf ederek yeni perspektifler geliﬂtiren, di¤er sosyal bilim disiplinleriyle etkileﬂim halindeki bir tarihçilikle karﬂ› karﬂ›yay›z.
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BAﬁAK ERTÜR ve MÜGE GÜRSOY SÖKMEN, Barbarlar› Beklerken [çeviren Do¤an ﬁahiner ve Sona Ertekin]
(‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 256 ss. ISBN 978-975-342-681-7
Barbarlar› Beklerken 25-26 May›s 2007 tarihinde Bo¤aziçi Üniversitesi’nde ayn› ad alt›nda düzenlenmiﬂ konferans bildirilerinin bütünüdür. ‘Edebiyat›n Gücü,’ ‘‹ktidara Hakikati Söylemek,’ ‘Filistin Sorunu’ ve ‘Bugüne Edward Said’in Gözüyle Bakmak’ baﬂl›klar›ndaki dört bölümde Mariam C. Said, Elias
Khoury, Timothy Brennan, Jacqueline Rose, Fawwaz Traboulsi, Rashid Khalidi, Saree Makdisi, Tuncay
Birkan, Ilan Pappé, Raja Shehadeh, Karma Nabulsi, Joseph A. Massad, Meltem Ah›ska, Gauri Viswanathan ve Mahmood Mamdani’nin bildirileri bütünlüklü bir Said portresi çiziyor.

KHALED FAHMY, Paﬂa’n›n Adamlar›: Kavalal› Mehmed Ali Paﬂa, Ordu ve Modern M›s›r [çeviren Deniz
Zarakolu] (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 335 ss. ISBN 978-605-399-118-2
Geleneksel tarih okumalar›nda M›s›r’›n kaderini belirleyen, modern M›s›r’›n kurucusu olarak addedilen Kavalal› Mehmed Ali Paﬂa’y› ve onun M›s›r›n› arﬂiv belgelerine dayanarak anlatan kitap Paﬂa’n›n
M›s›r’› geliﬂtirme çabalar›n› orduya ve askerlerin günlük deneyimlerine odaklanarak anlat›yor. Osmanl›
hükûmetinin Ondokuzuncu Yüzy›l’›n baﬂ›nda Napolyon’a karﬂ› savaﬂmak için M›s›r’a gönderdi¤i orduda
görev alan Kavalal› Mehmed Ali Paﬂa’n›n kurdu¤u askeri ve idari örgütlenmenin yan› s›ra Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun da¤›n›k ve güçsüz durumlar›n› kendi lehine çevirmesi, tar›m ve sanayinin geliﬂmesine ön
ayak olmas› ve hatta ﬂeker fabrikas›n›n M›s›r tarihine 1830’da girmesini sa¤lamas› onun di¤er özelliklerinden. M›s›r’daki modernleﬂme ve reform hareketinin ayr›nt›l› bir resmini çizen kitap, konunun ilgililerine
baﬂucu kitab› olacak nitelikte.

MUSTAFA FIRAT, Mehmet ﬁerif F›rat Olay› ve Kürt Sorunu (‹stanbul: IQ Kültür Sanat Yay›nc›l›k, 2010),
521 ss. ISBN 978-975-255-286-9
Bu kitap Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktas›nda yaﬂanan siyasal geliﬂmelerin do¤urdu¤u bir cinayet ekseninde geliﬂen olaylar› konu almaktad›r. Söz konusu cinayet ﬁeyh Sait ‹syan›’nda aﬂireti ile birlikte isyana karﬂ› direnen Mehmet ﬁerif F›rat’›n öldürülmesi olay›d›r. Mehmet ﬁerif F›rat: “... Bu y›l aleyhimde çok gizli çal›ﬂmalar var. Kürtler her gün suikasta haz›rlan›rken Halil ... ve di¤er çapulcular› tahrik ve yatakl›k vazifesini üzerine alarak çal›ﬂ›yorlard›. Ben bu tehdit ve tedbirleri görmemezlikten gelerek yoluma devam ediyorum. Kürtçülük taraftarlar› yüz çeviriyorlar ve bizden kaç›yorlar. Varto mektubu ve Varto Tarihi
muhit Kürtçüleri üzerinde derin tesirler yapm›ﬂt›r.' Siz muhitin sab›kal›lar›ndan alaca¤›m tel'in ve tekfir tellerini milli bir niﬂan gibi gö¤süme takar, Türklü¤üm u¤runda takt›¤›m bu yeni niﬂanlarla iftihar ederim.”

MICHEL FOUCAULT, Do¤ruyu Söylemek, ikinci bask› [çeviren Kerem Eksen] (‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›,
2010), 147 ss. ISBN 978-975-539-452-4
Hayat›n›n büyük bir bölümünü Bat›’da ‘özne’ kavram›n›n hangi söylemsel ve pratik süreçlerle kuruldu¤unu araﬂt›rmaya vakfetmiﬂ olan Michel Foucault, bu amaçla eserlerinde delilik, suça e¤ilimlilik, hastal›k gibi kategorilerin özne oluﬂumunda ne gibi tarihsel ve toplumsal roller oynad›¤›n› araﬂt›rm›ﬂt›r. Düﬂünür Cinselli¤in Tarihi’ne yönelik olarak çal›ﬂt›¤› son y›llar›nda ilgisini modernite öncesi döneme yöneltmiﬂ, Antik Yunan ve Latin metinlerine dönerek modern özne düﬂüncesinin izini sürmeye giriﬂmiﬂtir. Kendi deyiﬂiyle bir ‘düﬂünce tarihçisi’ olarak her zamanki titiz çal›ﬂmas›n› sürdüren Foucault, dur durak bil-
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meden söz konusu dönemlerde yaz›lm›ﬂ metinleri incelemiﬂ, bu metinlerde özne ve kendilikle ilgili hangi
meselelerin ön plana ç›kt›¤›n›, hangi sorular›n zaman içinde gündemden düﬂtü¤ünü ve hangi kavramsal
çerçevelerin kurulup da¤›ld›¤›n› araﬂt›rm›ﬂt›r. Do¤ruyu Söylemek, Foucault’nun bu son döneminden son
derece canl› bir örnek sunuyor bize. Düﬂünürün California Üniversitesi’nde 1983 y›l›nda verdi¤i seminerlerin notlar›ndan oluﬂan bu metin, Foucault’nun düﬂünce tarihiyle nas›l baﬂ etmeye çal›ﬂt›¤›n› gözler önüne seren bir çal›ﬂma. Antik Yunan tragedyalar›ndan baﬂlay›p Sokrates’e ve Sokratesçi okullara, oradan Yunan ve Latin stoac›lar›na uzanan bu serüvende Foucault, son derece önemli gördü¤ü bir kavram›, ‘dürüst
konuﬂma’ (parrhesia) kavram›n› merkeze koyuyor, kavram›n geçirdi¤i de¤iﬂimi gözler önüne seriyor. Dürüst konuﬂma kavram›n›n araﬂt›r›ld›¤› bu dersler, bizi ayn› zamanda Foucault’yu daha ilk çal›ﬂmalar›ndan
itibaren meﬂgul eden ‘hakikat’ ve ‘hakikat-özne iliﬂkisi’ meselelerine götürüyor: Eski Yunan ve Roma’da
‘hakikati dile getirmek’ ne demekti? Do¤ruyu söylemenin toplumsal ba¤lam› nas›l bir dönüﬂüm gösterdi?
Apollon figürünün merkezde oldu¤u bir ‘hakikat oyunu’ndan Sokrates figürünün merkezde oldu¤u bir baﬂka hakikat oyununa, yani felsefeye geçilmesi ne anlama geliyordu? Bu dönemde insan›n hakikatle kurdu¤u iliﬂkiyi nas›l biçimlendirdi? Bir yaﬂam biçimi olarak felsefe burada nas›l bir rol oynad›? Tüm bunlar,
Foucault’nun bu kitapta bulaca¤›n›z alt› derste son derece aç›k bir dille cevab›n› arad›¤› sorulardan baz›lar›d›r. Do¤ruyu Söylemek hem Foucault’yla tan›ﬂmak, hem tarih üzerine çal›ﬂman›n yarat›c› bir biçimini
görmek, hem de bir filozof ve tarihçinin düﬂünce tarihinde yapt›¤› heyecan verici yolculu¤a eﬂlik etmek isteyenler için vazgeçilmez bir kitap.

ENG‹N GENÇTAN, Zamane (‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 104 ss. ISBN 978-975-342-759-3
Psikiyatrist Engin Geçtan Zamane’de geniﬂ bir zaman aral›¤›nda, Türkiye’de yaﬂanan süreçlere bak›yor, toplumun ve bireylerin de¤iﬂmesine dair tespitlerde, yorumlarda zaman zaman da önerilerde bulunuyor.
Otorite, öfke, s›k›ﬂm›ﬂ k›zg›nl›klar, persona ve gölge, özerklik, kimlik sorunlar›, çocuk yaln›zl›¤› gibi konularda söz al›rken klinik deneyimlerinden gözlemler de aktaran Geçtan’dan zamane hallerine bilgece bir bak›ﬂ.

CLIFFORD GEERTZ, Kültürlerin Yorumlanmas› [çeviren Hakan Gür] (Ankara: Dost Kitapevi Yay›nlar›,
2010), 496 ss. ISBN 978-975-298-419-6
Amerika’n›n ve dünyan›n en önemli düﬂünürlerinden biri olarak kabul edilen Clifford Geertz, ait oldu¤u disiplinin geleneksel s›n›rlar›n›n ötesine geçerek önemli, yepyeni bir kültür anlay›ﬂ› geliﬂtirdi. Yay›mland›¤› tarihten k›sa bir süre sonra bir ça¤daﬂ klasik say›lan bu yap›tla Geertz, yaklaﬂ›k çeyrek yüzy›l
önce gerçekleﬂtirdi¤i gözlemleri ﬂekillendirmenin yan› s›ra, gelece¤in çal›ﬂmalar›na öncülük eden bir dizi
düﬂünce geliﬂtirmekten de geri kalm›yor. Dinin kültürel bir sistem olarak iﬂleyiﬂinin yan› s›ra, bu alandaki
çal›ﬂmalara kutsal simgelerin çözümlenmesi, Amerika Birleﬂik Devletleri’ndeki ulusçulu¤un ak›beti ve yorumcu bir kültür kuram›n›n temel prensiplerinin saptanmas› gibi çok önemli katk›larda bulunan Geertz, Java ve Bali’de yürüttü¤ü alan çal›ﬂmalar›n›n ürünü olan gözlemleriyle de genç araﬂt›rmac›lar için k›lavuz
olmay› sürdürüyor.

ANTHONY GIDDENS, Modernli¤in Sonuçlar› [çeviren Ersin Kuﬂdil] (‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›, 2010), 178 ss.
ISBN 978-975-539-068-5
Neredeyse yüz elli y›ld›r modernleﬂme ideolojisiyle yönlendirilen bir ülkede yaﬂ›yoruz. Düﬂünce iklimimize, Ayd›nlanma iyimserli¤i ve pozitivizmle malul bir ‘Bat›c›l›k’ ile tekrar tekrar gelenekler ‘icat
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ederek’ (en son ‹slamc›l›k biçiminde) ‘özkültürümüz’e dönmekten yana olan bir ‘gelenekçilik’ aras›ndaki
k›s›r çekiﬂme hakim! Daha kimse modernli¤in ne oldu¤u konusunda net bir görüﬂe sahip de¤ilken, iﬂin içine post-modernlik tart›ﬂmalar› da girince manzara iyice tuhaflaﬂt›. Post-moderni, modernlik öncesi dönüﬂ
imkân› olarak çarp›tanlar da ç›karken solun malûm bir kesimi bunu yeni bir tür gericilik diye görüp rehavetini sürdürmeyi seçti. Biz, modernlikle ilgili tart›ﬂmalar›n sosyalist solun kendini yeniden tan›mlama giriﬂimiyle do¤rudan ilintili oldu¤unu düﬂünüyor ve bu tart›ﬂmalar› vazgeçilmez buluyoruz. Anthony Giddens’›n Modernli¤in Sonuçlar› adl› yap›t› post-modern bir döneme geçildi¤ini reddetmesiyle ve modernli¤in do¤as›n› aç›¤a ç›karmak için bir dizi yeni kavram geliﬂtirmesiyle son derece özgün bir kitap. Ona göre post-modern bir dönemde de¤il, modernli¤in sonuçlar›n›n radikalleﬂip evrenselleﬂti¤i bir dönemde yaﬂ›yoruz. Modernli¤in temel parametreleri olan kapitalizm, endüstriyalizm ve ulus-devlet belirleyici önemlerini hâlâ sürdürüyorlar. Ancak Giddens bu tespitten daha öteye gidiyor. Risk-güven, zaman-uzam uzaklaﬂmas›, soyut uzmanl›k sistemleri, küreselleﬂme ve ontolojik güvenlik gibi kavramlar üzerinde durarak
modernli¤e özgü kurumlar›n insanlar›n dünyay› ve kendilerini alg›lay›ﬂ biçimlerini nas›l köklü ve geri dönüﬂsüz bir biçimde de¤iﬂtirdi¤ini gözler önüne seriyor. Modernlik sürecinin çok önemli bir boyutunun, kiﬂinin kendisi hakk›nda sürekli düﬂünce üretip bu düﬂünceleri kendi yap›s›n›n bir parças› haline getirmesi,
yani düﬂünümselli¤i oldu¤unu belirtiyor. Modernlik bir yandan insanlar›n ço¤u için daha güvenlikli ve
zengin bir hayat›n yolunu açarken, bir yandan da karﬂ› ç›k›lmazsa yeryüzündeki insan hayat›n›n sonunu getirecek global risklere de sahiptir (askeri gücün korkutucu oranlarda büyümesi, çevre felaketi, otoriter yönetim biçimleri vs.) diyor. Bu anlamda modernli¤in ‘ötesine’ geçmek için de yeni toplumsal hareketlerin
baﬂ›n› çekti¤i özgürleﬂme politikalar›n›n yan›nda, insanlar›n kendilerini birer proje olarak inﬂa etmelerine
dayanan yaﬂam politikalar› geliﬂtirme gereklili¤ine iﬂaret ediyor. ‹nsanl›¤›n içinde bulundu¤u durumu ve
gelecekten neler umabilece¤imizi anlamak için son derece önemli bir kitap.

MAHMUT GOLO⁄LU, Milli Mücadele Tarihi, 3: 1920 – Üçüncü Meﬂrutiyet – Birinci Büyük Millet Meclisi
(‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2010), 419 ss. ISBN 978-994-488-721-2
Mahmut Golo¤lu’nun Milli Mücadele Tarihi dizisinin üçüncü kitab›, Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e uzanan sürecin ana dönüm noktas›n›, Büyük Millet Meclisi’nin kuruluﬂunu ve ilk dönemlerini inceliyor. Üçüncü Meﬂrutiyet, Erzurum ve Sivas kongrelerinin yaratt›¤› ivmenin, yurt çap›nda bir harekete dönüﬂme sürecini Büyük Millet Meclisi’nin ilk y›l› ekseninde inceliyor. ‹stanbul hükûmetlerinin tutumlar›ndan
Meclis-i Mebusan’›n iﬂgal kuvvetlerince da¤›t›lmas›na, yeni bir meclisin Ankara’da toplanmas› karar›ndan
mebuslar›n Anadolu’nun kalbindeki bu küçük kentte buluﬂmalar›na, Sèvres tart›ﬂmalar›ndan Sovyet Rusya
ile imzalanan ilk uluslararas› antlaﬂmaya pek çok olay pek çok ayr›nt›. Ekler bölümünde hem Birinci Meclis
milletvekillerinin ayr›nt›l› künyeleri, hem de o dönemin tan›klar›n›n kendi kalemlerinden an›lar›yla birlikte.

STEPHEN JAY GOULD, Pandan›n Baﬂparma¤› [çeviren Ülkün Tansel] (‹stanbul: Versus Kitap Yay›nlar›,
2010), 392 ss. ISBN 978-605-569-125-7
Stephen Jay Gould’un ‘Do¤a Tarihi üzerine Düﬂünceler’ serisi Gould’un evrim kuram›n› ana tema
olarak kulland›¤› denemelerinden oluﬂuyor. Stephen Jay Gould dizinin ikinci kitab› olan Pandan›n Baﬂparma¤›’nda, Türkiyeli okurun Darwin ve Sonras›’ndan al›ﬂ›k oldu¤u ve çoktand›r özledi¤i kendine has üslubuyla evrim kuram›n›n en s›cak konular›na de¤iniyor. Yirminci Yüzy›l’›n en etkili bilim insanlar›ndan biri olan Stephen Jay Gould inanmas› güç çeﬂitlilikteki ilgi alanlar› ve engin kültürel birikimiyle bir o kadar
da önemli bir bilim yazar›d›r. En bilinen ve etkili kitaplar›ndan biri olan Pandan›n Baﬂparma¤› bu çeﬂitlili¤i ve enginli¤ini sergilemede son derece baﬂar›l› bir eser. Toplam otuzbir denemeden oluﬂan Pandan›n
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Baﬂparma¤›’nda evrim okurlar›n› kesintili denge kuram›ndan yaﬂam›n baﬂlang›c›na, Mickey Mouse’un evriminden ‘bencil gen’lere, uyarlanman›n anlam›ndan evrimsel de¤iﬂimin h›z›na kadar çok renkli bir yolculuk bekliyor.

MELEK GÖREGENL‹, Çevre Psikolojisi: ‹nsan – Mekan ‹liﬂkileri (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 259 ss. ISBN 978-605-399-171-7
Melek Göregenli bu çal›ﬂmas›nda çevre psikolojisinin sosyal psikolojinin bir alt dal› olman›n yan›
s›ra, kendi epistemolojisini kurarak bir alt dal olman›n çok ötesine geçti¤ini gösteriyor. ‹nsan›n ve mekân›n dinamik iliﬂkisi, zaman›n ve mekân›n dinamik iliﬂkisinin kurulmas›yla, çevre psikolojisi geleneksel
psikolojiye yönelik, gerek yöntemsel gerekse yap›sal eleﬂtirel yaklaﬂ›mlar›n da do¤mas›na neden olmuﬂtur. ‹nsanlar, içinde yaﬂad›klar› çevreyi nas›l anlamland›rmaktad›rlar? Zihinlerinde mekânla ilgili ne tür bir
tasar›m oluﬂmaktad›r? Çevresel alanlar hangi yanlar›yla alg›lanmakta ve belle¤e kaydedilmektedir? Bu sorularla hareket eden çevre psikolojisi, alan çal›ﬂmalar› ve niteliksel yöntemiyle edilgen mekân›n dinamik bir de¤iﬂken haline dönüﬂmesini sa¤l›yor. Çevre Psikolojisi: ‹nsan – Mekân ‹liﬂkileri mekân› ve mekân›n insan üzerindeki etkisini sorgulayan herkesin baﬂvuraca¤› temel bir kaynak.

GARY GUTTING, Foucault [çeviren Hakan Gür] (Ankara: Dost Kitapevi Yay›nlar›, 2010), 160 ss. ISBN
978-975-298-410-3
Estetikten ceza sistemine, ak›l hastal›¤› ve uygarl›ktan Nietzsche’ye, oradan Avant-garde yaz›na
uzanan geniﬂ bir yelpazede düﬂündü ve yazd› Michel Foucault. Üretti¤i çetrefil ve nüfuz edilmesi güç yap›t, Yirminci Yüzy›l felsefesini derinden etkileyen bilgi ve esin kaynaklar›ndan biri say›ld›. Foucault üzerine kaleme al›nan bu çal›ﬂma, düﬂünürün yap›t›ndaki geçi¤li ve çok katmanl› anlam dokusunu ayn› uzdillikle serimleyerek benzerlerinden ayr›l›yor. Edebiyat, politika, tarih, cinsellik, felsefe, modern toplumda
kimlik ve iktidar gibi temel ç›k›ﬂ noktalar› birbirleriyle olan koﬂutluklar› içinde titizlikle çözümleniyor.

HAKAN GÜLDA⁄ ve ‹BRAH‹M EK‹NC‹, Ayd›nl›k Bir Adam Korkut Boratav (Ankara: ‹mge Yay›nlar›, 2010),
376 ss. ISBN 978-975-533-648-0
Türkiye’nin yetiﬂtirdi¤i önemli iktisatç›lardan birisidir Korkut Boratav. Kaleme ald›¤› onun üzerinde kitapta, baﬂta Türkiye olmak üzere dünyadaki ekonomik hadiselerin toplumdaki etkilerine dair derinlemesine incelemelere imza atm›ﬂt›r. Kapitalizm, Marksizm, Devletçilik, iktisat tarihi, sosyal s›n›flar, ideolojiler gibi birçok konuya de¤inen kitaplar›nda meseleleri sadece ekonomik aç›dan de¤il, farkl› yönlerden de
ele alm›ﬂt›r. ‹mge Kitabevi taraf›ndan yay›nlanan Ayd›nl›k Bir Adam: Korkut Boratav nehir söyleﬂyisinde,
Hakan Gülda¤ ve ‹brahim Ekinci bu önemli ismin an›lar›n› ve bilgilerini bir söyleﬂi s›cakl›¤›nda aktar›yorlar. Bilhassa Korkut Boratav’›n düﬂünsel kimli¤inin oluﬂumuna iliﬂkin genç kuﬂaklara bir yol haritas› sunman›n yan› s›ra, dönemin siyasi ve sosyal tarihine de ›ﬂ›k tutuyor kitap. Boratav’›n an›lar›nda kendi özyaﬂam›ndan kesitlerin ötesinde, folklorbilimci babas› Pertev Naili Boratav’›n gençlik ve olgunluk dönemine
iliﬂkin de pek çok ayr›nt› var. An›larda Pertev Naili Boratav’›n sosyal çevresi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde 1940’l› y›llarda yaﬂanan ve kendisinin yurtd›ﬂ›na sürgüne gidiﬂinde rol oynayan ‘Cad› Kazan›’
günleri hakk›nda pek çok bilinmeyen, o¤lu Korkut Boratav’›n an›lar›yla ayd›nlan›yor. Bunun haricinde,
Türkiye’de sosyalist düﬂünce hareketinin yol taﬂlar›n› da yans›t›yor. Çok partili döneme geçiﬂten, 1968’e,
1980’lerden günümüze Marxist ö¤retinin alg›lan›ﬂ› ve ﬂekillenmesi Korkut Boratav’›n an›lar›yla yeniden
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ele al›n›yor. Korkut Boratav an›lar›n› aktar›rken bunun da ötesinde, 1970’lerden bugüne içinde yer ald›¤›
sosyalist hareketin ve Türkiye’deki sosyal demokrat partilerin de ayr›nt›larla dolu tahlilini gerçekleﬂtiriyor.
Kitapta ayr›ca Korkut Boratav’›n özellikle 1984-1986 aras›nda hocal›k yapt›¤› Zimbabwe’de ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas›ndan sonraki dönemdeki dönüﬂüme iliﬂkin çok renkli anekdotlar yer al›yor.

RAMAZAN ERHAN GÜLLÜ, Antep Ermenileri (‹stanbul: IQ Kültür Sanat Yay›nc›l›k, 2010), 515 ss. ISBN
978-975-255-282-1
“1850’li y›llardan itibaren Antep ﬂehri, baﬂta Amerikan Protestan misyonerleri olmak üzere, birçok
misyoner grubunun faaliyet merkezi haline gelmiﬂtir. Çevresindeki di¤er yerleﬂimlere oranla son derece az
bir H›ristiyan nüfus bar›nd›rmas›na ra¤men, ﬂehre misyonerlerce verilen önem Antep’in bölgesel gücüne
ve etkinli¤ine de dikkat çekmektedir.” “Bu tür faaliyetlere, ülke genelinde kurulup teﬂkilâtlanmaya baﬂlayan çeﬂitli Ermeni komitelerinin Antep’te açt›klar› ﬂubeler arac›l›¤›yla baﬂlatt›klar› propagandalar da eklenince 1895 y›l›nda ﬂehirde, H›nçak komitesinin organize etti¤i bir isyan meydana gelecek ve iki toplum
aras›nda ilk defa silahlar kullan›lacakt›r.” “Komitecilere destek veren ya da vermeyen Ermenileri ay›rabilmek giderek neredeyse imkâns›z hale gelecektir. Bu sebepten hem Müslümanlar, hem de terör faaliyetlerine destek vermeyen Ermeniler aç›s›ndan eski uyumlu günlere dönebilmek oldukça güçleﬂecektir. Bununla beraber gerek 1895 isyan›, gerekse de Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda yaﬂananlar iliﬂkilerde kesin bir kopuﬂa neden olamam›ﬂt›r. Ermeniler ve Müslümanlar aras›ndaki iliﬂkileri sonland›ran ve iki toplumu tamamen karﬂ› karﬂ›ya getiren olaylar Birinci Dünya Savaﬂ›'n›n ard›ndan yaﬂanan ‹ngiliz ve Frans›z iﬂgal dönemleri olacakt›r.”

ABDULLAH GÜNDO⁄DU, Yusuf Akçura’ya Göre Büyük Güçler ve Osmanl› Devleti’nin Y›k›l›ﬂ› (‹stanbul: IQ
Kültür Sanat Yay›nc›l›k, 2010), 225 ss. ISBN 978-975-255-281-4
“Osmanl› H›ristiyan az›nl›klar›n›n o anki durumu ‘ﬁark Meselesi’ baﬂl›¤› alt›nda incelendi. Bu tabir ayn› zamanda diplomatlarca, gelece¤e iliﬂkin tasar›lar› anlamland›r›rken de kullan›ld›. Avrupa tarihçileri de ayn› tabiri geçmiﬂ zamanlardaki Türk-Avrupa münasebetlerini aç›klamak için kulland›lar. Böylece
ﬁark Meselesi, geçmiﬂ – hal – gelecek derinli¤i olan bir tarih terimi olarak mana kazand›. Tarihçiler, TürkAvrupa münasebetlerinin baﬂlang›c› olarak türlü olaylar› kabul ettikleri için, ﬁark Meselesi’nin baﬂlang›c›
da tarihçilerin görüﬂ ve e¤ilimlerine göre farkl› olarak tespit edilmiﬂ oluyordu. Nitekim bu baﬂlang›c›, Türk
güçlerinin Avrupa’ya yay›lmaya baﬂlad›¤› tarihe kadar götürenler bile vard›r. Hatta ﬁark Meselesi’ne, ‹slâml›¤›n do¤uﬂunu, Haçl› seferlerinin baﬂlamas›n› ve Osmanl› Türklerinin Avrupa’ya ayak basmalar›n›
menﬂe olarak kabul edenler de az de¤ildir. Ondokuzuncu Yüzy›l boyunca devam eden ve Sèvres ile son
merhaleye ulaﬂan ﬁark Meselesi Avrupa devletleri için Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun tasfiyesi anlam›na geliyordu.”

DONNA HARAWAY, Baﬂka Yer [çeviren Güçsal Pusar] (‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 376 ss. ISBN 978975-342-766-1
‹nsani olan ile insani olmayan›, organik olan ile teknolojik olan›, ile miti, do¤a ile kültürü beklenmedik ﬂekillerde bir araya getiren, böylece türler aras›ndaki s›n›rlar› ve hijyenik mesafeleri sorunsallaﬂt›ran figürlerle karﬂ›laﬂacaks›n›z bu kitapta: Siborglar, primatlar, yoldaﬂ türler, mütevaz› tan›k, OnkoFare™,
DiﬂiAdam©... Bir yandan kimliklerin k›smili¤ini, in olumsall›¤›n›, anlat›lar›n parçal›l›¤›n› vurgulayan, di-
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¤er yandan sürekli nesnelli¤in imkânlar›n› araﬂt›ran Haraway, her bilginin ‘konumlu bilgi’ oldu¤unu hat›rlat›yor. “Adalet olmadan do¤a da olmaz,” diyen yazar, dünya üzerinde insan yaﬂam›n›n sürebilmesinin koﬂullar›n› sorguluyor, yeni bir deneysel yaﬂam biçimine ihtiyac›m›z oldu¤u uyar›s›n› yap›yor.

ÉRIC HAZAN (der.), Demokrasi Ne Âlemde? [çeviren Savaﬂ K›l›ç] (‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 128 ss.
ISBN 978-975-342-758-6
Demokrasi Ne Âlemde? Paris’teki La Fabrique yay›nevinin yapt›¤› bir derleme. Kitapta yay›nevi
editörlerinin sorduklar› ﬂu sorunun izi sürülüyor: “Günümüzde ‘demokrasi’ kelimesi çok geniﬂ bir mutabakat sa¤l›yor. ﬁüphe yok ki bu kelimenin anlam› veya anlamlar› konusunda zaman zaman hiç de hoﬂ olmayan bir üslupla tart›¤›yoruz. Ama bizlerin içinde yaﬂad›¤› ‘dünya’da demokrasi kelimesine olumlu bir
de¤er atfedilmesi genel olarak kabul görüyor. Sorumuzun ç›k›ﬂ noktas› da bu iﬂte: Sizin için ‘demokrasi’
kelimesini kullanman›n bir anlam› var m›? Yoksa, neden? Varsa, kelimenin hangi yorumuna göre?” Günümüzde siyaset ve siyasal olan konusunda en ufuk aç›c› düﬂünceleri geliﬂtirmiﬂ düﬂünürler aras›nda yer
alan Agamben, Badiou, Rancière, Nancy, Zizek, Bensaid, Brown ve Ross’un bu soruya verdikleri ayr›nt›l› cevaplar› içeren yaz›lar› yer al›yor. Demokrasinin tarihte ve günümüzde içinde bar›nd›rd›¤› imkân ve tuzaklar hakk›nda aç›k seçik bir tablo.

JUDITH HERRIN, Bizans: Bir Ortaça¤ ‹mparatorlu¤unun ﬁaﬂ›rt›c› Yaﬂam› [çeviren Uygur Kocabaﬂo¤lu]
(‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 496 ss. ISBN 978-975-050-749-6
Judith Herrin, genel olarak tarihyaz›m›n›n, özel olarak da Bizans üstüne tarihyaz›m›n›n sorunlar›n›,
daha do¤rusu sorunsallar›n› iyi bilen bir yazar; ama kendisi o sorunsallar içinden kendine bir yol açm›ﬂ ve
konusu olan medeniyetin bütünü üstüne salim bir de¤erlendirmeye varm›ﬂ bir yazar olarak kendisinin iyi
tan›d›¤› bu rotada bizim de rahatça ilerlememizi sa¤l›yor. Okudu¤umuz olgularla bu topraklardaki genel
yaﬂant› kesiﬂmelerini görmek ve bu kitap bittikten sonra Bizans’la iliﬂkimizi devam ettirmeye karar vermek bize kalm›ﬂ bir ﬂey. Ama Judith Herrin bu kitab›yla henüz uzman olmam›ﬂ okurun bir kitapla varmay› umabilece¤i yere getiriyor. Daha do¤rusu, Bizans üstüne bilgileri farkl› düzeylerde olan birçok okurun,
az bilenin de, çok bilenin de, bu kitaptan alaca¤› ﬂeyler var.

IAN HODDER ve SCOTT HUTSON, Geçmiﬂi Okumak: Arkeolojiyi Yorumlamada Güncel Yaklaﬂ›mlar [çevirenler
Burcu Toprak ve Emre Rona] (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 344 ss. ISBN 978-908-873-839-6
Dünyan›n en önemli kaz› alanlar›ndan biri olan Çatalhöyük’te sürdürülen kaz›lar için Çatalhöyük Arkeoloji Projesi’nin baﬂkan› olarak onalt› y›ld›r Türkiye’de çal›ﬂan ‹ngiliz arkeolog Ian Hodder, arkeolojide post-süreçsel teorinin öncüsüdür. Ian Hodder ve Scott Hutson bu kitapta arkeolojinin günümüz
dünyas›ndaki yorumlay›c› potansiyeline de¤iniyorlar. Nesnel ve pozitivist perspektiflerin ötesine geçmeye
çabal›yor ve arkeolojiyi dar bir çerçeveye hapseden negatif terimlerden kurtulmaya çal›ﬂ›yorlar.Çünkü
Hodder’›n sözleriyle, “Geçmiﬂ bize nesnel olarak verilmemiﬂtir, arkeoloji sadece gerçekleri tan›mlamak ve
hipotezleri onlara karﬂ› s›namak de¤ildir. O, karmaﬂ›k sosyal olgular›n içine saklanm›ﬂ, yorumlay›c› bir teﬂebbüstür.” Hodder ve Hutson, Geçmiﬂi Okumak’ta, arkeolojik geçmiﬂin belirsizli¤ini anlaman›n arkeolojiye kazand›r›lacak farkl› bak›ﬂ aç›lar›yla mümkün olabilece¤ini savunuyorlar. Yorum bilim, eylemlilik ve
tarihin önemi üzerine yo¤unlaﬂan yazarlar, post yap›salc›l›k ve neo evrimsel teorinin yan›nda fenomenoloji gibi teorinin yeni dallar›ndaki son geliﬂmeleri de araﬂt›r›yorlar. Ayr›ca feminist arkeoloji, kültür tarihçi
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yaklaﬂ›m, söylem ve gösterge teorileri üzerine yeni bilgiler bar›nd›ran bu kitap, geçmiﬂe ilgi duyan bütün
ö¤renci ve bilim insanlar› için okunmas› gereken temel bir eserdir.

MAX HORKHEIMER ve THEODOR W. ADORNO, Ayd›nlanman›n Diyalekti¤i [çevirenler Elif Öztarhan ve Nihat
Ülner] (‹stanbul: Kabalc› Yay›nevi, 2010), 390 ss. ISBN 978-975-997-168-7
Ayd›nlanma’n›n Diyalekti¤i Frankfurt Okulu’nun en etkili olmuﬂ yay›n›d›r. ‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda yaz›lm›ﬂ ve bir süre gizlice ço¤alt›ld›ktan sonra 1947’de Hollanda’da kitap olarak bas›lm›ﬂt›r. Yazarlar
önsözde niyetlerini ﬂöyle aç›klarlar: “Asl›nda amac›m›z, insanl›¤›n gerçekten insani bir duruma ulaﬂmak yerine neden yeni bir tür barbarl›¤a batt›¤›n› anlamaktan fazlas› de¤ildi.” Ama kitap bütün bunlar›n da ötesine
geçer. Bat› tarihinin do¤uﬂunu ve öznelli¤in, mitlerde temsil edildi¤i üzere, do¤aya karﬂ› mücadelede kendisini tan›mlamas›n›, günümüzün en tehdit edici deneyimleriyle baﬂlant›land›r›r. Pratik hayattan kopar›lm›ﬂ bilim, biçimselleﬂtirilmiﬂ bir ahlak, e¤lence kültürünün güdümleyici do¤as› ve paranoid davran›ﬂ yap›s›, sald›rgan bir antisemitizmin Ayd›nlanman›n s›n›rlar›n› belirledi¤ini iddia eder. Yazarlara göre, bu öz-y›k›msal e¤ilim en baﬂtan beri ayd›nlanmada içkin olarak vard›; yani Nasyonal Sosyalist dehﬂet modern tarihten bir sapma olmay›p, Bat› uygarl›¤›n›n en temel özelliklerinin ifadesiydi. Adorno ve Horkheimer’e göre, Bat› akl›n›n
bu öz-y›k›m›, toplum ile do¤aya egemen olman›n tarihsel diyalekti¤inden kaynaklanmaktad›r. Bu ayr›m› ideoloji haline getiren Ayd›nlanma’n›n izini söylencesel kökenlerine kadar sürerler. “Mit zaten Ayd›nlanmad›r
ve: Ayd›nlanma mitolojiye geri dönmektedir.” Bu paradoks Ayd›nlanman›n Diyalekti¤i’nin temel tezidir.

ﬁENGÜN KILIÇ HRISTIDIS ve ERSEL ERGÜZ, ‹smail Hakk› Birler’in An›lar›nda CHP’li Y›llar, 1946-1992
(‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2010), 918 ss. ISBN 978-994-488-910-0
CHP’li Y›llar, Ecevit’in ‹nönü’nün koltu¤unu devralarak ve ‘Ortan›n Solu’ siyasetini CHP’ye hâkim k›larak açt›¤› yeni dönemin ön plana ç›kmam›ﬂ baﬂ aktörlerinden birinin yak›n tarihimize düﬂtü¤ü hacimli bir not. 1946’da siyasete baﬂlayan, 27 May›s’›n gölgesinde parti yönetimine kat›lan, 12 Mart döneminde mücadelesini TBMM’de sürdüren, K›br›s Harekât›’n› saniyesi saniyesine yaﬂayan, 12 Eylül’den önce siyasetten çekilse de sonras›nda SODEP’in kurulmas› için ön saflarda çal›ﬂan, tecrübeli bir politikac›n›n akademik çal›ﬂma titizli¤inde sunulan notu.

SOLMAZ ZELYÜT HÜNLER, Spinoza (Ankara: Dost Kitapevi Yay›nlar›, 2010), 109 ss. ISBN 978-975-298-413-4
“Eldeki bu kitab›n yazar› bir ‘Spinoza sarhoﬂu’dur. Evet bu çal›ﬂma tarafs›z de¤ildir; de¤er yarg›lar›ndan muaf de¤ildir; cinsiyetsiz de¤ildir; gayr› ﬂahsi bir dil ile yaz›lmam›ﬂt›r; so¤uk kanl› de¤ildir… Spinoza benim için ‘nesne’ de¤ildir; benim karﬂ›mda durmuyor; o, benim için bir tutku ve böylece eldeki kitap tutkulu bir dil ile yaz›lm›ﬂt›r; bilgi ile oldu¤undan daha çok tutku ile yaz›lm›ﬂt›r. Hatta bir kitap olmas›ndan çok bir mektup gibi yaz›lm›ﬂt›r.” “E¤er birisi baﬂkalar›na neﬂe verdi¤ini hayal etti¤i bir ﬂey yaparsa, neden olarak, kendisinin fikriyle birlikte bulunan bir neﬂeyle duygulanacakt›r; e¤er, tersine, baﬂkalar›na keder verdi¤ini hayal etti¤i bir ﬂey yaparsa, kendi kendisini kederle karﬂ›layacakt›r.”

ALPASLAN IﬁIKLI, Kumarhane Kapitalizmi (Ankara: ‹mge Yay›nlar›, 2010), 432 ss. ISBN 978-975-533-650-3
Bu kitap emperyalizmin ve egemen s›n›flar›n yol açt›¤› ve yönlendirdi¤i bir kriz hikâyesi anlat›yor.
Baﬂkalar›, bunu tamamlayan veya bununla çeliﬂen hikâyeler de anlatabilirler. Kapitalizmi son seksen y›l›n
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en kapsaml› ve en derin krizine sürükleyen süreçler ve dinamikler, sosyal bilimlerin çeﬂitli disiplinleri taraf›ndan ‘hikâyeler’in ötesini kavramay› hedefleyen araﬂt›rmalarla incelenecek, ayd›nlat›lacakt›r. “Tek baﬂ›na kapitalizmin krizleri, kapitalizmin aﬂ›lmas›na yol açmaz. Krizlerin ortaya koydu¤u olgular, kapitalizmin, finans kapitalin, emperyalizmin ç›plak özünün kavranmas›na imkân verirse ve bu alg›lamalar toplumsal mücadelelere taﬂ›n›rsa sistem-karﬂ›t› hareketleri güçlendirir. Bu kitap, böyle bir kavray›ﬂ sürecine, kar›nca karar›nca katk› yapabilirse amac›na ulaﬂm›ﬂ olacakt›r.”

ﬁEREF ‹BA, Parlamento Hukuku (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Yay›nlar›, 2010), 315 ss. ISBN 978-994-488-849-3
Birbuçuk yüzy›la yaklaﬂan parlamento gelene¤imizin temel metinleri daha önce ‹ﬂ Bankas› Yay›nlar›’ndan ç›kan Parlamento ‹çtüzük Metinleri kitab›nda bir araya getirilmiﬂti. Parlamento Hukuku bu çal›ﬂmay› bütünleyen ve hukuki metinlerden yola ç›karak uygulama sahas›n› irdeleyen daha geniﬂ bir bilgi
alan›n› okuyucuya tan›tan, aktaran bir yap›t. Parlamento Hukuku, parlamentonun hukuksal yap›s›n› ve iﬂleyiﬂini salt kuramsal olarak anlatmakla kalmayan bir çal›ﬂma. Uygulamalar s›ras›nda ortaya ç›kan sorunlar› da ayr›ca ele alarak, yer yer çözüm önerileri sunarak, sürekli geliﬂen, içtihatlarla yenilenen, oldukça dinamik bir gelene¤in güncel bir panoramas›n› da çiziyor.

AHMET ‹NSEL ve MICHEL MARIAN, Ermeni Tabusu Üzerine Diyalog (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 165 ss.
ISBN 978-975-050-755-7
Ermeniler ve Türkler aras›nda geçmiﬂte yaﬂananlar› yüz yüze konuﬂmak art›k mümkün mü? Ac›lar› paylaﬂmak, yaﬂananlar› anlamak ve insanl›¤a ayk›r› ne yap›lm›ﬂsa teﬂhir etmek? Bugün böyle bir dönemin eﬂi¤indeyiz. Bunun için her ﬂeyden önce hiçbir tabunun esiri olmadan konuﬂmaya, dertleﬂmeye, keﬂfetmeye, ö¤renmeye, anlamaya ihtiyac›m›z var. Ahmet ‹nsel ve Michel Marian bunlar› yapmaya u¤raﬂ›yorlar. Suni bir consensus’a teslim olmadan ve ortak de¤erlendirmeleri yan›nda farkl› görüﬂlerini has›r alt› etmeden birbirleriyle konuﬂuyorlar. Bu kitapta Ermeni sorununun bütün cepheleri, dünü ve bugünüyle
ele al›n›yor. Zorluklar›n üzeri örtülmüyor. Bunca y›l›n unutma ve unutturma, inkâr ve gizleme politikalar›ndan sonra Ermenilerin baﬂ›na gelen felaketin tüm boyutlar›yla büyük bir insanl›k dram› olarak kabul
edilmesinin önünde elbette çok büyük zorluklar olacakt›r. Bu zorluklar›n aﬂ›lmas›n›n önkoﬂulu, iki halk›n
yak›n tarihlerini kiﬂisel tarihlerin k›vr›mlar›n› unutmadan, birlikte ele almakt›r. Bu topraklarda yak›n tarihimizde yaﬂanm›ﬂ en büyük insanl›k dramlar›ndan biriyle yüzleﬂmek, ac›lar› paylaﬂmak, insanl›¤a karﬂ› suç
iﬂlemiﬂ olanlar› teﬂhir etmek, vicdanlar›m›z› bu a¤›r yükten kurtarmak için acilen karﬂ›l›kl› konuﬂmaya baﬂlamaya bir davet niteli¤inde bu kitap. ‹ttihat ve Terakki yönetiminin yapt›klar›n› ‘soyk›r›m’ olarak tan›mlayan Michel Marian’la bunu insanl›¤a karﬂ› iﬂlenmiﬂ bir suç olarak niteleyen Ahmet ‹nsel’in bu diyalo¤unda herkes kendinden bir parça bulacakt›r.

‹SMA‹L CEM [‹PEKÇ‹], TRT’de 500 Gün: Bir Dönemin Siyasi Hikâyesi (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2010), 450 ss. ISBN 978-994-488-875-2
“TRT’de 500 Gün, bir bak›ma, bir kurumun ve bir ekibin, Türkiye’deki s›n›fsal ve siyasal güç dengelerine direniﬂinin hikâyesidir. TRT’nin ve bizlerin, mevcut toplumsal yap›n›n kurallar›na, halk kitlelerinin yarar› do¤rultusunda bir istisna yaratmas›d›r. Bir mücadelenin 500 gün sürdürülerek kitlelere ulaﬂt›r›lmas›d›r.
Bu mücadelenin halkta yol açt›¤› önemli geliﬂmeleri görebilmenin mutlulu¤udur TRT’deki 500 Gün.”
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HUR‹C‹HAN ‹SLAMO⁄LU, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Devlet ve Köylü, ikinci bask› (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 376 ss. ISBN 978-975-050-780-9
Bat› d›ﬂ›ndaki toplum ve ekonomilerin dura¤anl›¤›n› vurgulayan modernleﬂme ve oryantalizm anlay›ﬂlar›na eleﬂtirel bir bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂan Huricihan ‹slamo¤lu, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Devlet ve
Köylü’de ilk kaynaklara inerek yapt›¤› kapsaml› araﬂt›rmayla Osmanl›’n›n erken modernitesine ›ﬂ›k tutuyor. Onalt›nc› Yüzy›l Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda, k›rsalda ve kentlerde üretim ve nüfus e¤ilimlerinin, vergilendirme iliﬂkilerinin ayr›nt›l› bir incelemesi olan Devlet ve Köylü sadece Osmanl› için de¤il, erken modern dönemde di¤er Avrasya bölgelerinin tarihlerine de ›ﬂ›k tutabilecek nitelikte bir toplumsal-iktisadî dönüﬂüm modeli ortaya koyuyor. Osmanl› iktisadî yap›s›nda iç ticaretin önemine dikkat çeken, ticari hayat›n, tar›msal faaliyetin belirlenmesinde siyasî tercihlerin etkisine vurgu yapan çal›ﬂma, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki iktisadî ve toplumsal yap›y› ‘ﬁark Despotizmi’ anlay›ﬂlar›ndan farkl› bir ﬂekilde de¤erlendirmesiyle de dikkat çekiyor. Yay›mland›¤› ilk günden beri referans kitap olma özelli¤ini koruyan Devlet ve
Köylü gözden geçirilmiﬂ ve geniﬂletilmiﬂ bask›s›yla araﬂt›rmac›lar ve özellikle Osmanl›’n›n iktisadî yap›s›n› daha iyi anlamak isteyenler için eﬂsiz bir kaynak.

Ç‹⁄DEM KA⁄ITÇIBAﬁI, Benlik Aile ve ‹nsan Geliﬂimi – Kültürel Psikoloji (‹stanbul: Yap› Kredi Kültür Sanat
Yay›nc›l›k, 2010), 496 ss. ISBN 978-975-081-734-2
Sosyal psikolojinin kurucular›ndan, uluslararas› üne sahip Türk akademisyen Çi¤dem Ka¤›tç›baﬂ›’n›n yirmi y›ll›k çal›ﬂmalar›n› bir araya getirdi¤i kitap, yazar›n bundan on y›l önce yay›mlanm›ﬂ olan
Kültürel Psikoloji kitab›n›n geniﬂletilmiﬂ ve güncelleﬂtirilmiﬂ yeni bask›s›. ‹nsan psikolojisi ve sosyal geliﬂimi, Ka¤›tç›baﬂ›’n›n ‘Ço¤unluk Dünya’ olarak adland›rd›¤› taraf›n bak›ﬂ aç›s›ndan ele alan kitapta yazar kültürün kiﬂisel geliﬂime etkisini ba¤lamsal-geliﬂimsel-iﬂlevsel bir yaklaﬂ›mla inceliyor. Benli¤in do¤as›na ve insan geliﬂimine, küreselleﬂme sonucu giderek benzeyen yaﬂam tarzlar› ba¤lam›nda kültürleraras› bir perspektiften bakan çal›ﬂma, Bat›’n›n kültüre ba¤›ml›l›¤›n› ve görecelili¤ini düzeltiyor. Kültürel
ve kültürleraras› psikologlara psikolojiyi evrensel hale getirme ve kültüre daha az ba¤›ml› k›lma konusunda yol gösterirken, psikoloji ve sosyal bilimler ö¤rencileri için de benzersiz bir kaynak olma niteli¤ini taﬂ›yor.

SEDA KALEM (der.), Adalet Gözet: Yarg› Sistemi Üzerine bir ‹nceleme (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 168 ss. ISBN 978-605-399-123-6
Türkiye’de yarg›n›n iﬂleyiﬂine dair tart›ﬂmalar daha ziyade sistemin eksikliklerine odaklanmaktad›r.
Davalar›n uzunlu¤u, artan iﬂ yükünün ortaya ç›kard›¤› sorunlar, hâkim ve savc› say›s›n›n azl›ﬂ› gibi konular, adeta yarg›n›n iﬂleyiﬂindeki aksakl›klar›n genel bir çerçevesini oluﬂturmaktad›r. Bu kitap ‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹nsan Haklar› Hukuku Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi taraf›ndan gerçekleﬂtirilen ‘Adalet
Gözet’ projesinde elde edilen bulgular›n de¤erlendirilmesine dair farkl› alanlardan araﬂt›rmac›lar›n katk›lar›ndan oluﬂmaktad›r. Adalet Gözet, yarg› sistemine vatandaﬂ›n gözünden bakmay› hedefleyen bir inceleme projesidir. Bu kitaptaki katk›lar aras›nda Türkiye’de vatandaﬂlar›n mahkemelere yönelik alg› ve tutumlar›, bir kamu hizmeti olan adalet hizmetlerinde performans kriterlerinin ölçülmesi, hesap verebilirlik, adalet hizmetlerinde insan haklar› ve medyan›n yarg›ya iliﬂkin haberleri yans›tma tarz› gibi konular yer almaktad›r.
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ALTAN KAR ve YASEM‹N G. ‹NCEO⁄LU, Diﬂilik, Güzellik ve ﬁiddet Sarmal›nda Kad›n ve Bedeni (‹stanbul:
Ayr›nt› Yay›nlar›, 2010), 208 ss. ISBN 978-975-539-562-3
Güzellik kavram› insano¤lunun yolculu¤una paralel olarak, bir dönem tinsel çal›ﬂmalarda kendine
yer bulurken, baﬂka bir dönemde ise nerdeyse matematiksel formüllere indirgenmiﬂtir. Güzellik, asl›nda bir
anlamda, insan›n estetik tarihinin ve bu tarihsel süreç içinde ‘estetik bir obje olarak insan bedeni’nin incelenmesidir. Kad›n bedeni günümüze de¤in her dönemde güzelli¤in sembolü olmuﬂtur. Ayd›nlanma y›llar›na kadar çeﬂitli yasaklarla bask› alt›nda tutulmuﬂ olan kad›n bedeninin, özgürce sergilenmesi engellenmiﬂtir. Buna karﬂ›n, yasakl› dönemlerde bile, kad›n bedeni ironik biçimde imgesel olarak sanatta, felsefede ve
di¤er alanlarda yarat›c›l›¤›n kayna¤› olmuﬂtur. Kad›n›n küçük yaﬂlardan itibaren kendisini toplum içinde
seyredilen bir nesne olarak alg›lamas› ve her zaman bir sahne üzerinde hissetmesi kapitalist ideolojinin bu
yönde ilerlemesini kolaylaﬂt›ran temel faktörlerden biri haline gelmiﬂtir. Günümüzde kad›n, popüler kültür
taraf›ndan idealize edilen bir ‘öteki beden’ ile hiçbir zaman memnun olmad›¤› kendi bedeni aras›nda s›k›ﬂ›p kalm›ﬂt›r. Cinsel istismar, ayr›mc›l›k, ötekileﬂtirme ve güzellik söylemi alt›nda kad›n›n içselleﬂtirdi¤i
tüm bask›c› normlar, kad›n bedenini zapturapt alt›na almaya yöneliktir. Bu kitapta yer alan makaleler, güzellik k›skac›na s›k›ﬂm›ﬂ kad›n bedeninin gönüllü veya gönülsüz biçimde maruz kald›¤› ﬂiddeti, disiplinler
aras› tart›ﬂmaya açmay› hedefliyor.

KAZIM KARABEK‹R, ‹stiklal Harbimizde Enver Paﬂa ve ‹ttihat ve Terakki Erkân› (‹stanbul: Yap› Kredi
Kültür Sanat Yay›nc›l›k, 2010), 344 ss. ISBN 978-975-081-806-6
“Talât Paﬂa daha evvel Enver’le Cemal Paﬂalar ise hemen birbirini takiben ﬂehit edilmiﬂlerdir. Harbi Umumi’ye vakitsiz ve lüzumsuz girdiler ve lüzumsuz israflarda bulundular. Türk kan› ve Türk alt›n› pek
lüzumsuz zamanda ve yerlerde seller gibi akt›. Meﬂrutiyetin istihsali için çal›ﬂt›¤›m›z 1906, 1907 ve 1908
senelerinin bu fedakâr ve samimi arkadaﬂlar›n›, sonra pek ma¤rur birer kahraman-› hürriyet olarak fazla alk›ﬂlar aras›nda tufeyli mahlûklar aras›ndaki eski samimi ve fedakâr arkadaﬂlar›n›n sözlerini istihza ile—
Cemal Paﬂa bir de ﬂiddetle—karﬂ›lad›lar. Hususiyle benim daha 31 Mart 1325 [13 Nisan 1909] irtica›ndan
beri Anadolu’ya ehemmiyet veriniz, ‘Bir gün anavatan diye elimizde bunu tutabilirsek ne mutlu!’ dedi¤im
bir hakikati bir türlü göremediler; ﬂimendiferleri, yollar›, tesisat› daha ziyade hariç illerde yapt›lar. Bu hususta Cemal Paﬂa beni Divan-› Harb-i Örfi’ye vererek nisbet-i askeriyemin kat’›na ve memleketten ihrac›ma kadar yürüdü. Suriye ve Filistin’e ta Kanal boyuna kadar döktü¤ü Türk kan› ve Türk paras› bilmem can
verirken ruhunu h›rpalad› m›? Ve kim bilir hâlâ da h›rpalar m›? Benden hepsine bin rahmetler. Bunlar›n
bu halleri ve ak›betleri hepimiz için inﬂallah hay›rl› bir ibret levhas› olur.”

ANASTASIA N. KARAKASIDOU, Bu¤day Tarlalar› Kan Tepeleri: Yunan Makedonyas›nda Millet Olma Aﬂamas›na Geçiﬂ Süreçleri, 1870-1990 [çeviren Nurettin Elhuseyni] (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 382 ss. ISBN 978-605-399-144-1
Antropoloji ve Balkan tarihi üzerine çal›ﬂan ö¤rencilerin en çok faydaland›¤› kaynaklardan biri olan
kitap 1870’ten 1990 y›l›na kadar Selanik’in yaklaﬂ›k otuz kilometre kuzeybat›s›nda bulunan Assiros nahiyesinin dilini, dinini, geleneklerini ve yaﬂanan birçok savaﬂ›n ve göçlerin nahiye nüfusu üzerindeki etkilerini yöre halk›yla birebir yürüttü¤ü görüﬂmelerle aktar›yor. Yirminci Yüzy›l baﬂlar›nda Makedonya’n›n
Yunan olmayan ve çok etnili yap›s›n› anlatan kitap, yay›lmac› Yunan kimli¤inin bask›s› alt›nda bölgede
yaﬂayan halklar›n sosyal, siyasi ve ekonomik süreçlerine odaklan›yor. Yay›mlanmadan önce Yunanistan’da ve Yunan diasporas›nda ciddi tepkilere yol açan araﬂt›rmas›yla Helen ulusu ve Yunan devletini ‘teh-
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dit’ etti¤i için bir ‘devlet düﬂman›’ ilan edilen Karakasidou, yaﬂad›¤› süreci ﬂöyle aktar›yor: “Makedonya
meselesi üzerine eleﬂtirel yaklaﬂ›mla yaz› yazan bir Yunanl› olarak, kimi zaman kendimi kendisine giydirilmiﬂ peçeyi s›y›r›p etraf› ç›plak gözleri ile izleyen ve böylece Yunan milli ideolojisinin kutsal tabular›n›
ak›ls›zca çi¤nemiﬂ bir kad›n gibi hissettim.”

MUHS‹N KIZILKAYA, Bir Dil Niye Kanar? (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 293 ss. ISBN 978-975-050-784-7
Bir kimli¤in, dilin, ‘öteki’ say›lman›n yaralar›ndan bahsederken tepkisel bir ötekileﬂtirmenin, hesap
sorman›n, suçlaman›n, ma¤duriyetin üslubuna kap›lmamak herhalde çok zordur. Bu zorlu¤un üstesinden
gelebilmek ancak ve sadece paylaﬂ›mc› bir dille, okuyan› ortak eden bir anlat›mla mümkündür. Muhsin K›z›lkaya’n›n ‘Kürt Sorunu’muza odaklanm›ﬂ yaz›lar›nda baﬂard›¤› her ﬂeyden önce budur. Muhsin K›z›lkaya, çeﬂitli gazete ve dergilerde yay›mlanm›ﬂ yaz›lar›n› bir araya getirdi¤i Bir Dil Niye Kanar’da bir kafese
kapat›l›p üstü örtülmüﬂ Kürtçe’nin hikâyesini anlat›yor. Çocuklu¤undan bu yana belle¤inin biriktirdi¤i anlat›lar›, masallar›, sesleri, kokular›, görüntüleri, hayat›n›n dönemeçleri üzerinden aktar›yor: ‘okul dili’yle
‘ev dili’ aras›nda gidiﬂ-geliﬂleri, Hakkâri’den ‹stanbul’a ve ‹sveç’e uzanan yolculu¤u, gazetecili¤i, çevirmenli¤i... K›z›lkaya’n›n yaﬂam›yla ‘dili’ni sarmalayan Bir Dil Niye Kanar? Ehmedê Xanî’den Cegerxwîn’e, Celadet Bedirxan’dan Bediüzzaman’a, Mehmed Uzun’dan Musa Anter’e, Y›lmaz Güney’den daha
nicelerine uzanan bir sayg› duruﬂu niteli¤inde. ‘Halklar›n kardeﬂli¤i’ne de¤il, bundan böyle ‘halklar›n sevgilili¤i’ne davet eden etkileyici bir kitap.

SÜLEYMAN KIZILTOPRAK, M›s›r’da ‹ngiliz ‹ﬂgali: Osmanl›’n›n Diplomasi Savaﬂ›, 1882-1887 (‹stanbul:
Tarih Vakf› Yay›nlar›, 2010), 368 ss. ISBN 978-975-333-256-9
Osmanl› Devleti aç›s›ndan M›s›r sorunu nas›l görünüyordu? Osmanl› devlet adamlar› M›s›r sorununu nas›l yorumlad›lar? Do¤ru anlayabildiler mi? ‹ngilizlerin karﬂ›s›nda argümanlar›n› iyi savunabildiler
mi? Urabî Paﬂa Hareketi karﬂ›s›nda, II. Abdülhamid’in izledi¤i politikan›n çeliﬂkileri nelerdir? ‹ngiltere
M›s›r’› iﬂgal ettikten sonra ne gibi bir politika izleyerek tahliye görüﬂmelerini uzatt›? ‹ngiltere’nin tahliye
konusunu gündemden uzaklaﬂt›rma politikas› Osmanl› taraf›ndan nas›l alg›lanm›ﬂt›r? ‹ngiltere M›s›r’› iﬂgal etmesinden önce ve sonra, M›s›r’a ve K›z›ldeniz’e Osmanl› askerinin müdahale etmesini niçin gündeme getirmiﬂtir? Tahliye görüﬂmelerinde, ‹ngiltere, Sudan Sorunu’nu niçin gündeme getirmiﬂtir? Bu iﬂgal
karﬂ›s›nda Avrupal› büyük devletler ne gibi tepki gösterdiler? Avrupal› güçlerin tahliye görüﬂmelerindeki
tav›rlar› ne gibi de¤iﬂikliklere u¤rad›? 1880’li y›llarda Avrupa’da eskisine nazaran, daha da güçlenen diplomatik yak›nlaﬂmalarda, M›s›r Sorunu nas›l bir yer edindi? Osmanl› Devleti, M›s›r Sorunu’nu çözmek
için, ittifak sistemlerinde yer alma politikas›na baﬂvurdu mu? Osmanl› Devleti'nin 1880’li y›llar›n ﬂartlar›nda a¤›rl›k verdi¤i d›ﬂ sorunlar içinde, M›s›r Sorunu nas›l bir öneme sahipti? II. Abdülhamid’in d›ﬂ politikada da merkeziyetçi bir anlay›ﬂ benimsemesinin M›s›r sorununa yans›malar› ne ﬂekilde olmuﬂtur? II. Abdülhamid’in M›s›r Sorunu karﬂ›s›nda izledi¤i d›ﬂ politika, temelde ne gibi özellikler taﬂ›yordu? Bu politika, realist mi, yoksa idealist miydi? H›div ‹smail Paﬂa devrinin sonlar›nda patlak veren M›s›r krizine gelindi¤i s›rada, Osmanl› Devleti’nin M›s›r’daki egemenli¤i hangi noktadayd›? Osmanl› Devleti ne için, ne
kadar, nas›l bir mücadele verdi? ‹ngilizler, Osmanl› Devleti’nin sorunu çözmek için gösterdi¤i gayrete, zaman zaman karﬂ› ç›kt›lar. Bazen de çözüm önerilerinde bulundular. ‹ngilizlerin bu tav›rlar›n›n arkas›nda
baﬂka bir niyetleri var m›yd›, yoksa isteklerinde ve itirazlar›nda—soruna çözüm bulmak noktas›ndan de¤erlendirirsek—samimi miydiler? Orta Do¤u’da, sömürgeci emelleri olan ‹ngiltere ve Fransa farkl› zamanlarda, niçin Osmanl› askerinin ayn› bölgeye gelmesi yönünde bir bask› politikas› izlediler?
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ERGUN KOCABIYIK, Aynadaki Narkissos: Herﬂey ve Hiçbirﬂey Olarak Yüz (‹stanbul: Bo¤aziçi Üniversitesi
Yay›nlar›, 2010), 239 ss. ISBN 978-605-423-807-1
Görünen yönü d›ﬂ›nda yüz nedir? Yüz, uzuvlar›n›n toplam›ndan m› ibarettir? Bu kitapta savunulacak düﬂünce, yüzün, onu oluﬂturan parçalar›n toplam›ndan daha fazlas› oldu¤udur. Ancak basit bir ﬂekilde, her yüzün biricik oldu¤unu ifade etmekle de yetinilmeyecektir. Evet, yüz herkeste baﬂkad›r. Ancak bütün bu birbirinden farkl› ve de¤iﬂken yüzlerin ard›nda, zihnin derinliklerinde bir yerlerde bir Yüz
var m›d›r? Bu kitab›n niyeti, yüz’den Yüz’e do¤ru gitmek. Maskenin ard›nda gerçekten bir yüz olup olmad›¤›n› sorgulamak. Bu kitab›n; kendini bilme bilgisini, daha önemlisi kendini bilmeye verilen selamete erdirici de¤eri, kiﬂiyi hayvan olmaktan kurtar›p insan k›lan ve onu ‘kendinden-içeri olan’la tan›ﬂt›ran ben-bilgisine yüklenen dönüﬂtürücü gücü araﬂt›rd›¤› ve ‘hayal eden insan’dan ‘muhayyel insan’a
do¤ru yöneldi¤i söylenebilir. Yüz, ayna, görme, benlik gibi temel izleklere sahip bu incelemede benli¤in kendini inﬂas›nda, görmenin ve konuﬂman›n kurucu iﬂlevleri, insan›n varoluﬂundaki paradoksall›k,
insan›n hayvan-oluﬂ ile kâmil insan veya tanr› imgesi aras›na gerilmiﬂli¤i, burada dikkat çekilen temel
konular› oluﬂturuyor ve kitap, okurunu, birlikte düﬂünmeye, simgeleri konuﬂturmaya, gözün perdesini
aralamaya ça¤›r›yor.

CEM‹L KOÇAK, Geçmiﬂiniz ‹tinayla Temizlenir (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 558 ss. ISBN 978-975050-635-2
Yirminci Yüzy›l boyunca kurulmuﬂ ulus-devletler tarih yazmak konusunda kendilerinden önce hüküm sürmüﬂ devletlerden daha zor görevler biçtiler. Türkiye Cumhuriyeti de bu geç ulus-devletlerden biri
olarak, benzer bir yol tuttu kendine. Önce resmî tarih, devletlûlarca bilinmesi istenilenlerin sunuldu¤u bir
tarih anlat›s› tedavüle sokuldu. Bu tarihin içinde büyük kahramanlar ve zavall› hainler yer al›yor, kahramanlar›n her yapt›¤› do¤ru say›l›rken, kahraman olarak sunulmayanlar›n her tecrübesi reddediliyordu. E¤itim vas›tas›yla bu tarih anlat›s› kendinden baﬂka herkese, her toplulu¤a düﬂman bir milliyetçi dil ve ideolojiyi benimseyerek serpildi, gerçek ‘tarih’ oluverdi. Oysa bu ‘tarih’ sadece istedi¤i k›s›mlar› öne ç›kar›yor,
tarihsel bilginin önemli k›s›mlar›n› ‘sak›ncal›’ ya da ‘gereksiz’ sayarak gözlerden uzak tutuyordu. Cemil
Koçak Geçmiﬂiniz ‹tinayla Temizlenir adl› kitab›nda ‘Erken Cumhuriyet’ olarak adland›r›lan dönem boyunca Atatürk, ‹smet ‹nönü ve tek-parti hakk›nda ‘gerçek’ olarak sunulan bilgileri, belgeler, an›lar, eserler
ve gazeteler arac›l›¤›yla yeniden incelemeye giriﬂiyor. Tarihi yazanlar›n, tarihi yapanlar› nas›l tahrif etti¤ini gösterirken, geçmiﬂin temizlenmesi de¤il, bilinmesi gerekti¤ini hat›rlat›yor.

CEM‹L KOÇAK, ‹kinci Parti: Türkiye’de ‹ki Partili Siyasi Sistemin Kuruluﬂ Y›llar›, 1945-1950 (‹stanbul:
‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 976 ss. ISBN 978-975-050-759-5
Türkiye’de tek-parti rejiminin sona ermesi genellikle demokrasiye ya da çok partili hayata geçiﬂ dönemi olarak adland›r›l›r. Cemil Koçak Türkiye’de ‹ki Partili Siyasî Sistemin Kuruluﬂ Y›llar›, 1945-1950
adl› kitap dizisinde yerleﬂik say›lan tarihsel kabulleri tart›ﬂmaya aç›yor ve bu adland›rmay› sorguluyor. Rejimin de¤iﬂmesi, fakat dönüﬂememesi bu sürecin temel özelli¤idir. ‹çinde yaﬂad›¤›m›z siyasî sistem ve bu
sistemin kuruluﬂ sürecinin yol açt›¤› sorunlar, bu dönemin de ürünüdür. Bu kapsaml› araﬂt›rma, üzerinde
hayli tart›ﬂ›lan dönemi, bütün boyutlar›yla ve derinlemesine yeniden ele almay› öneriyor. Bunu önerirken
yaln›zca d›ﬂ politika geliﬂmelerini ya da iç siyasî tart›ﬂmalar› de¤il, fakat bunlar›n ayn› anda iﬂledi¤i dinamik bir analizi hesaba kat›yor. Belgeler, an›lar, dergiler, gazeteler, diplomatik raporlar ile araﬂt›rmalar temelindeki tart›ﬂmalarla analiz çerçevesini geniﬂ bir ufka yerleﬂtiriyor. Cemil Koçak Türkiye’de Millî ﬁef
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Dönemi, 1938-1945 adl› araﬂt›rmas›n›n devam› niteli¤indeki bu kitap dizisiyle, Türkiye siyasî tarihinin tart›ﬂmal› dönemlerinden birinin en ayr›nt›l› ve en kapsaml› panoramas›n› gözler önüne seriyor.

CEM‹L KOÇAK, 27 May›s Bakanlar Kurulu Tutaklar›, 2 Cilt (‹stanbul: Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k,
2010), 1232 ss. ISBN 978-975-081-795-3
Yak›n dönem siyasi tarihimize iliﬂkin yay›mlanabilen pek az say›daki belge tomar›na bir yenisi ekleniyor: 27 May›s Bakanlar Kurulu Tutanaklar›. 27 May›s 1960’›n ellinci y›ldönümünde bu belgeler geçmiﬂimize iliﬂkin tart›ﬂmalar›m›zda önemli rol oynayacakt›r. Tutanaklar›n önemi ve de¤eri hakk›nda herhangi bir yorumda bulunmak bile gereksiz. 27 May›s Bakanlar Kurulu Tutanaklar›, bir dönemin zihniyetini aç›¤a ç›karmak bak›m›ndan önemli belge niteli¤indedir. “27 May›s Bakanlar Kurulu elbette dönemin
yegâne yürütme gücü de¤ildi. Hatta esas yürütme gücü de say›lamazd›. Aksine, MBK’n›n yan›nda, olsa olsa ancak ikinci derecede yürütme gücüne sahipti. Bu gücü ba¤›ms›z kullanma imkân›na da sahip de¤ildi.
Bakanlar Kurulu inisiyatif alabilecek yürütme gücü olmaktan çok uzakt›. Bu bak›mdan Bakanlar Kurulu’nu de¤erlendirirken, onu ba¤›ms›z yürütme gücü olarak düﬂünmek haks›zl›k olacakt›r. Di¤er yandan,
Bakanlar Kurulu üyelerinin askeri bir hükümete kat›l›rken bunun olas› sonuçlar›n› öngörememiﬂ olmalar›,
ayr›ca üzerinde durmay› gerektirir. Belki de baz› üyeler 27 May›s darbesiyle askerlerin görevlerini yerine
getirdiklerini düﬂünmüﬂlerdi. Art›k görev, askerlerden çok yeni hükümete düﬂecekti. Bu düﬂüncenin ne
denli yan›lt›c› oldu¤unu tecrübe ederek ö¤renmiﬂ olmal›lar. Birinci Cemal Gürsel Hükûmeti’nde k›sa sürede meydana gelen önemli ve dramatik de¤iﬂiklik, kan›mca bu gerçekçi olmayan düﬂünce ile yak›ndan ilgili olmal›d›r. Bununla beraber, Bakanlar Kurulu’nun zaman zaman bu gerçekçi olmayan düﬂünceyi seslendirmeye devam etti¤ini de biliyoruz.” Steno ile tutulup daktilo edilen, 2 Haziran 1960-16 Kas›m 1961
tarihleri aras›ndaki 123 Bakanlar Kurulu tutana¤›ndan ulaﬂ›labilen 111’ini k›saltmadan ve hiçbir sansüre
u¤ratmadan yay›mlayarak, yak›n dönem siyasi tarihimize büyük bir katk› yapt›¤›m›za inan›yoruz.

DO⁄AN KUBAN, Türkiye’de Kentsel Koruma Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri (‹stanbul: Tarih Vakf›
Yay›nlar›, 2010), 269 ss. ISBN 978-975-333-032-9
Türkiye’de kentlerin tarihsel karakterini koruma amac› güden bilinçli çabalar 1960’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda baﬂlat›ld›. Bu kitapta, Do¤an Kuban’›n kent koruma sorunlar›yla ilgili olarak o dönemde
haz›rlad›¤› alt› çal›ﬂma bir araya getiriliyor. Plan önerileri, de¤erlendirme ve raporlardan oluﬂan ve çok
say›da foto¤raf, çizim ve planla desteklenen bu kapsaml› çal›ﬂmalarda ‹stanbul, ‹zmir, Gaziantep,
Safranbolu, Kastamonu ve ‹znik kentleri ele al›n›yor. Ancak kentlerin her birinin kendilerine has özelliklerinin yan› s›ra, Türkiye’nin bütünü için geçerli belli ortak özellik ve sorunlara sahip olduklar› da görülüyor. Her bölümde önce söz konusu kentin tarihi ve mimari yap›s›n›n özellikleri ortaya koyuluyor, ard›ndan
da bu özelliklerin korunmas›yla ilgili de¤erlendirmelere geçiliyor. Kentlerin tarihsel yap›s›, bu yap›n›n
iﬂlevsel bölünmesi, ulaﬂ›m ve yol dokusu, an›tlar›n da¤›l›m›, siluet de¤erleri, yeﬂil alanlar, manzara noktalar›, sit alanlar›, tarihi yap›n›n korunmuﬂ özellikleri gibi konular incelenerek tart›ﬂma ve önerilere bir arka
plan oluﬂturulduktan sonra koruman›n yöntemi ve uygulamas›yla ilgili ayr›nt›lar ele al›n›yor. ‹stanbul’un
Suriçi’nden ‹zmir’in Kadifekale’sine, ‹znik’in tarihsel dokusundan Safranbolu evlerine uzanan bir alanda
ortaya koyulan bu tespit ve önerilerin yer ald›¤› metinler, bugün art›k baﬂl› baﬂ›na bir tarihsel belge niteli¤i
de taﬂ›yor. Bu niteli¤iyle kitap o y›llardan bugüne kent konular›nda nelerin de¤iﬂip nelerin de¤iﬂmedi¤ini
ve söz konusu koruma önerilerinin ne ölçüde de¤erlendirildi¤ini izleme aç›s›ndan da önem taﬂ›yor.
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IRA M. LAPIDUS, ‹slam Toplumlar› Tarihi, Cilt 2: 19. Yüzy›l’dan Günümüze [çeviren Tayfun Atay] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 685 ss. ISBN 978-975-050-727-4
‹slâm Toplumlar› Tarihi’nin ikinci cildi Ondokuzuncu Yüzy›l’dan baﬂlayarak günümüze de¤in
Müslümanl›¤›n farkl› ülke ve bölgelerdeki geliﬂimini anlat›yor. Lapidus Ondokuzuncu Yüzy›l’daki global
ölçekli kapitalist deveranlar›n ‹slâm’›n geleneksel yap›s›n› geri dönülmez biçimde baﬂkalaﬂt›rd›¤›n› düﬂünüyor. Ulusal kimliklerin ve milliyetçili¤in etkisiyle farkl›laﬂan dinin, günümüzde, yükselen yeni ‹slâmî
söylemlerle bir kez daha biçimlendi¤ini de ekliyor. Lapidus titiz ve mesafeli anlat›m›yla tarih ve sosyoloji ba¤lam›nda ‹slâm’›n siyasî, kültürel ve ekonomik olarak nas›l dönüﬂtü¤ünü irdeliyor. Farkl› kimlik ve
kültürlerin hangi güdülerle dinle ba¤ kurduklar›n› gösterirken, benzer ve farkl› yaﬂanan karakteristikleri de
iﬂaretliyor. Kapsaml› bir ansiklopedik döküm sunmakla kalm›yor, din ve siyaset iliﬂkisine dair zihin aç›c›
tasvirler de yap›yor. ‹slâm Toplumlar› Tarihi, tüm dünyada oldu¤u gibi dilimizde de referans kitaplardan
biri olacak.

EMMANUEL LEVINAS, Sonsuza Tan›kl›k: Emmanuel Levinas’tan Seçme Yaz›lar [çevirenler Hakan Yücefer, Ceylan Uslu, Umut Öksuzan, Cemalettin Haﬂimi, Özkan Gözel, Erdem Gökyaran, Zeynep Direk, Gaye Çankaya, Melih Baﬂaran ve Medar At›c›] (‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 346 ss. ISBN 978-975-342-430-1
Frans›z felsefesinin önde gelen düﬂünürü Levinas’›n 1930’lardan 1990’lara kadar süren felsefe yolculu¤unun baﬂl›ca anlar›n› bir araya getiren bir kitap Sonsuza Tan›kl›k. Ben ve baﬂkas›, yüz yüze iliﬂki, öznelik, varl›k, felsefe, aﬂk ve eros, etik ve adalet, Tanr› ve Sonsuz üzerine bilgece metinler ve yan› s›ra kendisiyle yap›lm›ﬂ söyleﬂiler okuyacaks›n›z bu kitapta. Baﬂkas›’yla iliﬂkinin filozofu olarak tan›nan Levinas’›n, bütün yap›t› boyunca, nas›l, ‘insan›n insan için oldu¤u bir dünya’n›n peﬂine düﬂtü¤üne tan›k olacaks›n›z.

FRANKLIN LEWIS, Mevlânâ – Geçmiﬂ ve ﬁimdi, Do¤u ve Bat› [çeviren Gül Ça¤al› Güven] (‹stanbul: Kabalc› Yay›nevi, 2010), 790 ss. ISBN 978-975-997-163-2
Miladi takvime göre 30 Eylül 1207 tarihinde do¤an Mevlânâ’y› sekizyüz y›l sonras›nda bile dünyan›n en önemli ve etkili kültür simgelerinden biri haline, dünya tarihinde eﬂine rastlanamayan bir hoﬂgörü ve evrensellik an›t› haline getiren ﬂey neydi? Kim olursan ol, hangi dilde konuﬂursan konuﬂ, ama
‘dilsizlerin dilini ö¤ren’ diyen bir ﬂairin, yediyüz y›l› aﬂk›n bir zaman boyunca Bosna’dan Hindistan’a
kadar uzanan geniﬂ bir co¤rafyada yaﬂayan okurlar›n yüreklerinde hep canl› kalmas›n› ne sa¤lad›? Araﬂt›rmac›lar›n son yar›m yüzy›lda insan olarak Mevlânâ’n›n daha tarihsel gerçeklere dayal› hikâyesini
oluﬂturmaya çal›ﬂmalar›na karﬂ›n henüz onun hakk›nda mevcut bilgilerin tümünün özenli bir ﬂekilde incelenmesini üstlenen olmad›. Franklin Lewis’in Mevlânâ’s› her geçen gün daha da büyüyüp güçlenen bu
efsanenin ve ad›n› verdi¤i tarikat›n arkas›ndaki ismi tüm yönleriyle anlatmay› amaçl›yor. Bunu yaparken de üst üste katlanan söylentilerin ve s›r perdelerinin içine girmeye çal›ﬂ›yor. Varl›¤›yla Mevlânâ’y›
coﬂturup, yoklu¤uyla bir yang›n› ateﬂleyerek bir anlamda ona ses veren ﬁems-i Tebrizî’den, Mo¤ol sald›r›s› alt›ndaki karmaﬂa içindeki dönemin politik iliﬂkiler a¤›na, Sultan Veled’in ard›ndan geniﬂleyen bir
tarikat›n Osmanl› devletiyle ve genç Türkiye Cumhuriyeti’yle olan ba¤›na varana dek tüm etmenleri göz
önüne al›yor.
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SUSAN MCKINNON, Neo-Liberal Genetik [çeviren Mehmet Do¤an] (‹stanbul: Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 144 ss. ISBN 978-805-423-839-2
Susan McKinnon bu kitab›nda evrim biyolojisi, biliﬂsel ve deneysel psikoloji, bilgisay›m, oyun kuramlar› ve antropoloji gibi alanlardan beslenen evrimsel psikolojiye yönelik bir eleﬂtiri geliﬂtirmektedir.
Evrim psikologlar›n›n evrim, psikoloji ve kültür hakk›nda yan›ld›klar›n›, ortaya koyduklar› evrensel psikolojik mekanizmalar kuram›n›n alt›nda yatan geneti¤e ve cinsiyete dair varsay›mlar›n, antropolojik kay›tlardan gelen gözleme dayal› kan›tlarca desteklenmedi¤ini göstermeye çal›ﬂ›yor. Bir kültürün baﬂat de¤erlerinin do¤an›n bir parças› olarak kabul edilmesinin, bunlar d›ﬂ›nda kalan di¤er kültürel de¤erlerin
önemsizleﬂtirilmesi yönünde bir etki yaratt›¤›n› ve insano¤lunun geçmiﬂte ve bugün sahip oldu¤u ve gelecekte de sahip olaca¤› potansiyellerin geniﬂ çeﬂitlili¤inin göz ard› edilmesine yol açt›¤›n› savunmaktad›r.

ALBERTO MANGUEL, ‹lyada ve Odysseia [çeviren Algan Sezgintüredi] (‹stanbul: Versus Kitap Yay›nlar›,
2010), 256 ss. ISBN 978-605-569-118-9
Homeros’un gerçekte yaﬂay›p yaﬂamad›¤› bilinmemekle birlikte, ad›na atfedilmiﬂ epik ﬂiirlerin,
iki bin y›ld›r imgelemleri besleyerek Bat› edebiyat›n›n temel taﬂlar›n› oluﬂturdu¤una kuﬂku yoktur. ‹lyada ve Odysseia, Troya Savaﬂlar›’yla, Akhilleus, Odysseus ve Penelope’yle, Sirenleriyle, Tepegözüyle, Troyal› Helen’iyle ve huysuz tanr›lar›yla defalarca anlat›lm›ﬂ, yorumlanm›ﬂ, süslenip yeniden anlat›lm›ﬂt›r. Alberto Manguel bu lirik ve zarif çal›ﬂmas›nda, kadim Yunan’da do¤uﬂundan baﬂlay›p, Horatius ve Vergilius’un Roma’s›ndan, Joyce’un Dublin’ine, Dante ve Racine üzerinden Derek Walcott’un
Karayipler’ine kadar bu iki muazzam ﬂiirin Bat› edebiyat›ndaki etkisini ve buldu¤u yank›y› özgün ﬂiirlerin hazz›yla tarih boyu varl›klar›n› onurland›rarak gösteriyor. Akl› müthiﬂ derecede tahrik eden bir
okuma.

CHRISTIAN MARAZZI, Sermaye ve Dil [çeviren Ahmet Ergenç] (‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›, 2010), 144 ss.
ISBN 978-975-539-566-1
‹talyan as›ll› ‹sviçreli ekonomist Christian Marazzi, Antonio Negri, Paolo Virno ve Franco Berardi
ile birlikte ‹talyan Marxist gelene¤inin önemli düﬂünürlerinden biridir. Sermaye ve Dil’de Marazzi, finansal piyasalar›n aﬂ›r› oynakl›¤›n›n nedeninin genel olarak maddi mallar›n üretilip sat›lmas›yla ilgili olan ‘reel ekonomi’ ile daha spekülatif olan parasal-finansal ekonomi aras›ndaki uyumsuzluk olarak gösterilmesi
gerçe¤inden hareket ediyor ve bu ayr›m›n post-fordist Yeni Ekonomi için art›k geçerli olmad›¤›n›, bu ekonomi içinde iki alan›n da dil ve iletiﬂim taraf›ndan yap›sal olarak etkilendi¤ini savunarak yola ç›k›yor. Ona
göre, finansal piyasalardaki de¤iﬂimler ve eme¤in maddi-olmayan eme¤e dönüﬂümü ayn› madalyonun iki
yüzüdür. Sermaye ve Dil 2001 uluslararas› ekonomik ve finansal krizin arkas›ndaki nedenler ve ABD hükûmetinin o tarihten bu yana bu krizle baﬂ etmek için baﬂvurdu¤u baﬂl›ca araç, yani savaﬂ üzerinde duruyor. Marazzi’ye göre, merkantilizm, endüstri kapitalizmi ve post-fordizmden sonra bugün art›k kapitalizm
dördüncü aﬂamaya, Yeni Ekonomi’ye geçmiﬂtir. Bu halen içinde yaﬂad›¤›m›z ‘Savaﬂ Ekonomisi’dir ayn›
zamanda. Marazzi mevcut uluslararas› ekonomik aﬂamaya radikal olarak yeni, Marxist bir yorum getiriyor
ve Sol’u, fabrikalar ofise, ofisler eve ve nihayet emek dile dönüﬂmeden önceki dönemin tipik yap›lar›na ve
iﬂçi s›n›f›na duydu¤u özlem konusunda uyar›yor.
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JOANNA MONCRIEFF, ‹laçla Tedavi Efsanesi: Psikiyatrik ‹laç Kullan›m›na Eleﬂtirel Bir Bak›ﬂ [çeviren
Tevfik Al›c›] (‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 344 ss. ISBN 978-975-342-755-5
Joanna Moncrieff’in ifadesiyle bu kitap, “bir efsanenin yarat›l›ﬂ›n› ve gerçekli¤in do¤ru bir tasviriymiﬂ gibi nas›l kabul gördü¤ünü” anlat›yor. Söz konusu efsane, psikiyatrik ilaçlar›n ruhsal bozukluk
ve rahats›zl›klar›n temelinde yatan biyolojik aksakl›klar› düzeltti¤i fikridir. Psikofarmokoloji alan›n›n en
sayg›n isimlerinden Moncrieff yapt›¤› kapsaml› araﬂt›rmalara dayanarak bu efsanenin temelsiz oldu¤unu
gösteriyor ve özellikle de uzun süreli psikiyatrik ilaç tedavisinin zararl› etkileri konusunda bizleri uyar›yor.

ODILE MOREAU, Reformlar Ça¤›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u: Askeri ‘Yeni Düzen’in ‹nsanlar› ve Fikirleri, 1826-1914 [çeviren Iﬂ›k Ergüden] (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 302 ss.
ISBN 978-605-399-103-8
Kitap, bir yandan Nizam-› Cedid hareketinden baﬂlayarak Osmanl› ordusunun geçirdi¤i yap›sal de¤iﬂiklikleri incelerken, di¤er taraftan da askeri e¤itimin okullaﬂma sürecini ele al›yor. Ayr›ca, çeﬂitli portrelerden yola ç›karak, Osmanl› ordusunda subaylar›n ve askerlerin mikro dünyas›ndan hareketle, imparatorlu¤un son döneminde ordu içindeki karﬂ› ç›k›ﬂlara yer vererek, bunun yol açt›¤› de¤iﬂiklikleri ve toplumsal hayat üzerindeki etkilerini de¤erlendiriyor. Bugün ça¤daﬂ Türk ordusunun geliﬂimi ve bu geliﬂimin
sosyal ve siyasal rolünü incelemek isteyen herkes için kaynak kitap olma özelli¤i taﬂ›yan bu kitap, genel
kabul gören dönemlendirmeleri yeniden de¤erlendirmeye olanak sa¤layacak bir bak›ﬂ aç›s› sunuyor.

SUSAN BUCK MORSS, Görmenin Diyalekti¤i [çeviren Ferit Burak Aydar] (‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010),
528 ss. ISBN 978-975-3426-92-3
Görmenin Diyalekti¤i farkl› amaçlarla yap›lacak okumalara cevap verebilecek bir kitap. Öncelikle
Walter Benjamin’in Pasajlar çal›ﬂmas› üzerine kapsaml› bir düﬂünsel biyografi. ‹kinci bir okuma ise,
Ondokuzuncu ve Yirminci Yüzy›l boyunca kapitalistleﬂmenin getirdi¤i temel nitelikteki kültürel
dönüﬂümleri ve bunlar›n nas›l olup da bugün yaﬂad›¤›m›z dünyay› ortaya ç›kard›¤›n› anlayabilmek için
Benjamin’in kavramlar›n› takip etmek olacakt›r. Ve nihayet görme üstüne bir kitap: Nas›l ‘görebiliriz’?
Benjamin’in görüsünü ça¤daﬂlar›ndan ay›ran neydi? Onun ‘görme biçimini,’ o denli etkilendi¤i di¤er
Marxistlerden, ilahiyatç›lardan, H›ristiyan ve Yahudi ‘kurtuluﬂçular’dan farkl› k›lan neydi?

HAL NIEDZVIECKI, Dikizleme Günlü¤ü [çeviren Gökçe Gündüç] (‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›, 2010), 312 ss.
ISBN 978-975-539-570-8
Fark›nda m›s›n›z? ‘Dikizleme Ça¤›’na çoktan girdik. Hem de hiç hissetmeden. Sanki hep o ça¤› yaﬂ›yormuﬂças›na ve büyük bir h›zla. Reality showlarla baﬂlad› her ﬂey. Sonra YouTube, MySpace, Facebook,
Twitter girdi hayat›m›za. Yetmedi, casus yaz›l›mlar, bloglar, sohbet odalar›, amatör porno videolar› ve Mobese kameralar da dahil oldu. Art›k hayatlar›m›z s›r olmaktan ç›kt›; ayr›nt› denizinde yüzer olduk. Bizler sürekli
baﬂkalar›n› dikizlerken, birileri de bizi dikizliyor her an. Bu yeni durum, biz fark›na varmaks›z›n, mahremiyet,
bireysellik, güvenlik, hatta insanl›k alg›m›z› bile de¤iﬂtirdi, de¤iﬂtiriyor. Hal Niedzviecki, keskin zekâs›yla bu
de¤iﬂimin fark›na varanlardan. Hatta fark yaratanlardan diyebiliriz; çünkü o, bu yeni âlemde bir yolculu¤a ç›k›yor ve tüm maceralar›n› bize e¤lenceli bir üslupla anlat›yor. Yolculu¤u, video bloglarla ba¤l›yor; ard›ndan
sosyal paylaﬂ›m siteleri geliyor. Derken küçük k›z›n›n güvenli¤i için evdeki dad›y›, h›rs›zlardan korunmak için
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arka bahçesini dikizliyor. Reality showlara baﬂvuruyor. Özel dedektif tutuyor. Deneyimlerini günlü¤üne not
ederken analizleriyle günlü¤e sosyolojik bir boyut kat›yor. Ve bizlere çok hayati bir soru yöneltiyor: “Bu a¤›n
üzerindeki örümcek miyiz; yoksa a¤a yakalanm›ﬂ birer sinek mi?” Dikizleme Günlü¤ü yeni iletiﬂim araçlar›n›n
yaln›zca e¤lence sektörünü de¤il, toplumu da de¤iﬂtirdi¤ini, bu yeni kültürün seks, politika ve gündelik yaﬂant›m›z üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Kitapta, reality showlar›n parlay›p sönen y›ld›zlar›, çok okunan blog
yazarlar› ve sosyal paylaﬂ›m sitelerinin yarat›c›lar›yla yap›lan söyleﬂiler, konuya iliﬂkin son akademik araﬂt›rmalarla harmanlanarak sunuluyor. Bu sayede popüler kültürün röntgencili¤e, röntgencili¤in belgesele, sanata
ve haber bültenlerine, röntgencinin gazeteciye nas›l dönüﬂtü¤üne tan›k oluyoruz.

FINN SIVERT NIELSEN ve THOMAS HYLLAND ERIKSEN, Antropoloji Tarihi [çeviren Aksu Bora] (‹stanbul:
‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 295 ss. ISBN 978-975-050-779-3
Antropolojinin bir disiplin haline gelmesi bir as›rdan uzun sürdü. Kültür nedir, insan topluluklar›n›n özellikleri nelerdir, insan topluluklar›n›n farkl›l›klar› ve benzerlikleri niçin önemlidir gibi sorular, disiplini kuran entelektüellerin araﬂt›rma rotas›n› belirledi. Antropoloji Tarihi antropolojinin ne oldu¤unu,
kültürün tan›m›n›n nas›l yap›lmas› gerekti¤ini, yap›lacak tan›mlamalar aras›ndaki fark›n disiplinin özelliklerini nas›l belirledi¤ini anlat›yor. Antropoloji disiplininin K›ta Avrupas›’ndan Amerika’ya uzanan seyahatini, bu seyahat s›ras›nda biçimlenen tart›ﬂmalar›, tart›ﬂmalar›n taraf› olan akademisyenleri ve bu akademisyenlerin sordu¤u sorular› ele al›yor. Disiplinin karﬂ›laﬂt›¤› problemleri, antropoloji tarihinin önemli kavﬂaklar›n› ve bu kavﬂaklar› belirleyen kurucu entelektüellerin tart›ﬂmalar›n› gözler önüne seriyor. Antropoloji Tarihi, sadece disiplinin içindeki araﬂt›rmac›lar için de¤il, antropolojinin ne oldu¤unu ve sosyal bilimler üzerindeki etkisini merak eden okuyucular için de benzerine az rastlan›r bir baﬂvuru kayna¤›.

BÜLENT ÖZÇEL‹K, Yeni Sol, Yeni Sa¤ (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 514 ss. ISBN 978-605-573-850-1
‘‹deolojiler öldü’ önermesi Yirminci Yüzy›l’›n ikinci yar›s›nda formüle edildi. Bu tezin savunucular›na göre mevcut paradigmalar iﬂlemiyor, vaatler ile gerçekler aras›ndaki makas her geçen gün biraz daha
aç›l›yordu. “Ne yapmal›” sorusu böyle bir ortamda soruldu. Yeni Sa¤ ile Yeni Sol’u besleyen kültürel ortam ve bu ba¤lamda eskiden köklü bir ﬂekilde kopuﬂ, yine bu dönemde belirgin hale geldi. Kapsay›c› çözümler ve toplumcu kurtuluﬂ düﬂüncesi bir kenara b›rak›ld›. Sa¤dan veya soldan, kendi meﬂreplerine göre
yeniyi arayan kesimler yeniyi oldukça eski bir yerde formüle ettiler. Böylelikle birey siyasal-sosyal teorinin
merkezine yerleﬂti. Yeni Solcu bireyi kimlik temelinde ele almay› tercih ederken, Yeni Sa¤c› birey üzerinden piyasac› ideolojinin yerleﬂmesine katk›da bulundu. Ayr›ca Yeni Sa¤ ve Yeni Sol’un yükseliﬂe geçti¤i
post-modern konjonktür liberallerin muhafazakârlaﬂt›¤›, sosyalistlerin ise liberalleﬂti¤i bir ideolojiler karmaﬂas›n›n kap›s›n› aralad›. Tüm bu süreçlerin arkas›nda ise refah devletinin ve reel sosyalizmin çöküﬂü yatmaktad›r. Post-modern birey yaln›z ve umutsuzdur. Yeni Sa¤ ona sürekli haz peﬂinde koﬂarak ve yaln›zca
kendini düﬂünerek mutlu olabilece¤ini, Yeni Sol ise mutlulu¤un baﬂkalar›n› de¤iﬂtirmeye çal›ﬂan totaliter bir
u¤rakta de¤il, kendini gerçekleﬂtirmeyi amaçlayan içsel bir durakta elde edilebilece¤ini sal›k verdi.

AL‹ MURAT ÖZDEM‹R, Uluslar›n Sefaleti (Ankara: ‹mge Yay›nlar›, 2010), 282 ss. ISBN 978-975-533-655-8
Ölümü defaatle ilân edilen Marxism, 2000’li y›llarla birlikte teorik yetkinli¤inin yeni bir aﬂamas›na girmiﬂ, kendi dilini, bilgi üretiminin hemen hemen bütün sat›hlar›nda yayg›nlaﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂt›r. Elinizdeki kitap, uluslararas› ekonomi politi¤e Marxist yaklaﬂ›mlar› iki sorunsal ekseninde derlemektedir: Kü-
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resel ölçekli sald›r› karﬂ›s›nda Marxism’in ö¤rendiklerini gözden geçirip kullanmak ve Marxism’in—bu
alanda bilinen yorumlar›n›n yan› s›ra—güncel tart›ﬂmalar›n› okurun ilgisine sunmak. ‹lk sorunsal bizi siyaset felsefesi alan›na ve yöntem tart›ﬂmalar›na yöneltmektedir. Bu kapsamda, kitab›n ilk bölümünde ça¤daﬂ Marxism’in yap› tart›ﬂmas› ekseninde yapt›¤› at›l›m ele al›nm›ﬂt›r. Yap› kavram› ekseninde kümeleﬂen
yöntem bilgisi, Marxist olsun olmas›n, uluslararas› ekonomi politik alan›na giren çal›ﬂmalar› ve bunlar›n
karﬂ›l›kl› konumlar›n› anlamland›rabilmek aç›s›ndan esasl› önemi haizdir. Buna ek olarak, böyle bir çal›ﬂma, Marxist yaklaﬂ›mlar›n çeﬂitlili¤ini anlamak ve Marxism içerisindeki farkl› aç›klama ve anlama kipliklerinin mant›¤›na sirayet edebilmek için de gereklidir. ‹kinci sorunsal bizi Marxist yaklaﬂ›mlar›n bir haritas›n› ç›karmaya götürmüﬂtür. Marxist yaklaﬂ›mlar›n haritas› ç›kart›l›rken, birinci bölümde ele al›nm›ﬂ bulunan Marxismlerin yap› kavram›na yükledikleri anlam pusula olarak kullan›lm›ﬂt›r. Sosyal gerçeklik alan› bu haritayla irdelendi¤inde, kapitalistlerin zenginli¤i uluslar›n sefaletine denk düﬂmektedir.

NURAY ÖZDEM‹R, ‹zzet Baysal (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 210 ss. ISBN 978-605-573-836-5
‹kinci Dünya Savaﬂ› y›llar› sonras›nda ‹stanbul’da yeni yeni geliﬂmeye baﬂlayan yerli sanayinin sessiz
öncülerinden biri. Benzerleri gibi ön plana ç›kmam›ﬂ, sadece iﬂini iyi yapm›ﬂ bir ‘iﬂ adam›.’ Avrupa’n›n karteline kafa tutmuﬂ, rekabetsiz ortamda dokuz y›l fiyat artt›rmam›ﬂ, üretimi koruma ad›na iki buçuk y›l fabrikas›n›n
kapal› kalmas›n› gö¤üslemiﬂ bir ‘ilke insan›.’ ‹ﬂ hayat›ndaki baﬂar› öyküsünün yan›nda tüm kazand›klar›n› do¤du¤u kente arma¤an ederek tüm Türkiye’nin hayranl›¤›n› kazanm›ﬂ bir ‘gönül zengini.’ ‹zzet Baysal’›n sanayicilikteki zorlu mücadeleleri anlat›l›rken, ayn› zamanda Cumhuriyet’in bir dönemine de ›ﬂ›k tutuluyor.

AHMET ÖZER, Memleket ﬁairi Naib Üçüncüo¤lu (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 240 ss. ISBN 978605-5738-33-4
Nabi Üçüncüo¤lu ‘ortal›k ›ﬂ›madan memleketime / güneﬂ olurum’ diyen bir de¤er, yaﬂam›n› dolduran
güzellikleri bir demet k›r çiçe¤ine dönüﬂtürerek ö¤rencilerine aktaran bir ö¤retmen, sevdal› yüre¤inin sesini
ﬂiire dönüﬂtüren bir ﬂairdi. Toplumsal sorumlulu¤unu, e¤itimci kimli¤ini, yaz›nsal eme¤ini Memleket adl› yap›t›yla sevdiklerine arma¤an eden Üçüncüo¤lu’nun ömrü yurdunun güzelleﬂmesine adanm›ﬂt›. Yaﬂam›na tan›kl›k edenlerin ona olan sevgisi, izini sürenlerin coﬂkusu, hiç eksilmeden bugünlere geldi. Bir ﬂairden arda
kalanlar›n insanl›k tarihine nak›ﬂ olarak eklenmesiydi söz konusu olan. Yaﬂad›¤›m›z topra¤› ﬂiir güzelli¤ine
dönüﬂtürmesini bilen, sevgisini, sevdiklerine avuç avuç serpen Nabi Üçüncüo¤lu bir kardelen gibi zorluklara
direnerek bizimle var oluyor. Memleket ﬁairi Nabi Üçüncüo¤lu adl› yap›t›, kaleme alan ﬂair Ahmet Özer'i de¤erlerimizin eme¤ine sahip ç›kman›n toplumsal bilinç ve sorumlulu¤uyla selaml›yoruz.

YUNUS ÖZGER, Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Osmanl› Bürokrasisinde Yozgatl› Devlet Adamlar› (‹stanbul: IQ Kültür Sanat Yay›nc›l›k, 2010) 301ss. ISBN 978-975-255-290-6
Yozgat, günümüzde oldu¤u gibi, son dönem Osmanl› bürokrasisinde de neticelik ve nitelik yönünden güçlü devlet adamlar› yetiﬂtirmiﬂtir. Sicill-i Ahval Defterleri’nde kay›t memurlar aras›nda Yozgatl› olanlar›n, di¤er pek çok ﬂehre nazaran say›sal fazlal›¤› bunu do¤rulamaktad›r. Eserde ortaya konuldu¤u gibi, Yozgat
do¤umlu 218 devlet adam›, Osmanl› devlet yönetiminin hemen hemen her biriminde görev yapm›ﬂ kiﬂilerden
oluﬂur. Plevne kahraman› Gazi Osman Paﬂa maiyetinde, Tuna f›rkas› olarak savaﬂan Mehmed Ali Paﬂa gibi askerler, Sungurlu kaymakaml›¤› esnas›nda halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama noktas›nda gösterdi¤i gayretlerle an›lan, inﬂa ettirdi¤i ve hala ayakta duran Sungurlu saat kulesiyle hat›rlanan Mustafa Edip Bey gibi kaymakam-
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lar, fahri olarak Daru’l-aceze’de tabiplik yapan Agop Servet Efendi gibi hekimler, 1911’de Emniyet-i Umumiye Müdürlü¤ü—yani, bugünkü Emniyet Genel Müdürlü¤ü—görevine getirilmiﬂ olan Mehmed ﬁakir Bey gibi
bürokratlar, Yozgat do¤umlu devlet adamlar›ndan sadece birkaç›n› oluﬂturur.

ARMA⁄AN ÖZTÜRK, Postyap›salc›l›k (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 323 ss. ISBN 978-605-573-849-5
Post-yap›salc› metodoloji önemli ölçüde özne sorunu etraf›nda ﬂekillendi. Post-yap›salc›lar yap›salc› düﬂünüﬂün öznenin önemini gizleyen bir anlamland›rma tarz›na karﬂ›l›k geldi¤i iddias›ndayd›lar. Yap›salc›l›¤›n sundu¤u analiz çerçevesi bir dizi ciddi etik ve epistemolojik sorunu beraberinde getiriyordu. Örne¤in nesnel süreçlere aﬂ›r› ﬂekilde de¤er verilmesi özneyi de¤ersizleﬂtiriyordu. Ayr›ca gerçe¤i yap› olarak
örgütlemek oldukça sorunlu bir u¤raﬂt›. Kesinli¤i elde etmek u¤runa yap›lanlar oluﬂu ve çoklu¤u parçal›yordu. Post-yap›salc› yak›nma 19. yüzy›l›n son çeyre¤inde formüle edilen Nietzsche felsefesinde kendine
yer buldu. Ancak bu tür bir hassasiyetin tam anlam›yla olgunlaﬂmas› daha çok 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda söz konusu oldu. Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, Lyotard ve Baudrillard gibi düﬂünürler post-modern ve post-yap›salc› bir söylem yaratt›lar. Tabii bu söylem de sorunlara gebedir. Post-yap›salc›¤›n nihilizmi aﬂmaya yönelik çabalara yard›mc› m› oldu¤u, yoksa nesnelli¤i daha da da¤›tarak var oluﬂ krizinin derinleﬂmesine mi yol açt›¤› meselesi sorgulanmal›d›r. Dahas› post-yap›sal okumadaki ayd›nlanma karﬂ›t› tav›r bu tür bir gerçeklik anlay›ﬂ›n›n ideolojik sonuçlar› konusunda derin ﬂüphelere yol açmaktad›r. Çünkü
ayd›nlanma karﬂ›tl›¤› noktas›nda post-yap›salc›lar yaln›z de¤ildir. Ak›ldan ve akl›n kurdu¤u yap›lardan
muhafazakârlar da en az post-yap›salc›lar kadar rahats›z olmaktad›r.

SERDAR ÖZTÜRK, Osmanl›’da ‹letiﬂimin Diyalekti¤i (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 410 ss. ISBN 978605-573-834-1
Osmanl› ülkesinde iletiﬂim ile toplumsal yap› aras›nda genellikle bir ‘uyum’ ve ‘çak›ﬂma’ oldu¤u
kabul edilir. Bu varsay›ma göre iletiﬂim toplumsal yap›n›n tüm özelliklerini içinde bar›nd›rmakta, toplumsal yap› ile iletiﬂim aras›nda bir ‘çeliﬂki’ bulunmamaktad›r. Oysa mevcut verilerin ve yeni belgelerin Osmanl› ülkesindeki içsel ve d›ﬂsal dinamikleri dikkate alan farkl› bir okumas›, toplumsal yap› ile iletiﬂim aras›nda çeliﬂkili ve gerilimli iliﬂkilerin varl›¤›n› göstermektedir. Üstelik toplumsal yap› ile iletiﬂim aras›ndaki bu çeliﬂki, Osmanl› toplumsal yap›s›n›n evrimine ve de¤iﬂimine de katk› yapm›ﬂt›r. Bu tarihsel iletiﬂim
sosyolojisi çal›ﬂmas›, var olan bu çeliﬂkili iliﬂkileri sosyolojik ve tarihsel olarak ortaya koyuyor. Çal›ﬂma,
‘toplum,’ ‘toplumsal yap›,’ ‘gündelik direniﬂ,’ ‘altpolitika,’ ‘üstpolitika,’ ‘insani iletiﬂim güçleri’ ve ‘teknik iletiﬂim güçleri’ gibi iletiﬂim bilimi, sosyoloji ve siyaset bilimi içerikli çeﬂitli kavramlardan yararlanarak Osmanl›’da iletiﬂim üzerine yeni ve farkl› bir bak›ﬂ sunuyor.

ANTHONY PAGDEN, Avrupa Fikri [çeviren Mesut Varl›k ve Rahmi Ö¤dül] (‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›,
2010), 408 ss. ISBN 978-975-539-563-0
Avrupa’y› oluﬂturan devletler ve halklar görünüﬂte hem uzun ve iyi iﬂlenmiﬂ bir geçmiﬂ deneyimine hem de oldukça geliﬂmiﬂ bir kültürel homojenli¤e sahiptiler. Kimlik Avrupa’n›n ve Avrupal›lar›n de¤il,
yeni kurulan devletlerin ve kültürlerin sorunu olabilirdi ancak. Uzun y›llar bu inançla yaﬂad›ktan sonra,
Avrupa’n›n h›zla yok olan hudutlar› boyunca siyasal, ekonomik ya da kültürel nedenlerle sürekli artan nüfus hareketleri ve yaﬂanan iki dünya savaﬂ›, Avrupal›lar›n kendi kimliklerine karﬂ› duyduklar› özgüveni kökünden sarst›. Görece yak›n tarihte Avrupa Birli¤i’nin yarat›lmas› ve zaman içinde Avrupa devletlerinin
bütünleﬂme yönündeki evrimleri ayr› bir Avrupa kimli¤inin varl›¤›na iliﬂkin ciddi sorular› iyice gün ›ﬂ›¤›-
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na ç›kard›. Bütün o ulusal ve yerel farkl›l›klar›na ra¤men, bütün Avrupal›lar› insanl›k âleminin geriye kalan›ndan ay›ran bir ﬂey varsa ﬂayet, nedir o ve yak›n dönemde yaﬂananlar bunu ne oranda ve nas›l de¤iﬂtiriyor? Bu kitap Antik Yunan’dan Yirminci Yüzy›l’a uzanan geniﬂ bir zaman diliminde “Avrupa nedir? ”
ve “Avrupal› kimdir? ” sorular›na yan›t ar›yor ve bunu yaparken de politika, hukuk, din, edebiyat, kültür,
ekonomi alanlar›na dal›yor. Avrupa Birli¤i’ne dair bu zamana kadar yap›lan çal›ﬂmalar düﬂünüldü¤ünde,
bu kitap kucaklad›¤› tarih dilimiyle konu zenginli¤i bak›m›ndan ve kimlik sorununu tüm ayr›nt›lar›yla irdelemesiyle apayr› bir yerde durmaktad›r.

EVREN BALTA PAKER ve ‹SMET AKÇA, Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti (‹stanbul: ‹stanbul
Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 523 ss. ISBN 978-605-3991-46-5
Modern devletin oluﬂumunu statik de¤il devam eden bir süreç olarak de¤erlendiren derlemede
devam eden bu süreçte devlet, uluslararas›, ulusal ve yerel pek çok aktörün karﬂ›l›kl› etkileﬂimi ve bu aktörlerin sosyal ve politik mücadelelerinin bir sonucu olarak ortaya ç›kan bir kurumsal yap› ve pratikler bütünü
olarak de¤erlendiriliyor. Kitapta ayr›ca modern devlet oluﬂumuna iliﬂkin literatürün ulusal merkez odakl›
yaklaﬂ›m›yla da hesaplaﬂ›l›yor ve yerel pratiklerin merkezdeki pratiklerden nas›l farkl› olabildi¤i, ayn›
ulusal birim içinde birbirine hiç benzemeyen farkl› yönetim stratejilerinin varl›¤› ortaya seriliyor.

JULIA PARDOE, Sultanlar ﬁehri ‹stanbul [çeviren Banu Büyükkal] (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2010), 678 ss. ISBN 978-994-488-652-9
‹ngiliz kad›n yazar Julia Pardoe 1836’da, Tanzimat Ferman›’n›n okunmas›ndan üç y›l önce, Yeniçerilerin kald›r›lmas›ndan on y›l sonra ‹stanbul’a gelir. On ay kald›¤› ve büyüsüne kap›ld›¤› bu ﬂehri ve tan›ﬂt›¤› insanlar›, maharetli kalemiyle üç ciltlik bir seyahatnameye konu eder. Türklere önyarg›s›z yaklaﬂ›m›yla dikkat çeken seyahatname ‹ngiltere’de büyük ilgi görür. Pardoe 1854’te ilk kitab›n›n gözden geçirip
k›saltarak, ünlü çizer W. H. Bartlett’in çizgileriyle yeniden yay›mlar. 1836’da yazd›¤› ayr›nt›l› ve merakl›
metin ve 1854 bas›m›n›n çizimleri ilk kez bu kitapta bir araya geliyor. Paﬂa konaklar›ndan han›m sultanlar›n harem e¤lencelerine, Harbiye Mektebi’ndeki çiçe¤i burnunda asker adaylar›ndan günler süren saltanat
dü¤ünü ﬂenliklerine, Beyo¤lu’nun Frenk sosyetesinin dedikodular›ndan mezarl›klardaki panay›rlara dek
say›s›z merakl› sahne, yüzü aﬂk›n gravürle birlikte.

MUAZZEZ PERVAN ve TUBA AKEKMEKÇ‹ (der.), Do¤u Sorunu: Necmeddin Sahir S›lan Raporlar›, 1939-1953
(‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›, 2010), 528 ss. ISBN 978-975-333-242-2
Necmeddin Sahir S›lan’›n CHP ve DP’ye 1939-1953 y›llar› aras›nda sundu¤u onüç raporun derlenmesiyle oluﬂan bu kitap, ‘Do¤u Sorunu’nda devletin izledi¤i toplumsal mühendislik sürecini dönemin
yak›n bir gözlemcisinin kaleminden yans›t›yor. A¤›rl›kl› olarak Bingöl ve Tunceli ile ilgili olan bu raporlar›n dokuzu CHP’ye, dördü DP’ye verilmiﬂ. Raporlar Tek Parti dönemi siyasetine, bu dönemin siyaset
ba¤lam›nda kazan›mlar›na, dar ‘demokrasi’ söyleminde burun k›v›ranlara bir ülkede siyasetin nas›l bir
süreç içerisinde geniﬂledi¤ini kan›tlayacak nitelikte. Siyasetin yoktan var olmad›¤›n›, bir birikim süreci
oldu¤unu kan›tlar nitelikte bir çaba. Kuﬂkusuz raporlar toplumsal mühendislik ba¤lam›nda önem taﬂ›yor.
Cumhuriyet Türkiyesi’nin karﬂ›laﬂt›¤› en engebeli sorun o günlerde ‘Vilayât-› ﬁarkiyye’ diye tan›mlanan
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bu ulaﬂ›lmas› zor yöreleri, inﬂa sürecinde olan ulus devletle bütünlemek. Buralara yol yapmak, su, elektrik götürmek. Yörenin beﬂeri yap›s›n›n ülkenin di¤er yörelerinden farkl› oldu¤u Cumhuriyet yöneticilerince çok iyi biliniyor. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Osmanl› döneminde görece özerk say›labilecek bir
konumda kalm›ﬂ. Devletin bu co¤rafyalardan beklentisi çok s›n›rl› olmuﬂ, o nedenle de yöre sükûn içinde kald›¤› sürece pek dokunmamay› tercih etmiﬂ. Cumhuriyet'e kadar bu yörelerde devletin varl›¤›ndan
söz etmek neredeyse olanaks›z. Necmeddin Sahir S›lan, Tek Parti döneminde siyasetin ne oldu¤unu biliyordu. Tek Parti yönetiminin s›n›rlar›n› aﬂarak seçilmiﬂ oldu¤u yörede halkla temas kurmuﬂ, ‘halk›n gösterdi¤i hassasiyet’i gündeme getirmiﬂ. Kimi yöre yöneticilerinin görüﬂlerini alm›ﬂ, halkla yönetim aras›nda köprü iﬂlevi görmüﬂ. Raporlar›nda ise ‘derinlemesine mülakat’ diye niteledi¤imiz yöntemi uygulayarak bölge hakk›nda zengin bir bilgi toplam›ﬂ. Dönemin çok az siyasetçisi bu denli seçildikleri bölge ile ilgilenmiﬂtir. Bugün bile eﬂine ender rastlanan bir siyaset anlay›ﬂ›n› benimseyen Necmeddin Sahir S›lan,
arﬂiviyle de tarih alan›na özgün bir katk›da bulunmuﬂ, bizlere dünü b›rakm›ﬂt›r. Bu ilk kitab› Türkiye'nin
dününü ayd›nlatan ve kolay ulaﬂ›lamayacak olan Necmeddin Sahir S›lan’›n di¤er arﬂiv malzemeleri izleyecektir.

GÉRAUD POUMARÈDE, Haçl› Seferi’ne Son Ça¤r›: Yeniça¤ Avrupas›’nda Osmanl› ‹mgesi [çeviren ‹smet
Birkan] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 788 ss. ISBN 978-975-050-762-5
Onalt›nc› ve Onyedinci yüzy›llarda H›ristiyan Avrupa’yla Müslüman Osmanl› aras›nda gerçekten
bir uygarl›klar çat›ﬂmas› yaﬂand› m›? Géraud Poumarède’in ele ald›¤› konu hiçbir zaman gündemden düﬂmeyen sorular› ve sorunlar› içeriyor. Kitap pek çok noktada Avrupa’daki Osmanl› imgesinin günümüze
yans›yan yönlerini de keﬂfetmemizi sa¤l›yor. ‹htilâf›n sebebi bellidir: Osmanl›’n›n Ondördüncü Yüzy›l’dan itibaren Avrupa’daki ilerleyiﬂi H›ristiyan âleminde Haçl› Seferi ruhunun yeniden do¤mas›na sebep
olmuﬂtur. Osmanl› imgesi zaman içinde kâfir, barbar, despot veya tiran gibi tabirlerle an›l›r. Düﬂmanl›k
duygusuyla beslenen Avrupa’n›n dört bir köﬂesinde Osmanl›’n›n y›k›m›n› haber veren kehanetler ve fetih
planlar› birbiri ard›na gelir. Bu çat›ﬂma kültürü dinî söylemin, siyasal düﬂüncenin ve sanatsal yarat›n›n içine iﬂlemiﬂtir. Askerî tahlillerden popüler hikâyelere kadar uzan›r. ‹mparatorlar›n Osmanl›’y› alt edeceklerini ve Do¤u’nun hâkimi olacaklar›n› müjdeleyen mitler, Vatikan’›n bitmeyen seferberlik ilanlar› ve sürekli bir savaﬂ tedirginli¤iyle geçen iki yüzy›l›n ard›ndan ne olur peki? Bu zafer ve fetih kurgusu giderek çekicili¤ini yitirir; Kilise’nin Osmanl›’ya karﬂ› birlik ça¤r›s› da. Ama bugün hâlâ canl› olan Osmanl› imgesi
iﬂte o zamanda ﬂekillenmiﬂtir. Géraud Poumarède’in Vatikan, Venedik ve Paris gibi pek çok arﬂivde yapt›¤› araﬂt›rmalara dayanarak yazd›¤› Haçl› Seferi’ne Son Ça¤r› bir bak›ma, bugünün yüzy›llar öncesindeki
yans›mas›n› aktar›yor.

MICHEL RAGON, Modern Mimarl›k ve ﬁehircilik Tarihi, 1800-1991 [çeviren Murat Aykaç Erginöz] (‹stanbul: Kabalc› Yay›nevi, 2010), 780 ss. ISBN 978-975-997-169-4
Onüç y›ll›k bir çal›ﬂman›n ürünü olan Modern Mimarl›k ve ﬁehircilik Tarihi tarih, teknoloji, sosyoloji ve estetik gibi alanlar›n iç içe girdi¤i çetrefil bir konuda, yaklaﬂ›k iki as›rl›k bir zaman dilimini (18001991) kuﬂatan baﬂar›l› bir sentez sunuyor. Michel Ragon, Sanayi Devrimi öncesinde bir düzenleme sanat›
olan ﬂehircili¤in geçirdi¤i dönüﬂümleri, ﬂehirli iﬂçi s›n›f›n›n do¤uﬂu ve konut sorunlar›n› ele al›yor; modern
ﬂehircili¤in, sanayi uygarl›¤›yla birlikte gelen büyüme krizine bir çözüm üretme çabas› içerisinde nas›l ﬂekillendi¤ini anlat›yor. Mimarl›k ile ﬂehircili¤in birbirinden ayr›lamayaca¤› kan›s›yla kaleme al›nan kitapta,
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metal, betonarme gibi yeni yap› malzemelerinin kullan›m›yla ortaya ç›kan yeni estetik ve mimari yöntemler, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier gibi kuramc› mimarlar, Bauhaus, iﬂlevselcilik ve uluslararas› üslup gibi ak›mlar proje ve icraatlar›yla birlikte ele al›nmakta. Kronolojik tablolarla, foto¤raflarla ve
çizimlerle zenginleﬂtirilmiﬂ eserde Barselona, Moskova, Viyana, Chicago, Paris ve Brasilia gibi ﬂehirlerdeki mimarl›k ve ﬂehircilik serüvenlerini, baﬂar›lar› ve baﬂar›s›zl›klar›yla birlikte gözler önüne seriliyor.

JEREMY RIFKIN, Avrupa Rüyas› [çeviren Buket Okucu Özbay] (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 434 ss. ISBN 978-605-399-154-0
Vietnam Savaﬂ› karﬂ›tl›¤›yla baﬂlayan ve tüm dünyaya bar›ﬂ hareketi olarak yay›lan ’60’l› y›llar
Amerika’n›n özgürlükler, kiﬂisel haklar ve ilerleme konusunda tek adres oldu¤una dair bir hava da yaym›ﬂt›. Dünyan›n her yan›na güven aﬂ›layan bu atmosfer, gençlerin ’70’li ve ’80’li y›llarda Amerika’n›n neden
oldu¤u s›k›nt›lar› gidermek için yine Amerika’dan bir hareketin baﬂlayaca¤›na ve oradan tüm dünyaya yay›laca¤› gibi bir inanca ba¤lanmas›na neden oldu; çünkü seyyahlar›n 1620 y›l›nda Plymouth Kayas›’n› keﬂfiyle baﬂlayan, özel görevlerle yüklü Amerikan Ruhu’nun baﬂaramayaca¤› pek bir ﬂey yoktu. Amerika’da
duyulan ayak sesleri Atlantik’in öte yakas›ndaki Avrupa’da yank›land› ve ’60 Hareketi Avrupa k›tas›ndaki yaﬂamlarda daha farkl› izler b›rakt›. Avrupa’n›n Yeni Ça¤’da dünyan›n takip etti¤i bir merkez olmas›n›n bir nedeni de Amerika’n›n kiﬂisel ve maddi baﬂar›ya dayanan rüyas›n›n art›k yorulmuﬂ olmas›yd›:
“Amerikan Ruhu yorulur ve y›pran›rken yeni bir Avrupa Rüyas› do¤uyordu. ‹nsanl›k tarihinin yeni aﬂamas›na çok daha uygun bir rüyayd›; her gün daha da s›k› a¤larla örülen ve küreselleﬂen dünyaya yak›ﬂ›r bir
küresel bilinç vaat ediyordu insanl›¤a.”

JACQUELINE ROSE, Görme ve Cinsellik [çeviren Ayﬂe Deniz Temiz] (‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 248 ss.
ISBN 978-975-342-735-7
Psikanalizin feminizm aç›s›ndan önemi nedir? Feminist hareket psikanalizden nas›l yararlanabilir?
Jacqueline Rose Görme ve Cinsellik’te, statükoyu destekleyen kad›nl›k ve cinsiyet fark› kavramlar›n› eleﬂtirel bir gözle ele al›yor. Lacanc› psikanaliz teorisinden yola ç›karak, fantaziye dayanan kad›nl›k ve cinsiyet
fark› kavramlar›n›n yap›bozumuna giriﬂiyor ve as›l meseleye, öznellik meselesine yöneliyor. Psikanaliz alan›ndaki ve psikanaliz üzerine tart›ﬂmalar›, feminizmin günümüzde yüzleﬂti¤i temel meseleleri yetkinlikle ele
al›rken, kad›nl›k ve cinsiyet fark› kavramlar›n›n izini edebiyattan sinemaya birçok alanda sürüyor.

NICOLAS ROUVIÈRE, Asteriks ya da Uygarl›¤›n Savaﬂ› [çeviren ‹smail Yergüz] (Ankara: ‹mge Yay›nlar›,
2010), 328 ss. ISBN 978-975-533-652-7
Çizgi roman olarak Asteriks yüzden fazla dil ve lehçeye çevrilmiﬂ ve bütün dünyada üçyüz milyondan fazla satm›ﬂt›r. Yank›lar› Fransa’n›n oldukça d›ﬂ›na taﬂan böyle bir diziyi ‘Galyal›lar’ üzerine bir parodi olarak görmekle yetinemeyiz. O halde, say›s›z çevirilerle yaﬂayan Asteriks’in evrensel yan› nedir? Nicolas Rouvière bu kitab›nda s›k s›k, dizinin uygarl›k ve barbarl›k aras›ndaki s›n›r› sorgulamas›na iﬂaret ediyor. Gerçekten de René Goscinny ve Albert Uderzo demokratik bir köy ütopyas›n› mutlakiyetçi, hatta totaliter rejimlerle karﬂ›laﬂt›r›rlar. Ve her rejimin bireylerin yaﬂamlar› üstünde özel, sembolik bir etkisi vard›r. Böyle bir model, toplumlarda uygarl›¤›n cilas›n›n ne kadar zay›f ve e¤reti oldu¤unu bilen yazarlar›n
kiﬂisel öyküleriyle de ilintilidir hiç kuﬂkusuz. 1959’da direniﬂçi Galya dalgas› içinde yarat›lan bu dizi, sa-
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vaﬂ y›llar›n›n gizli anlaﬂmalar›na eleﬂtirel bir gözle bakar ve 1965-1975 y›llar› aras›nda etkili olan bireysellik tarihinin dönemecini alaya al›r. Yazar, en önemli temalar› ayr›nt›lar›yla gözden geçiriyor. Antropoloji ve psikanalizin ›ﬂ›¤›nda heyecan verici ve yepyeni bir okuma sa¤l›yor.

PETER L. RUDNYTSKY, Psikanalizi Okumak: Freud, Rank, Frenczi, Groddeck [çeviren Beyza Sümer Aydaﬂ] (Ankara: Dost Kitapevi Yay›nlar›, 2010), 340 ss. ISBN 978-975-298-414-1
Yaz›n eleﬂtirisi ve entelektüel tarihin ﬂaﬂ›rt›c› bir ustal›kla bir arada iﬂlendi¤i bu çal›ﬂma, temelde
edebiyat ve psikanaliz aras›ndaki diyalektik iliﬂkiyi çözümlüyor. Freud’un yaﬂam›n› ve yap›t›ndaki ç›k›ﬂ
noktalar›n› kendisine merkez alan Rudnytsky, Freud’un en parlak üç izleyicisi say›lan Rank, Ferenczi ve
Groddeck’in de izini bu koﬂutluk içinde sürüyor. Disiplinleraras› bir okumayla psikanalizin tabi tutuldu¤u
bu karﬂ›laﬂt›rmal› çözümleme, Freud'la nesne iliﬂkileri kuram› ekseninde yap›t veren bir dizi düﬂünür aras›ndaki kay›p halkay› gözler önüne seren bir sorgulama ayn› zamanda. Psikanaliz alan›ndaki bilinen yap›tlar›n yan› s›ra, ikincil önemde say›lan, hatta kimisi gözden kaçm›ﬂ baz› metinleri de derinlikli bir üslupla
çözümleyen Rudnytsky, psikanaliz çal›ﬂmalar›n›n temel eksenini oluﬂturan ‘iliﬂkisel gelenek’ten yorumbilime uzanan bir yelpazede düﬂünmeye ça¤›r›yor okurunu.

AYﬁEGÜL SABUKTAY, Devletin Yasal Olmayan Faaliyetleri: Susurluk Olay›’na Hukuk Siyaset Kuram›ndan
Bir Bak›ﬂ (‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 168 ss. ISBN 978-975-342-739-5
Devletin hukuki s›n›rlar içinde faaliyet gösterip göstermedi¤i tart›ﬂmas› ister istemez devlete ve hukuka iliﬂkin öncüllere yaslan›r. Dolay›s›yla, devlet ve hukuk kavramlar›n›n içeri¤ine göre, devlet faaliyetlerinin de¤erlendirilmesi de farkl›laﬂacakt›r. Bu kitab›n katk›s›, önceden sözü edilen, bugün k›smen davalara konu olan bu tip olaylara nas›l bak›labilece¤i konusunda, hukuk-siyaset kuram›ndan beslenerek farkl› yaklaﬂ›mlar› ortaya koymas›d›r. Bu nedenle kitap, Susurluk Olay›’nda bahsedilen, Baﬂbakanl›k Teftiﬂ
Kurulu Baﬂkan› Kutlu Savaﬂ taraf›ndan haz›rlanan raporda faaliyetleri örneklenmiﬂ, bugün k›smen dava
konusu haline gelen Jitem’e ve devletin sorgulanan di¤er faaliyetlerine kuramsal alandan bakmak, belki de
somut olarak karﬂ›m›za ç›kan haliyle devlet hakk›nda düﬂünmek için bir yol arkadaﬂ› olarak görülebilir.

AFAF LUTF‹ AL-SAYY‹D MARSOT, M›s›r Tarihi: Araplar›n Fethinden Bugüne [çeviren Gül Ça¤al› Güven]
(‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›, 2010), 158 ss. ISBN 978-975-333-244-6
Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot 639’daki Arap fethinden baﬂlayarak M›s›r tarihini k›saca aktar›yor.
Yazar, kitab›n›n ana temas›n›n M›s›r halk›n›n yönetenlerine yabanc›laﬂmas› oldu¤una dikkat çekiyor.
Kitab›n›n önsözünde ise M›s›rl›lar›n mücadeleleri konusunda ﬂunlar› söylüyor: “639’daki Arap fethinden,
1882’de baﬂlay›p 1952’ye dek süren ‹ngiliz iﬂgaline ve her türden yabanc› iﬂgale u¤rayan M›s›rl›lar,
1952’den önce gerçek bir ulusal yönetimin gerçekleﬂmemesi kayd›yla, ça¤lar boyunca yabanc› yöneticilerle veya yabanc›lar›n egemenli¤indeki yöneticilerle baﬂa ç›kmak zorunda kald›lar. Gene de yabanc›
hâkimiyeti y›llar›n›n baﬂ›ndan sonuna de¤in m›s›rl›lar; bir imparatorlu¤un merkezi oldu¤u veya sadece bir
vilayet olarak bir imparatorluk içinde eridi¤i zaman bile, bir co¤rafi bütün olarak ayr›, sabit do¤al s›n›rlara
sahip, ‘M›s›r’ ad› verilen s›n›rlar› de¤iﬂmez bir ülkenin varl›¤›n› kabul ettiler. Böylelikle M›s›rl›, yabanc›
hükümdarlarla baﬂa ç›karken ayn› zamanda M›s›r olarak tan›mlad›¤› ve öyle tan›d›¤› sabit bir toprak
parças›na ba¤l› kald›. Milliyetçilik ça¤›n›n insanlar›, ulusal ba¤l›l›klar›n bilincine daha henüz varmadan
önce M›s›rl›lar, M›s›r diye bir ülkede yaﬂad›klar›n›n bilincindeydiler.”
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MICHAEL SEIDMAN, ‹ﬂçiler Çal›ﬂmaya Karﬂ› [çevirenler Emine Özkaya ve Gün Zileli] (‹stanbul: Bo¤aziçi
Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 445 ss. ISBN 978-805-423-824-8
Halk Cepheleri Döneminde Barselona ve Paris’te ‹ﬂçiler. ‹spanyol Devrimi ile Paris’teki Halk Cephesi’nin sosyal ve siyasi tarihi hakk›ndaki bu karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂma, zay›f bir burjuvaziye sahip ‹spanya’da devrimci ideolojiler güçlenirken, kapitalist bir ekonomiye sahip ve endüstrisi geliﬂmiﬂ Fransa’da ayn› ideolojilerin nas›l giderek geriledi¤ini göstermeye çal›ﬂ›yor. Michael Seidman, iﬂçi s›n›f›n› temsil etti¤ini iddia eden örgütlerin iktidar› ellerinde tuttuklar› Halk Cepheleri döneminde bile iﬂçilerin çal›ﬂmaya nas›l zorland›¤›na dikkat çekmektedir. Bu inceleme iﬂçi ve emek tarihinin ﬂu ana dek hep göz ard› edilen bir
gerçe¤ini ortaya koyuyor: iﬂçiler çal›ﬂmaya karﬂ›!

SAM‹ SELÇUK, Demokratik Yönetim – Özgür Bey (Ankara: ‹mge Yay›nlar›, 2010), 400 ss. ISBN 978-975533-543-8
Demokraside devlet, toplumun ço¤ulcu yap›s›n› benimser ve onu özendirir. Ço¤ulculuk, düﬂünce ve
inançlar karﬂ›s›nda devletin yans›zl›¤›n› gerektirir. Devletin, ne dayataca¤› resmi bir görüﬂü vard›r ne de
bir dini. Ço¤ulculuk devletin yans›zl›¤›n›, yans›zl›k ise laikli¤i gerektirir. Laiklik demokrasinin izdüﬂümüdür. Do¤a, tek tip insan yaratan bir laboratuvar ya da insan çiftli¤i de¤ildir. Do¤a, tek düﬂünce, tek inanç,
tek tip insan› reddeder. Do¤an›n ço¤ulculu¤una dokunulamaz. ‹nsan her ﬂeyin ölçüsü ise insan› ölçü almayan toplum ve devlet ikiyüzlülük ahlak›n› yarat›r, adalet bilincini ve kültürel kimli¤ini yitirir. Devlet insan› hiçleﬂtiremez, hiç kimseleﬂtiremez. Tersi durumda meﬂrulu¤unu yitirir. Demokrasinin özü, baﬂkal›klar›n kabul edilmesi, ço¤ulculu¤un benimsenmesidir. Ço¤ulculuk bireysel özgürlük olmadan gerçekleﬂemez.
Demokratik rejim düﬂünceler karﬂ›s›nda yans›zd›r. ‹yi-kötü, do¤ru-yanl›ﬂ seçimini bireye b›rak›r. Demokrasi gücünü özgürlükten al›r. Birey ne kadar özgürse demokrasi o kadar güçlüdür.

PINAR UYAN SEMERC‹, ‹nsan Haklar› ‹hlali Olarak Yoksulluk (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 166 ss. ISBN 978-605-3991-42-7
Bu kitap, yoksullukla ilgili egemen paradigmay› sorgulayarak, yoksullu¤u insan haklar› ihlali
olarak kavramsallaﬂt›rmay› yayg›nlaﬂt›rma amac›yla derlenmiﬂtir. Türkiye'de yoksullu¤u beraberce ele
alman›n ve tart›ﬂman›n politikalar› belirleme aç›s›ndan gerekli oldu¤unu düﬂünen bu derlemenin yazarlar›,
yoksullu¤un nedenleri, yoksulluk alg›s› ve yoksullukla mücadele noktas›nda hak temelli bir yaklaﬂ›m›n›n
ön plana ç›kmas› perspektifinde bir ortakl›k taﬂ›maktad›r. Yoksullukla ortaya ç›kan sorunlar›n yaln›zca
gelir yetersizli¤i olarak görülmemesi gerekti¤ini belirten yazarlar, insanlar›n yapabilirlikleriyle topluma,
toplumun tüm kurum ve yap›lar›na kat›labilen yurttaﬂlar olmas› için gerekenleri sa¤layacak ciddi bir politika de¤iﬂikli¤ine gidilmesi ihtiyac›n›n alt› çizmektedirler.

MEHMET SEY‹TDANLIO⁄LU, Tazimat Dönemi Modern Belediyecili¤in Do¤uﬂu – Yerel Yönetim Metinleri
(‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Yay›nlar›, 2010), 240 ss. ISBN 978-994-488-899-8
Tanzimat döneminin getirdi¤i, fermanlara ve padiﬂah kanunnamelerine de¤il de yasalara dayanan modern hukuk anlay›ﬂ›n›n ilk ürünleri, yerel yönetim alan›nda ortaya ç›kt›. ‹stanbul’un belediye teﬂkilat›na yönelik ilk kanunu, bazen belli mekânlara ya da konulara yönelik, bazen de genel nitelikli pek çok baﬂka kanun
ve yönetmelik izledi. Modern hukuk ve yerel yönetim tarihimizin kilometre taﬂlar› olan bu metinler, ilk kez
bu kitapta bir arada yay›mlan›yor. Yerel yönetim ve hukuk tarihimizin kaynaklar›na ilk elden ulaﬂmak için.
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STEHPEN ANTHONY SMITH, Rus Devrimi [çeviren Ü. H. Yolsal] (Ankara: Dost Kitapevi Yay›nlar›, 2010),
223 ss. ISBN 978-975-298-417-2
Rus Devrimi’nde Bolﬂevikler’in amac›n›n tüm bir toplumsal sistemi y›karak onu daha üst düzeyde
bir yenisiyle ikame etmek oldu¤u bilinir. Bu çal›ﬂma ise geri kalm›ﬂ, tecrit olmuﬂ bir Rusya’n›n bu süreçte nas›l modernize oldu¤unun, nas›l de¤iﬂti¤inin öyküsüne odaklan›yor. Yirminci Yüzy›l biterken komünizmin yaﬂad›¤› düﬂüﬂe dek uzanan tart›ﬂma, bu tarihsel süreci Bolﬂevikler’in yaratt›¤› itici ve öncü güç kadar devrimin kendi çeliﬂkileriyle bo¤uﬂtu¤u buhranl› dönemlerle de bütünlük içinde gözler önüne seriyor.

BÜLENT SOMAY, The View From the Masthead: Journey Through Dystopia Towards an Open-Ended Utopia
(‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 228 ss. ISBN 978-605-399-140-3
‹ngilizce olarak yay›na haz›rlanan kitapta Bülent Somay, Ütopya’y› hem bir tema hem de özel bir
edebiyat türü olarak ele al›yor. Türü felsefe ve edebiyat oldu¤u kadar siyasi bir önerme de olan Ütopya’y›
mevcut ﬂeylerin düzenine karﬂ› bir önerme olarak de¤erlendiren kitap, sadece hikâyenin de¤il tüm evrenin
kurgusal oldu¤u Ütopya’larda olanakl› ve alternatif yaﬂam biçimlerine yer açmaya çal›ﬂ›yor. Yeni bilim
kurgu ve ütopya örneklerinin ele al›nd›¤› ve derinlenmesine tart›ﬂ›ld›¤› bu kitapta yazar Ütopya’n›n aç›k
uçlu hiç bitmeyen bir devrim süreci oldu¤unu söylüyor.

SELÇUK AKﬁ‹N SOMEL, Osmanl›’da E¤itimin Modernleﬂmesi, 1839-1908: ‹slamlaﬂma, Otokrasi ve Disiplin [çeviren Osman Yener] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 438 ss. ISBN 978-975-050-750-2
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun geçirdi¤i modernizasyon ve reform süreci kamu e¤itimindeki reformlar›n sa¤l›kl› bir de¤erlendirmesi yap›lmadan anlaﬂ›lamaz. Bir örnekleﬂme, disiplin ve etkinlik, gerek merkezde gerekse taﬂrada malî ve idarî sistemi yeniden yap›land›ran Osmanl› ›slahatç›lar›n›n ana prensipleri
oldu. Bu prensipleri hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan memurlar Osmanl› okullar›nda yetiﬂti. Bir kurum olarak devlet okullar›, imparatorluk s›n›rlar› içindeki halkta düzen, disiplin ve verimlilik gibi fikirlerin uyanmas›na yard›m etti. II. Abdülhamid döneminde dinsel ve otoriter de¤erler yukar›daki fikirlerle birleﬂtirilerek e¤itim tedrisat›na eklemlenmiﬂti. Özellikle nizam ve disiplin fikri Osmanl› kamu e¤itiminde birörnekleﬂmenin giderek a¤›rl›k kazanmas›na yol açm›ﬂ, bu e¤ilim bask›n Osmanl› kültüründen farkl› yap›da olan pek çok etnik grup için e¤itimin yetersiz kalmas› sonucunu do¤urmuﬂtu. E¤itim alan› ayn› zamanda, Ondokuzuncu Yüzy›l’›n kapitalist dinamiklerinin ihtiyaçlar›yla, milliyetçili¤in etkisiyle ve devletin
makbul vatandaﬂ talepleriyle de ba¤lant›l› olarak biçimlendi. Dolay›s›yla taﬂrada ortaya ç›kan tepkilerin bu
nedenleri de içerecek ﬂekilde düﬂünülmesi gerekir. Selçuk Akﬂin Somel, e¤itim alan›ndaki modernleﬂme
hamlesinin çerçevesini ve etkisini, taﬂray› da hesaba katan bir bak›ﬂla ayr›nt›l› bir ﬂekilde inceliyor. Osmanl›’da E¤itimin Modernleﬂmesi, 1839-1908, Osmanl› e¤itim ve modernleﬂme tarihini anlamak için de
temel bir baﬂvuru kayna¤› olma özelli¤i taﬂ›yor.

‹BRAH‹M SORGUÇ, Bu Defa Niçin Harp Edece¤imi Biliyorum (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2010), 306 ss. ISBN 978-994-488-898-1
Yüksek ö¤renimini bitiremeden askere al›nan, Filistin Cephesi’nde, ne u¤runa savaﬂt›¤›n› tam da
anlayamadan esir düﬂen bir genç… 1920’de yurda döndü¤ünde, Milli Mücadele’yi günü gününe takibe
baﬂlar. Sakarya’dan gelen zafer haberinin ard›ndan askere giderken hislerini, “Mamafih bu defa ne için
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harp edece¤imi biliyorum,” diye günlü¤üne kaydeder. 736 gün boyunca tuttu¤u notlar sadece savaﬂ› de¤il,
tüm insani yönleriyle, savaﬂanlar› ve cephede süren gündelik hayat› da anlat›r. ‹brahim Sorguç’un ‘harp
sand›¤›’nda özgün elyazmalar›, emirnameler, pusulalar, foto¤raflar ve eﬂyalarla birlikte saklad›¤› bu samimi günlük, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na bambaﬂka bir pencere aç›yor.

PIETER SPIERENBURG, Cinayetin Tarihi [çeviren Yi¤it Yavuz] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 326 ss.
ISBN 978-975-050-772-4
K›l›çlar, sopalar, düellolar, namus ve aﬂk cinayetleri... Erkek erke¤e kavgalar, aile içi katliamlar ve
soygun amaçl› öldürmeler... Suç ve ﬂiddetin kategorileﬂtirilmesi, soruﬂturulmas›, y›llar boyunca ak›llarda kalmas›, konuﬂulmas›... Kad›nlar, erkekler ve seri katiller... Orta Ça¤’da insanlar cinayeti ﬂerefli bir savunma ya
da intikam eylemi olarak görüyorlard›. Kavgadan kaçmak ya da intikam› ertelemek, itibar kayb›yd›. Sonralar› soylular, alt s›n›flardan insanlarla hiçbir biçimde kavgaya girmez oldular. Sayg›n vatandaﬂlar gerekti¤inde
kendilerini savunmak zorunda kald›larsa da, b›çak kavgalar›na dâhil olmay› reddettiler. B›çak kavgas› alt s›n›flar›n sakilli¤ini taﬂ›yordu; izlenebilirdi, ama kat›lmak yersiz ve mant›k d›ﬂ›yd›. Çat›ﬂmalar erkekler aras›nda geliﬂiyordu ve ö¤renilmiﬂ cinsiyet rolleri, kad›nlar›, katil olmaktan al›koyuyordu. Ondokuzuncu Yüzy›l’a
gelindi¤inde ﬂeref kavram› yeniden tan›mlan›yor, uygarlaﬂman›n sonucu olarak kan davalar› ve b›çak kavgalar›, siyasal iktidar›n daha az nüfuz edebildi¤i, ekonomik olarak az geliﬂmiﬂ bölgelere kay›yordu. Bugün, küreselleﬂmeyle birlikte yaﬂanan göç ve örgütlü suçlar, uygarlaﬂma e¤risini yanl›ﬂlayacak biçimde metropollerde yo¤unlaﬂ›yor. Pieter Spierenburg, Orta Ça¤’dan günümüze cinayetin tarihini ustal›kla anlat›yor: “Cinayet
düzeyinin yüksek oldu¤u Orta Ça¤’da, insanlar cinayetten korkmuyorlard›. Ondokuzuncu Yüzy›l’a do¤ru öldürme fiilleri azald›kça, korku artt›. Ancak, Yirminci Yüzy›l boyunca, bu ters ba¤›nt› ortadan kalkmaya baﬂlad›. ﬁiddetin en düﬂük noktaya indi¤i 1950’ler ve 1960’larda, baﬂka toplumsal kayg›lar öne ç›kt› ve cinayetlerin 1970’ten sonraki art›ﬂ›na, ﬂiddete karﬂ› yükselen bir duyarl›l›k eﬂlik etti.”

B‹RSEN ﬁAH‹N, Almanya’daki Türkler (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 272 ss. ISBN 978-908-873-845-7
Son y›llarda göçle ilgili tart›ﬂmalarda üzerinde en çok durulan konular aras›nda entegrasyon ve çokkültürlülük gelmektedir. Ancak 2000 y›l›ndan sonra baﬂta Hollanda’da olmak üzere baz› ülkelerde göçmenlere verilen haklar›n yeniden düzenlenmesine gidilmiﬂ ve bunlar da asimilasyon politikas›ndan vazgeçen ve entegrasyon üzerine yo¤unlaﬂan Avrupa ülkelerinin bir k›sm›nda adete yeniden asimilasyon politikalar›n› and›ran uygulamalar›n arka arkaya baﬂlamas›na neden olmuﬂtur. Almanya’da ise 2007 y›l›nda uygulamaya konulan yeni
göç yasas› ile verilen haklarda bir geriye dönüﬂ yaﬂanmaktad›r. Vatandaﬂl›¤a geçiﬂ ve oturum hakk› için getirilen zorunlu dil ve vatandaﬂl›k s›navlar› Almanya'da yaﬂayan Türkler taraf›ndan büyük bir tepki ile karﬂ›lanmaktad›r. Yazar bu araﬂt›rmay› Almanya’da son dönemde yaﬂanan geliﬂmelere iliﬂkin Türklerin düﬂüncelerini
konunun yerinde incelenmesi amac›yla gerçekleﬂtirilmiﬂ ve Türkiye’de 1980’li y›llardan sonra oldukça ihmal
edilmiﬂ bir araﬂt›rma konusu olarak Almanya’daki Türklerin gerek entegrasyon gerek ulusötesi ba¤lar gerekse
yaﬂanan son de¤iﬂmelere iliﬂkin düﬂüncelerini ve durumlar›n› sosyolojik bak›ﬂ aç›s› ile ele alm›ﬂt›r.

HASAN ENG‹N ﬁENER, Macaristan ve Türkiye’nin AB’ye Uyum Süreci (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010),
407 ss. ISBN 978-605-578-217-7
Hasan Engin ﬁener lisans ve yüksek lisans›n› Kamu Yönetimi disiplini alan›nda Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlad›ktan sonra Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktoru unvan›n›
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2008 y›l›nda Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nden alm›ﬂt›r. ﬁener halen Antalya’da Akdeniz Üniversitesi,
Kamu Yönetimi Bölümü’nde çal›ﬂmaktad›r. ﬁener’in temel ilgi alanlar› kamu yönetimi kuram›, kamu politikalar› analizi ve Avupa Birli¤i’dir.

SEBAHATT‹N ﬁ‹Mﬁ‹R, Tarihçi Gözüyle Türk Tarih Sosyolojisi Yaz›lar› (‹stanbul: IQ Kültür Sanat Yay›nc›l›k, 2010), 208 ss. ISBN 978-975-255-287-6
Sosyoloji bilgileri elde edilen sonuçlara göre de¤erlendirmektedir. Sonuçlar›n mutlak do¤ru oldu¤unu ve kal›c› olaca¤›n› da ifade edemeyiz. Günümüz sosyolojisinin yöntem ve metot olarak takip etti¤i
bat› sosyolojisi olmas› dolay›s› ile problemlerin ortak olup olmad›¤› sorusu akla gelmektedir ki, ne yaz›k
ki bat›n›n hem tarih hem sosyoloji problemleri hususunda benzer yönlerimiz problemlerde dahi pek yoktur. Bundan dolay›, Türk sosyolojisi tarih ile münasebetlerinde bat› sosyologlar› gibi de¤il, daha farkl› usul
ve yöntemlerle iliﬂki kurmak zorundad›rlar. Söz gelimi, Avrupa ile ilk münasebeti kuran Türkler olan ‹skit ve Hunlar›n b›rakt›¤› izler ile Avrupa içlerine kadar co¤rafi s›n›rlar›n› geniﬂleten Osmanl›lar›n, hem tarihi hem de sosyolojik de¤erlendirmeleri hem Türk hem de bat› sosyologlar›n›n yaklaﬂ›mlar›ndan farkl› sonuçlar ele geçecektir.

‹LHAN TEKEL‹, Gündelik Yaﬂam, Yaﬂam Kalitesi ve Yerellik Yaz›lar› (‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›,
2010), 215 ss. ISBN 978-975-333-249-1
Bu kitapta üç kavram—gündelik yaﬂam, yaﬂam kalitesi ve yerellik—iliﬂkilendiriliyor. Bu üç kavram
da zaman ve mekana eﬂit önem veren bir yaklaﬂ›mla ele al›n›yor. Üç kavram›n birlikteli¤i yaln›z ﬂehir ve
bölge planlama alan› için de¤il tüm sosyal çözümlemeler için yeni bak›ﬂ aç›lar› geliﬂtirilmesine olanak sa¤l›yor. Toplumsal analizlerde genellikle ikincil yer verilen bu üç kavram bir araya getirildi¤inde ulus devlet
ve kalk›nma merkezli hakim sosyal bilimler paradigmalar›na karﬂ› güçlü yeni bir aç›l›m yaratabiliyor. Rutinleﬂti¤i için çözümlemelerimizde genellikle ihmal edilen gündelik yaﬂam, toplum düzeninin belli bir ﬂekilde oluﬂmas›n›n hem nedeni hem de sonucu oluyor. Yaﬂam kalitemiz büyük oranda gündelik yaﬂam›m›z taraf›ndan oluﬂturuluyor. Bu kitapta yer alan yaﬂam kalitesine iliﬂkin yaz›larda da tüketici de¤erlerine dayanan yaklaﬂ›mlar veriliyor. Ancak, hakim olan bu bak›ﬂ aç›s›n›n sürdürülebilir bir toplum düzeni yaratmak
aç›s›ndan olumsuzluklar› ortaya konularak, insan faaliyetlerinin sa¤lad›¤› doyuma dayand›r›lacak bir yaﬂam
kalitesi anlay›ﬂ›n›n, sürdürülebilirlik bak›m›ndan yaratabilece¤i potansiyeller üzerinde de duruluyor. Ulusdevlet ve kalk›nma merkezli paradigmalarda, mekan boyutunun d›ﬂta b›rak›lmas›yla görmezden gelinen, ço¤u kez dura¤anl›¤›, d›ﬂ dünya ile iliﬂki içinde bulunmamay› da içeren bir anlam yüklenen yerelden söz edilmiyor. Yereli ebedi özler olarak de¤il karmaﬂ›k olumsal, siyasal ve tarihsel süreçlerin biriken sonuçlar› olarak düﬂünmek gerekir. E¤er yerelin bilgi üretimi aç›s›ndan üstünlükleri ortaya konulabilirse bilgi toplumunun yerelini kurabilmek için sa¤lam bir baﬂlang›ç noktas› elde edilmiﬂ olur. Günümüz dünyas›nda bir yerelli¤in yar›ﬂabilirli¤ini sürdürmesi, ö¤renen bir yerel haline gelmesine ve üretimde yüksek d›ﬂsall›klar oluﬂturabilmesine ba¤l›d›r. Bunlar›n oluﬂturulmas› büyük ölçüde yerele ba¤l› olacakt›r.

‹LHAN TEKEL‹, ‹stanbul ve Ankara için Kent ‹çi Ulaﬂ›m Tarihi Yaz›lar› (‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›,
2010), 284 ss. ISBN 978-975-333-239-2
‹lhan Tekeli ‹stanbul ve Ankara için Kent ‹çi Ulaﬂ›m Tarihi Yaz›lar›’nda iki büyük kentimiz ‹stanbul ve Ankara’n›n kent içi ulaﬂ›m tarihini, tüm ulaﬂ›m tarihini kuracak bir kapsamda ele al›yor. Bu öykü,
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bu ba¤lamda anlam kazanan Bo¤aziçi Köprüsü, Ankara Metrosu, Ankara’da otopark sorunlar›, dolmuﬂ ve
minibüslerin plaka rantlar›, halk otobüsleri ve Türkiye’de kent içi ulaﬂ›mda spontane bir çözüm olarak ortaya ç›kan dolmuﬂ olgusunun Türkiye’de kentlerin oluﬂumuna etkileri konusundaki yaz›larla zenginleﬂtiriliyor.

‹LHAN TEKEL‹, Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düﬂünmek (‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›,
2010), 272 ss. ISBN 978-975-333-253-8
‹lhan Tekeli bu kitapta, Türkiye’nin konut sorununun tan›mlanma biçimini ve bu konudaki çözüm
aray›ﬂlar›n› tarihsel ba¤lam› içinde analiz ederken, kendi geliﬂtirdi¤i ‘konut sunum biçimi’ kavram›n›n sa¤lad›¤› çözümleme zenginli¤ini ortaya koyuyor. Böyle bir kavram› kullanan bir kent planc›s›n›n, konut sektörü sorununa yaklaﬂ›rken, kendisini konut sektörü planc›s›n›n yaklaﬂ›mlar›na hapsolmaktan nas›l kurtarabilece¤ine aç›kl›k kazand›rmaya çal›ﬂ›yor. Kitap üç bölümden oluﬂuyor. Birinci bölümde gecekondu olgusu ele al›n›yor. Gecekondu olgusu ele al›n›rken ona salt bir sorun olarak de¤il, Türkiye’nin sanayileﬂmesi
için çok önemli bir çözüm olmas› bak›m›ndan yaklaﬂ›l›yor. Bu çözümün o dönemin profesyonelleri taraf›ndan üretilemeyece¤ine dikkat çekiliyor. Bu olgunun, profesyonellerin ezberlerini nas›l bozdu¤unu, Türkiye'deki kent planc›lar›n›n ve araﬂt›rmac›lar›n›n bu yeni olguyu kavramas›n›n, onlar›n anlay›ﬂlar›n› nas›l
derinleﬂtirdi¤ini ve var olan paradigmalar› sorgulamaya itti¤ini anlat›yor. Kitab›n ikinci bölümünde konut
sorununu, insan haklar› perspektifi ve Türkiye deneyimi içinde tan›mlamaya çal›ﬂan yaz›lar yer al›yor. Gecekondu olgusunun varl›¤› ve bunun üzerinde sa¤lanan bilgi birikimi, konut sorununun s›¤ olarak tan›mlanmas›n› engelliyor. Kitab›n üçüncü bölümünde ise konut sunum biçimi kavram›n›n geliﬂimini ve bu kavram› kullanarak Türkiye'nin konut tarihini anlatan yaz›lar yer al›yor. Bu yaz›larda konut sunum biçimi kavram› kullan›ld›¤›nda, konut tarihinin kent planlamas› tarihiyle köprülerinin nas›l s›k› bir ﬂekilde kurulabildi¤i ortaya ç›k›yor.

‹LHAN TEKEL‹, Mekansal ve Toplumsal Olan›n Bilgibilimi Yaz›lar› (‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›, 2010),
304 ss. ISBN 978-975-333-241-5
“Toplu Eserlerin onuncu kitab›n›n ad›n› Mekansal ve Toplumsal Olan›n Bilgibilimi Yaz›lar› olarak
saptad›m. Bu ad k›rk y›ll›k bir u¤raﬂ sonunda vard›¤›m noktay› yans›t›yor. 1961 y›l›ndan sonra ﬂehir planlama e¤itimine baﬂlamam ve bir süre sonra bölge planlama konusunda uzmanlaﬂmaya yönelmem beni
mekan konusunda duyarl› hale getirmiﬂti. Ancak bu baﬂlang›ç noktas›ndan itibaren mekanla iliﬂkili konular› ele almakta, insan yaﬂam›nda mekana iliﬂkin alanda düzenlemeler yap›lmas› konular›nda nas›l düﬂünülebilece¤i ile ilgili sa¤lam bir dayanak ya da kuramsal çerçeve bulamaman›n s›k›nt›s›n› yaﬂ›yordum.
Zonguldak bölge plan›n› haz›rlarken, o y›llarda büyük sayg›nl›¤a sahip olan devlet plan›n›n dayand›¤›
kalk›nma modellerinin mekansal boyutu ihmal etti¤inin fark›na varm›ﬂt›m. ﬁehir formlar› hakk›ndaki
Chicago Okulu’nun kuramlar› bana çok statik geliyordu ve kent planlamaya yol göstermekte de yetersiz
kal›yordu.”

‹LHAN TEKEL‹, Sanayi Toplumu için Sanayi Yaz›lar› (‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›, 2010), 341 ss. ISBN
978-975-333-248-4
Bu kitap ‹lhan Tekeli’nin 1960’l› y›llarda, Birinci Beﬂ Y›ll›k Plan’la birlikte Türkiye’de içine girilen sanayileﬂme yoluyla kalk›nma tutkusunun güçlü oldu¤u bir dönemde, Türkiye’nin sanayileﬂmesi konu-
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sunda yazd›¤› yaz›lardan oluﬂuyor. O günlerde ulaﬂ›lmak istenilen sanayileﬂmenin Fordist bir sanayileﬂme
olaca¤› konusunda kavramsal bir geliﬂme henüz yaﬂanmam›ﬂt›. Bu kavram›n üretilmesi için esnek sanayi
üretiminin geliﬂmeye baﬂlamas› gerekiyordu. Bu kitaptaki yaz›lar Tekeli’nin iki farkl› ilgi alan›n› yans›t›yor. Bunlardan birinci grubu Türkiye’nin sanayileﬂme tarihine iliﬂkin yaz›lar oluﬂturuyor. Bu yaz›lar›n
okunmas› Birinci Dünya Savaﬂ› sonras›nda sanayileﬂmek isteyen bir ülkenin ne tür uluslararas› ve ulusal
dirençlerle karﬂ›laﬂt›¤›n›n daha derinden kavranmas›na yard›m ediyor.

‹LHAN TEKEL‹, Tarihsel Ba¤lam› ‹çinde Türkiye’de Yüksekö¤retim ve YÖK’ün Tarihi (‹stanbul: Tarih Vakf›
Yay›nlar›, 2010), 400 ss. ISBN 978-975-333-255-2
Toplu Eserlerin on dördüncüsü, ‹lhan Tekeli’nin de¤iﬂik tarihlerde Türkiye’de yüksekö¤retimin tarihi konusunda yazd›¤› yaz›lar› bir araya getiriyor. Bu yaz›larla Osmanl› döneminde ilk yüksek okullar›n
ortaya ç›k›ﬂ›ndan günümüze kadar uzanan bir süreklilik büyük ölçüde kurulmuﬂ oluyor. Bu bütünlü¤ün kurulmas›nda, ayr›nt›l› bir biçimde YÖK tarihinin yer alm›ﬂ olmas›n›n pay› yüksek. Türkiye’de YÖK üzerine çok konuﬂulmuﬂ olmas›na karﬂ›n, YÖK’ün tarihi yaz›lmam›ﬂt›. Tekeli’nin kitapta yer alan yaz›s› bu bak›mdan bir ilk oluﬂturuyor. Bu kitab›n sunuﬂ yaz›s› di¤er dizinin di¤er kitaplar›n›n sunuﬂ yaz›lar›ndan daha uzun. Bunun nedeni, ise kitaptaki di¤er yaz›lar›n eksik b›rakt›¤›, 1968-1981 y›llar› aras›nda Türkiye'deki üniversitelerde ortaya ç›kan ve dönüﬂen ö¤renci hareketlerini, ‹lhan Tekeli’nin bu dönemde, ODTÜ’deki ö¤retim üyeli¤i s›ras›nda yaﬂad›klar›n› merkeze alan bir anlat›yla ortaya koymas›d›r. Kendi öyküsünü
merkeze alm›ﬂ olsa da kitab›n di¤er yaz›lar›n›n eksik b›rakt›¤› bir gerçeklik alan›n›n de¤erlendirilmesini
anlat›s› içine alm›ﬂ oluyor. Kitab›n kurdu¤u anlat› yaklaﬂ›k 250 y›ll›k bir süreyi kaps›yor. Bu uzun süre toptan bir de¤erlendirmeye tabi tutuldu¤unda yüksekö¤retimin Osmanl›’dan Cumhuriyet’e modernleﬂme süreciyle iliﬂkisi aç›kça ortaya ç›k›yor. Bu sürecin hem bir sonucu hem de bir nedeni oluyor. Ama her dönemde iktidar sahipleri yüksekö¤retim kurumlar›n› denetim alt›nda tutmak istiyorlar. Hem onun baﬂar›l›
olmas›n› istiyorlar, hem de her an kendi denetimleri alt›nda kalmayaca¤› korkusunu taﬂ›yorlar. Bu bak›mdan, dönemden döneme bir zihniyet de¤iﬂikli¤i görülmüyor.

‹LHAN TEKEL‹, Türkiye’nin Kent Planlama ve Kent Araﬂt›rmalar› Tarihi Yaz›lar› (‹stanbul: Tarih Vakf›
Yay›nlar›, 2010), 396 ss. ISBN 978-975-333-258-3
‹lhan Tekeli, Toplu Eserlerin on beﬂinci kitab›nda birbiriyle yak›ndan iliﬂkili olan, Türkiye’nin kent
planlama ve kent araﬂt›rmalar› tarihi konular›ndaki yaz›lar›n› bir araya getiriyor. Toplu Eserlerin sekizinci
kitab›nda, Türkiye’nin kent planlamas›n›n modernite eksenli d›ﬂ tarihine iliﬂkin yaz›lar›n› toplayan Tekeli,
on beﬂinci kitapta ise Türkiye'nin kent planlamas›na ve kent araﬂt›rmalar›na, planlama faaliyetinin içinden
bakarak yazd›¤› tarih yaz›lar›n› bir araya getirmiﬂ oluyor. Kitab›n baﬂl›¤›nda birbiriyle iliﬂkili iki faaliyetin tarihinden söz ediliyor. Bunlardan birincisini kent planlamas› di¤erini ise kent araﬂt›rmalar› oluﬂturuyor. Günümüz kent planlama prati¤ine bakarak bu iki alan›n birlikte var oldu¤u düﬂünülebilir. Oysa Türkiye tarihinde iki alan›n geliﬂmesi aras›nda yüz y›la yak›n bir aral›k bulunmaktad›r. ‹lk kent planlar› 1850’li
y›llarda yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. ‹lk ﬂehircilik kitaplar› ise 1920’li y›llarda yay›mlanm›ﬂt›r. Bu kitaplar, bir
kent araﬂt›rmas› olmaktan çok kent plan› yapacaklara genel geçerlilik iddias› taﬂ›yan yollar ö¤reten ders kitaplar› niteli¤indedir. Kentlere iliﬂkin araﬂt›rmalar›n baﬂlamas› için 1950’li y›llar› beklemek gerekmiﬂtir.
Türkiye’de bu alandaki ilk faaliyetler h›zl› bir kentleﬂme baﬂlad›ktan sonra, planlamada bir paradigma de¤iﬂikli¤i yaﬂanarak kapsaml› rasyonel planlamaya geçilirken gerçekleﬂmiﬂtir.
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ﬁ‹R‹N TEKEL‹, 1980’ler Türkiye’sinde Kad›n Bak›ﬂ Aç›s›ndan Kad›nlar (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010),
350 ss. ISBN 975-470-079-6
Kad›nlar›n toplumdaki yeri 1980’lerde Türkiye’nin gündemine yeniden ve çarp›c› biçimde girdi.
‘Kamuoyu’nu oluﬂturan herkesi yak›ndan, derinden ilgilendiren tart›ﬂma konular›n›n baﬂ›nda yer alan bu
konu, çok yönlülü¤ünden, çok boyutlulu¤undan ve karmaﬂ›kl›¤›ndan ötürü, kolay kolay gündemden kalkaca¤a da benzemiyor. Bu yüzden, önümüzdeki y›llarda da ‘kad›nlar›n yeri’ tart›ﬂmalar›n›n güncelli¤ini
koruyaca¤›na kesin gözüyle bakabiliriz. Bu çok boyutlu ve karmaﬂ›k konuyu özünde ﬂu ana soruya indirgemek mümkün: Kad›nlar toplumun onlara uygun gördü¤ü konumu benimsiyor ve kabulleniyorlar m›,
yoksa onu kendi özlemleri do¤rultusunda yeniden biçimlendirmek mi istiyorlar? Elinizdeki kitapta, ortak
yanlar› kad›nlar›n 1980’ler Türkiyesindeki çeliﬂkili varoluﬂuna ‘kad›n bak›ﬂ aç›s›’ndan bakmak olan yirmi
kad›n araﬂt›rmac› kendilerine bu soruyu sordular ve cevap bulmaya çal›ﬂt›lar. 1980’ler Türkiye’sinde Kad›n Bak›ﬂ Aç›s›ndan Kad›nlar’da Nora ﬁeni, Feride Acar, Yeﬂim Arat, F. Y›ld›z Ecevit, Ferhunde Özbay,
Günseli Berik, Fatma Gök, Yak›n Ertürk, Ayﬂe Saktanber, Hale Bolak, Nükhet Sirman, Lale Yalç›n Heckmann, Ayﬂe Güneﬂ Ayata, Fatmagül Berktay, Nilüfer Ça¤atay, Yasemin Nuho¤lu Soysal, ﬁahika Yüksel,
Arﬂalus Kay›r, Deniz Kandiyoti ve kitab› yay›na haz›rlayan ﬁirin Tekeli’nin yaz›lar› yer al›yor.

CHARLES TILLY, Kolektif ﬁiddet Siyaseti [çeviren Seda Özel] (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 397 ss.
ISBN 978-605-573-828-0
Son y›llarda s›kl›kla gündeme gelen linç, futbol holiganl›¤›, caddelerde meydana gelen ﬂiddet olaylar› aras›nda hiçbir benzerlik yok mudur? Bu kitapta, pek çok otoriteye ait literatürün tarihsel kapsam ve yetkisi ›ﬂ›¤›nda, bu olaylar›n kolektif ﬂiddet ba¤lam›ndaki ortak nedenleri araﬂt›r›l›yor. Kollektif ﬂiddetin söz
konusu oldu¤u sosyal etkileﬂimler, do¤rudan do¤ruya en az iki fail içeren ve k›smen, zarar verici eylemleri
gerçekleﬂtiren kiﬂiler aras›ndaki koordinasyondan kaynaklanan fiziksel zarara yol açar. Tilly, kollektif ﬂiddetin baz› aç›lardan çetrefilli, de¤iﬂken ve beklenmedik oldu¤unu ancak farkl› zaman ve mekânlar›n bir araya gelmesiyle ortaya ç›kan benzer sebeplerden ileri geldi¤ini savunmaktad›r. Nedenlerin, ba¤lant›lar›n ve
olay yerlerinin saptanmas›, bir yandan kolektif ﬂiddet ve varyasyonlar›n›n aç›klanmas›na yard›mc› olurken
bir taraftan da ﬂiddetin hafifletilmesi yönünde en geçerli çözüm yollar›n›n belirlenmesine önayak olacakt›r. Ço¤u insan, iç savaﬂ ve kavgalar›n alabildi¤ine yay›lm›ﬂ oldu¤u bölgelerde dâhi, ﬂiddete baﬂvurmayan
yollardan etkileﬂime girerler. Buna ra¤men, ﬂiddet içermeyen etkileﬂimler ﬂiddete dönüﬂür, bar›ﬂ içinde yan
yana yaﬂayan insanlar birbirlerini öldürmeye baﬂlar, bazen kovboylar silahlar›na sar›l›r, köylüler sabotaja
kalk›ﬂ›r, Ruandal› Hutular gözlerine kestirdikleri düﬂmanlar› katleder. Kimler, ne zaman ve nas›l ﬂiddet içermeyen etkileﬂimlerden ﬂiddet içeren etkileﬂimler yönüne geçiﬂ yapar? Özellikle, insanlar ne zaman, nas›l ve
niçin di¤er insanlara zarar vermek için kolektif olarak bir araya gelirler? Kolektif ﬂiddet çok farkl› ﬂekillere
bürünebildi¤ine göre bunun toplumsal organizasyonu ve karakterinde belirleyici olan nedir?

HENRI TROYAT, Lev Tolstoy [çevirenler Iﬂ›k Ergüden ve Zeynep Canan Özatalay] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 984 ss. ISBN 978-975-050-783-0
Tolstoy karmaﬂ›k bir kiﬂilik. Bir yandan eserleri ve düﬂünceleriyle dünyay› etkilemiﬂ, müritler edinmiﬂ büyük bir fikir adam›; di¤er yandan kumara ve kad›nlara düﬂkün, zaaflar› olan bir insan. Ömrü boyunca ö¤retisiyle yaﬂant›s› aras›ndaki çeliﬂkinin ac›s›n› çekmiﬂ. Evrensel aﬂk› yüceltirken evde kar›s›na kötü
davranan, yoksullu¤u ö¤ütlerken lüks içinde yaﬂayan... Ö¤retinin yüceli¤i için ‘kendi’ni yok etmeyi sal›k
veren, ama ‘kendi’yle ilgili her fiziksel s›k›nt›y› defterlerine not etmeden duramayan biri. Henri Troyat, bu
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kadar kapsaml› bir Tolstoy biyografisi meydana getirebildiyse, bunu büyük ölçüde Tolstoy’un kendini not
etmeye düﬂkün oldu¤u günlüklere, defterlere, mektuplara borçlu. Onlar sayesinde Tolstoy’un yaﬂam›n›
kendi a¤z›ndan dinler gibi, neredeyse dakika dakika takip edebiliyoruz bu kitapta. Ve kitab›n esas kahraman› Tolstoy ise, onu bu sayfalarda yeniden yaratan da, titiz çal›ﬂmas› ve usta kalemiyle Henri Troyat’d›r.
Edebiyat dünyas›nda bir Tolstoy mevcut oldu¤unda, bir edebiyatç› olmak kolay ve hoﬂ oluyor. Ve insan
hiçbir ﬂey yapmam›ﬂ oldu¤unun, hâlâ da yapmamakta oldu¤unun bilincinde olsa bile buna dayanabiliyor,
çünkü Tolstoy herkes için yarat›yor ve yap›tlar›, edebiyata ba¤lanan tüm ümitlere ve tüm inançlara cevap
veriyor.

SA‹ME TU⁄RUL, Ebedi Kutsal, Ezeli Kurban: Çok Tanr›l›ktan Tek Tanr›l›¤a Kutsal ve Kurbanl›k Mekanizmalar› (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 207 ss. ISBN 978-975-050-737-3
Hepimizin dilinde, medyan›n sürekli farkl› biçimlerde, reality show’larda ya da haberler ad› alt›nda bize sundu¤u ‘kurbanlar’ silsilesi neden bu kadar el eriminde, hayatlar›m›z›n içindedirler? Televizyonlarda gördü¤ümüz, dünyan›n öteki ucundaki felâketzedeler, do¤al afet ve savaﬂ kurbanlar›yla özdeﬂleﬂerek ölümün ﬂiddetine maruz kalm›ﬂ bu insanlar için neden bu denli kolayl›kla hep birlikte a¤lan›r, hatta toplumsal dayan›ﬂmaya dönüﬂerek, yard›mlar toplan›r? Öte yandan, ayn› insanlar vatan›n bütünlü¤ünü korumak, iç ve d›ﬂ düﬂmanlar›n—olas›—sald›r›lar›na karﬂ› savaﬂmaya, ‘hayatlar›n› vermeye’
haz›rd›rlar. Babalar ve hatta anneler, Türkiye’de oldu¤u gibi, ‘kutsal vatan görevi’ için, devletin yasalar›n›n üstünlü¤üne inanarak, erkek çocuklar›n› askerli¤e davul-zurna ve bayraklar eﬂli¤inde gönderirlerken, ayn› ebeveynler, devlet yasalar›n› hiçe sayarak, k›z çocuklar›n›, töreler ad›na nas›l kurban edebilirler? Kutsall›¤›n iﬂlevselli¤inin yok oldu¤u modern toplumlarda, nas›l olur da ‘kurban’ yeni bir sosyal
kategori gibi ortaya ç›kabilir? Elinizdeki kitap, bu sorular›n peﬂine düﬂüp antropolojiden din tarihine,
sosyal teoriye ve siyaset felsefesine uzan›yor. Düﬂünceyi derinleﬂtiren, k›ﬂk›rtan, yeni pencereler açan
bir çal›ﬂma.

AHU TUNCEL, Bir Siyaset Felsefesi: Cumhuriyetçi Özgürlük (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 403 ss. ISBN 978-605-399-141-0
Bugün kapitalist ekonomi ile birleﬂerek yaln›zca moral de¤il ekonomik bireycili¤i güçlü bir biçimde öne ç›karan liberal ideolojinin sundu¤u bireyselli¤in y›k›c› etkilerine karﬂ› birlikte özgür yaﬂam projelerine duyulan ihtiyac›n artmas› cumhuriyetçi gelene¤i de alternatif söylem aray›ﬂlar› dahilinde yeniden
araﬂt›rma ve tart›ﬂma konusu haline getirmiﬂtir. Kitap bu çerçevede cumhuriyetçi düﬂünce gelene¤ini ça¤daﬂ siyasal tart›ﬂmalar ›ﬂ›¤›nda yeniden ele al›yor. Eski bir gelene¤in ça¤daﬂ sorunlara önerebilece¤i çözüm yollar›n› araﬂt›rmak amac›nda olan eser, Liberal özgürlü¤ün tek özgürlük biçimi olarak sunuldu¤u günümüzde, cumhuriyetçi özgürlü¤ün soykütü¤ünün tart›ﬂ›lmas› ça¤daﬂ özgürlük anlay›ﬂ›n›n geniﬂlemesini
ve derinleﬂmesini amaçl›yor.

EROL TÜMERTEK‹N, ‹stanbul: ‹nsan ve Mekan (‹stanbul: Tarih Vakf› Yay›nlar›, 2010), 2. bask›, 204 ss.
ISBN 978-975-333-070-7
‹stanbul ola¤anüstü bir h›zla de¤iﬂen bir ﬂehir. Bu h›z› izlemek, çözümlemek ve yorumlamak her disiplinden bilim adamlar›n› ilgilendiren bir u¤raﬂ. Ülkemizin ve dünyan›n önde gelen co¤rafyac›lar›ndan
Erol Tümertekin 1960’lar ve 1970’lerde yapt›¤› araﬂt›rmalar ve yay›mlad›¤› makalelerle ‹stanbul’u sanayi
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mekanlar›, merkezi iﬂ alanlar› ve nüfus aç›s›ndan incelemiﬂti. Bu çal›ﬂmalar, ‹stanbul’un can damar›n› oluﬂturan ekonomik faaliyetlerin bu ﬂehrin geçirdi¤i dönüﬂümlerde ne kadar önemli bir faktör oldu¤unu gösteriyor. Tümertekin’in daha o dönemde yapt›¤› saptamalar ve öneriler, ‹stanbul’un h›zl› de¤iﬂimi üzerinde
düﬂünenler için vazgeçilmez bir kaynak.

ERGUN TÜRKCAN (der.), Türkiye’de Planlaman›n Yükseliﬂi ve Çöküﬂü, 1960-1980: Atilla Sönmez’e Arma¤an (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 560 ss. ISBN 978-605-399-150-2
Devlet Planlama Teﬂkilat›’n›n (DPT) kuruluﬂunun ellinci y›l›nda yay›nlanan bu eser Attila Sönmez
için arma¤an kitap olarak haz›rland›. Türkiye’nin ilk planlamac›lar›ndan olan Dr. Attila Sönmez Birinci
Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan›’n›n haz›rlanmas› ve uygulamaya sokulmas›nda görev ald›. Daha sonra arkadaﬂlar›yla birlikte DPT’den istifa eden Sönmez, ODTÜ’de ö¤retim üyeli¤i yapt› ve Dünya Bankas›’n›n çeﬂitli birimlerinde çal›ﬂt›. 2006’da yitirdi¤imiz Sönmez ile yak›n çal›ﬂma arkadaﬂlar› olan ilk Türk planc›lar›
hem onu anmak hem de fazla bilinmeyen DPT’nin kuruluﬂ hikâyesini, bir ﬂekilde tarihe kaydetmek için bu
kitapta bir araya geldi. Ergun Türkcan taraf›ndan büyük bir emekle haz›rlanan Türkiye’de Planlaman›n
Yükseliﬂi ve Çöküﬂü, 1960-1980 adl› bu eser içinde okuyaca¤›n›z makalelerin yazarlar› aras›nda Süleyman
Demirel, Yalç›n Küçük gibi önemli isimler yer al›yor.

TURGUT TÜRKSOY, Deniz: Güneﬂin Çocuklar› (Ankara: ‹mge Yay›nlar›, 2010), 422 ss. ISBN 978-975533-654-1
K›sa süren yaﬂamlar›n› ülkenin ba¤›ms›zl›¤›na ve halk›n›n mutlulu¤una adayan ’68 Kuﬂa¤›’n›n yürekli gençlerinin umut ve mücadele dolu günlerinin ve onlar›n yürekli önderlerinin destans› hikâyesi; cellatlar›n›n bile önünde sayg›yla e¤ildi¤i Deniz Gezmiﬂ ve arkadaﬂlar›n›n ibret dolu katlediliﬂ öyküleri ve
Amerikan Emperyalizmi’nin ülkeyi köleleﬂtirme planlar›na çanak tutan iﬂbirlikçilerin yüz k›zart›c› biyografileri.

SEDAT TOPÇU, ‹nsan ve Psikiyatri (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 366 ss. ISBN 978-908-873-841-9
Ruh sa¤l›¤› sorunlar› olanlar ve toplumun büyük kesimi, psikiyatri ve psikoloji hakk›nda gerçek bilgilere sahip de¤ildir. Özellikle Türkiye gibi geliﬂmekte olan ülkelerde, toplum bireylerinin bu meslek alanlar› hakk›nda kulaktan dolma bilgilerle veya yaz›l› ve görsel medya yoluyla tek yönlü olarak bilgilenmeleri nedeniyle psikiyatrik istismar›n önü al›namamaktad›r. Bu kitapta ruh sa¤l›¤› alan›nda yap›lan yanl›ﬂlar, insan haklar› ihlalleri ve etik olmayan uygulamalar ortaya konmaktad›r.

REYHAN TUTUMLU, Yaﬂamas›z Yazabilmek: Vüs’at O. Bener’in Yap›tlar›na Anlar› Bilimsel bir Yaklaﬂ›m
(‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 192 ss. ISBN 978-975-342-763-0
Bener’in poetikas›n›n bu kapsay›c›, yetkin çözümlemesinde Tutumlu, edebiyat›n kavramsallaﬂt›r›lmas› en zor alanlar›ndan birine el atarak otobiyografi, an›, günlük, kurmaca, metinleraras›l›k gibi iliﬂkili ve
gerilimli konularda kuramsal bir berrakl›k sa¤lamay› hedefliyor. Yaﬂamas›z Yazabilmek, arkas›ndaki titiz
araﬂt›rmac›l›k ve önerdi¤i çözümlerle, ça¤daﬂ Türkçe edebiyat›n köﬂe taﬂlar›ndan birini evrensel bir kuramsal ba¤lamda de¤erlendirirken Vüs’at O. Bener üzerine çal›ﬂmalar› da yeni bir düzleme taﬂ›yor.
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ÖZLEM UZUNDEM‹R, ‹mgeyi Konuﬂturmak (‹stanbul: Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 189 ss. ISBN
978-805-423-822-4
Görsel sanatlarla yaz›n aras›ndaki iliﬂki antik ça¤dan bu yana hem düﬂünürlerin hem de edebiyatç›lar›n ilgisini çekmiﬂ bir konudur. Görsel sanat yap›tlar›n›n yaz›yla temsili anlam›na gelen ekphrasis—yani, resimbetim—temelde üç kuram çerçevesinde ﬂekillenmiﬂtir: Horatius’un ‘ut picture poesis’ (‘ﬁiir ve resim birbirine benzer’) diyerek vurgulad›¤› görsel sanat ve yaz›n eﬂitli¤i, Leonardo da Vinci’nin savundu¤u resmin yaz›na üstünlü¤ü ve Gotthold Ephraim Lessing’in ileri sürdü¤ü yaz›n›n imgeye üstünlü¤üdür.
Leonardo ve Lessing’in biri renk ve ﬂekilleri di¤eri ise sözcükleri kullanan, biri göze di¤eri ise kula¤a hitap eden bu iki sanat dal›yla ilgili ortaya koyduklar› ikili karﬂ›tl›klar, yani imgenin dura¤an, sessiz ve uzamsal olmas›na karﬂ›n, sözün devingen, sesli ve zamansal oluﬂu, Yirminci Yüzy›l eleﬂtirmenleri taraf›ndan
cinsiyet rollerini de kapsayacak ﬂekilde geniﬂletilmiﬂtir. Günümüz kuramc›lar› ise imge ve söz aras›ndaki
karﬂ›tl›klar› yok ederek, iki sanat dal› aras›ndaki farkl›l›klardan do¤an etkileﬂimi vurgular. Bu kitap, imgesöz iliﬂkisinde sözü edilen tüm bu tart›ﬂmalar› Ondokuzuncu ve Yirminci Yüzy›l’da yaz›lm›ﬂ ‹ngiliz ﬂiir ve
roman›ndan örnekleri inceleyerek ele almaktad›r.

MESUT VARLIK (der.), Efendime Söyleyeyim: Hasan Ali Topbaﬂ Kitab› (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010),
528 ss. ISBN 978-975-050-771-7
Efendime Söyleyeyim adl› kitap Hasan Ali Toptaﬂ’›n hem eserlerinin, hem de kendisinin bugünden
görülen bir profili olarak kurguland›. Hayat› üzerine ﬂimdiye kadar yap›lan en ayr›nt›l› söyleﬂi ve romanlar›n› kurgulad›¤› dünyas›. Eserlerini yabanc› dillere çevirenlerin, tiyatroya ve sinemaya uyarlayanlar›n
deneyimleri. Türkiye’den ve yurt d›ﬂ›ndan çizerlerin Hasan Ali Toptaﬂ illüstrasyonlar›. ﬁimdiye kadar
yay›mlanan bütün eserleri üzerine yaz›lan inceleme yaz›lar›, edebiyat dünyas›ndan dostlar›n›n an›lar›,
okurlar›ndan mektuplar, kendi metinlerinden ve üzerine yaz›lan yaz›lardan yap›lan al›nt›lar. Efendime
Söyleyeyim Türk edebiyat›n›n en önemli yazarlar›ndan biri olan Hasan Ali Toptaﬂ’›n hayat› ve edebiyat›
üzerine geniﬂ bir çal›ﬂma sunuyor.

MICHAEL WALZER, Hakl› Savaﬂ – Haks›z Savaﬂ: Tarihten Örneklerle Desteklenmiﬂ Ahlâki bir Tez [çeviren
Mehmet Do¤an] (‹stanbul: Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 445 ss. ISBN 978-805-423-817-0
Son on y›l› zehir eden say›s›z etnik çat›ﬂmaya müdahale edilmesinin veya edilmemesinin ahlaki aç›l›mlar›n› ele alan önsözüyle birlikte Michael Walzer’›n bu klasikleﬂmiﬂ çal›ﬂmas›, Atinal›lar›n Melos sald›r›s›ndan ABD’nin Vietnam’daki katliam›na dek tarihten birçok örne¤i inceliyor; tarihî olaylarda karar
makam›nda bulunan kiﬂiler ile bu olaylar›n kurbanlar›n›n tan›kl›klar›na baﬂvurarak, savaﬂ ve ahlak›n ana
meselelerine e¤iliyor. Walzer’›n savaﬂla ilgili tezleri, insanlar›n yüzleﬂebilece¤i en ciddi ahlak s›nav›d›r,
üstelik bu tezler, tarihin tüm dönemleri boyunca geçerlili¤ini koruyan siyasi ve ahlaki bir kuram meydana
getirmektedir.

ELIZABETH WARNER, Rus Mitleri [çeviren Mert Kireççi] (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 136 ss. ISBN
978-605-573-837-2
Onuncu Yüzy›l’›n sonlar›nda Kiev Knezli¤i’ne H›ristiyanl›k’›n gelmesi Rus uygarl›¤›n›n geliﬂmesinde muazzam bir etki yaratt›. Pagan tanr›lara tap›nmaktan vazgeçilmesine ra¤men, hem H›ristiyan hem

189

190

YEN‹ K‹TAPLAR

de pagan inançlar ve uygulamalar yüzy›llarca varl›¤›n› bir arada sürdürdü. Yazar, baﬂl›ca mitolojik motiflerin geliﬂmesine ›ﬂ›k tutan ve Rus mitolojisini oluﬂturan—topra¤›n, suyun, ateﬂin ve havan›n yüceli¤i; cinlerin, tinsel varl›klar›n do¤adaki mevcudiyeti; ölüm inanc› ve cad›l›k gibi konular› içeren—kaynaklardan
yararlanmaktad›r.

GARETH M. WINROW ve KEMAL K‹R‹ﬁC‹, Kürt Sorunu Kökeni ve Geliﬂimi [çeviren Ahmet Fethi] (‹stanbul:
Tarih Vakf› Yay›nlar›, 2010), 244 ss. ISBN 978-975-333-063-3
Bo¤aziçi Üniversitesi’nden iki bilim adam›n›n gerçekleﬂtirdi¤i bu çal›ﬂma, tarafs›zca de¤erlendirilmesi gereken Kürt sorununa birçok yönüyle büyüteç tutuyor; sorunun kökenini ve olas› çözümlerini geçmiﬂten gelece¤e uzanan bir zaman yelpazesinde irdeliyor. Kitap, ‘etnisite,’ ‘ulus,’ ‘az›nl›k,’ ‘halk,’ ‘az›nl›k haklar›’ gibi can al›c› terimlerdeki kar›ﬂ›kl›klar› giderirken, okura Türk ve Kürt milliyetçiliklerinin geliﬂme çizgilerini de izleme f›rsat› veriyor. Kürt sorunu üzerine akademik çal›ﬂmalar ﬂimdiye kadar ço¤unlukla yabanc›lar taraf›ndan büyük oranda ikincil ve yabanc› kaynak temelinde yap›ld›. Bu kitap, uluslararas› akademik literatüre Türkiye'den bir katk› niteli¤i taﬂ›yor.

CHARLES W. J. WITHRES ve DAVID N. LIVINGSTONE (der.), Co¤rafya ve Devrim [çeviren Dilek Cenkçiler]
(‹stanbul: Yap› Kredi Yay›nlar›, 2010), 456 ss. ISBN 978-975-08-1716-8
“Bu kitap co¤rafyac›lar›n, tarihçilerin ve bilim tarihçilerinin, co¤rafi düﬂüncenin önemini ve mekân›n, terim nas›l kullan›l›rsa kullan›ls›n, devrimlerin do¤as›n›n alg›lanma biçiminde yapt›¤› de¤iﬂiklikler konusundaki görüﬂlerini bir araya getirme çabas›d›r.” Livingstone ve Withers’›n editörlü¤ünde haz›rlanan
Co¤rafya ve Devrim'de bir araya getirilen makaleler ﬂimdiye kadar yeterince vurgulanmam›ﬂ bir konuyu,
bilimsel, teknik ve siyasal devrimler ile co¤rafya aras›ndaki karﬂ›l›kl› iliﬂkiyi cesaretle ele al›yor.

WORLDWATCH ENST‹TÜSÜ, Dünyan›n Durumu 2010: Kültürleri Dönüﬂtürmek – Tüketicilikten Sürdürülebirli¤e [çeviren Dost Körpe] (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2010), 380 ss. ISBN
978-994-488-914-8
Tan›nm›ﬂ çevre kuruluﬂu Worldwatch Enstitüsü’nün 2010 y›l› için haz›rlad›¤› Dünyan›n Durumu
baﬂl›kl› rapordan oluﬂan bu kitap, insanl›¤›n kültürüne yön veren kurumlar—e¤itim, medya, iﬂ dünyas›,
devlet, gelenekler ve toplumsal hareketler—üzerine yo¤unlaﬂarak tüketim zihniyetinden sürdürebilirlik
zihniyetine nas›l geçilebilece¤ini anlat›yor.

ADNAN YA⁄AN ve NAH‹T SERBES, Tarihteki ‘Hain’ Çerkesler (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2010), 210 ss.
ISBN 978-605-573-840-2
“Günümüz tarihçilerinin k›vrak, vatansever kalemi, miski amber kokulu saray odalar›n›n kabar›k
kuﬂ tüyü minderlerine yaslan›p, ball› ﬂerbetlerini yudumlayarak padiﬂah kelamlar›n› ak kâ¤›da düﬂüren vakanüvislerin süslü divitleri gibidir. Orada tarihin en ﬂanl›, renkli sayfalar› bile birer kara lekeye dönüﬂebilir. ‹ﬂte biz bu ›ﬂ›lt›l›, kaypak kalemlerin gerçeklerin üzerine örttü¤ü süslü perdeyi bir nebze olsun aralay›p, gün ›ﬂ›¤›n›n parlak ›ﬂ›nlar›n›n tarihin karanl›k noktalar›na ulaﬂmas› için bu kitab› kaleme ald›k. Kuﬂkusuz Osmanl›-Türk toplumunda Çerkes kökenli ‘hainler’in say›s› bu kitaptakilerle s›n›rl› de¤ildir. Ancak
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de¤erli okurlar gönül rahatl›¤›yla ﬂundan emin olsunlar ki en seçmece ‘hainler’ bunlard›r. Ayr›ca, bu kitab›m›z›n, baﬂ› s›k›ﬂt›¤›nda ‘hain’ arayanlar için mükemmel bir baﬂvuru kayna¤› oldu¤unu da burada özellikle belirtelim.”

ﬁAHABETT‹N YALÇIN, Modern Felsefede Benlik (‹stanbul: Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 150 ss.
ISBN 978-805-423-819-4
Bir insanda baz› de¤iﬂimlere karﬂ›n de¤iﬂmeden kalan ﬂey nedir? Ya da gerçekten de¤iﬂmeden kalan bir ﬂey var m›d›r? ‹nsan asl›nda nedir ve onun ne oldu¤unu nas›l bilebiliriz? ‘Ben’ neyim ve ‘kendimi’ nas›l bilirim? ‹nsanlar›n ruh hali, kiﬂili¤i, karakteri, duygular›, düﬂünceleri, bedeni, dünya görüﬂü vs.
sürekli bir de¤iﬂim ve dönüﬂüm içerisindedir. Ne var ki, herkeste meydana gelebilen bütün bu de¤iﬂimlere karﬂ›n, bir insan›n zamanla bambaﬂka bir kiﬂiye dönüﬂtü¤ünü de söyleyemeyiz. Baﬂka bir deyiﬂle,insanlar›n birçok yönü de¤iﬂse bile onlar›n esas itibariyle ayn› kiﬂiler olarak kald›¤› fikrini taﬂ›r›z. Peki,
bir insanda baz› de¤iﬂimlere karﬂ›n de¤iﬂmeden kalan ﬂey nedir? Ya da gerçekten de¤iﬂmeden kalan bir
ﬂey var m›d›r? ‹nsan asl›nda nedir ve onun ne oldu¤unu nas›l bilebiliriz? ‹ﬂte elinizdeki kitab›n konusu
budur: ‘Ben’ neyim ve ‘kendimi’ nas›l bilirim? Bu kitap, benlik kavram›n›n, felsefe tarihinde modern
dönem diye adland›r›lan Onyedinci ve Onsekizinci Yüzy›llardaki durumunu epistemolojik ve ontolojik
aç›lardan incelemektir.

NURHAN YENTÜRK, LADEN YURTTAGÜLER, Y‹⁄‹T AKSAKO⁄LU, ‹RFAN NEZ‹RO⁄LU, HAB‹P KOCAMAN ve
EBRU A⁄DAK, Savunuculuk ve Politikalar› Etkileme (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010), 175 ss. ISBN 978-605-399-135-9
Dünyada ve Türkiye’de STK’lar›n ve yurttaﬂ giriﬂimlerinin farkl› seviyelerde karar süreçlerine kat›l›m›, yapt›klar› savunuculuk çal›ﬂmalar› ve lobi faaliyetleri ile kanunlar›n ç›kar›lmas›, politikalar›n üretilmesi ve uygulanmas› aﬂamalar›nda yeni deneyimler ve de¤iﬂimler yaﬂand›¤›na tan›kl›k ediyoruz. Ancak
Türkiye'de sivil toplum kuruluﬂlar›, yurttaﬂ inisiyatifleri, platformlar gibi örgütlenme biçimlerinin çeﬂitli
konular› kamusal alanda tart›ﬂ›p, politikalar› etkileme anlam›nda sonuç alabilmeleri oldukça k›s›tl›d›r. Bu
k›s›t›n aﬂ›lmas›na katk›da bulunmak amac›yla, bu kitapta, STK’lar›n politik alana kat›l›m›n› artt›racak yöntemler üzerinde durulmakta ve dünyada ve Türkiye’de yaﬂanm›ﬂ savunuculuk örnekleri ve deneyimlerine
yer verilmektedir. TBMM’de yasa yapma ve denetim süreçlerine kat›l›m›n yollar› ve örnekleri kitapta kapsaml› olarak ele al›nmakta ve sosyal hizmetler, sa¤l›k, sosyal güvenlik, askeri alanlara yönelik kamu harcamalar›n›n izlenmesi ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Bu kitap ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, STK E¤itim ve Araﬂt›rma Birimi’nin gerçekleﬂtirdi¤i STK Çal›ﬂmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi kapsam›nda yay›mlanm›ﬂt›r. Bu dizinin amac› STK’lar›n çevrelerinde gördükleri sorunlara yönelik olarak etkili ve uzun dönemli çözümler bulma sürecinde aktif olabilmeleri, yerel, ulusal ve uluslararas› yönetimleri sorunlar›n çözümleri için gerekli politikalar› üretmeye yönlendirebilmeleri amac›yla STK’lara destek olmak ve STK’lar›n Türkiye’nin demokratikleﬂmesinde önemli bir aktör olmalar›na katk›da bulunmakt›r.

STEPHANE YERAS‹MOS, Konstantiniye ve Ayasofya Eserleri, dördüncü bask› [çeviren ﬁirin Tekeli] (‹stanbul:
‹letiﬂim Yay›nlar›, 2010), 295 ss. ISBN 978-975-470-302-3
Türkler Konstantiniye’yi 1453’te fethettiler ve ﬂehrin kuruluﬂuna ve o vakte kadar sembolik merkezi kabul edilen Ayasofya’ya iliﬂkin bir efsane geliﬂtirdiler. Bu efsane, Bizans, Arap, hatta Helen yaz›l› me-
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tinlerindeki temalardan örülüydü. Araﬂt›rma literatürünün y›llard›r tan›d›¤›m›z isimlerinden Stefanos Yerasimos, bu efsanenin imparatorluk tart›ﬂmas› ve ideolojisi ile iliﬂkisini araﬂt›r›yor. Osmanl› padiﬂahlar›,
Bizans baﬂﬂehrinin temel sembolü Ayasofya’y› yeniden de¤erlendirerek, hatta anlamland›rarak, Bizans imparatorlar›n›n projelerini sürdürme zorunlulu¤unu mu hissetmiﬂlerdi? Yoksa lanetli ﬂehir Konstantiniye
ebediyen yok mu edilmeliydi? Stefanos Yerasimos efsanenin oluﬂumunu ve geliﬂme aﬂamalar›n› inceleyerek, metinleri tahlil ederek ve tarihi ba¤lamla çeliﬂkilerini araﬂt›rarak, bu efsaneyi yeniden ayaklar› üstüne
oturtuyor. Yazar ayn› zamanda, çeﬂitli Osmanl› yap›lar›n›n mimari özellikleri ile görünümlerinin ancak bir
imparatorluk projesi ile iliﬂkili olarak anlaﬂ›labilece¤ini ileri sürüyor. ‘Ayasofya'n›n aﬂ›lmas›,’ Osmanl›lar
üzerinde, bir dizi mimari çal›ﬂma s›ras›nda hep etkisini göstermiﬂ bir güdü, Stefanos Yerasimos’un baﬂar›l› araﬂt›rmas›, bu ‘sembolik boyut’u da yerli yerine oturtmam›z› sa¤l›yor

LEVENT YILMAZ, Modern Zaman›n Tarihleri (‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 2010), 272 ss. ISBN 978-975-342-742-5
1687 y›l›n›n Ocak ay›nda, Frans›z Akademisi’nde, sonradan ‘Eskilerle Modernler Kavgas›’ diye
an›lacak büyük bir tart›ﬂma koptu. Bu, asl›nda zaman olgusu ve kavram›n›n alg›lan›ﬂ›na dair radikal bir dönüﬂümdü: Tanr›lar yavaﬂ yavaﬂ dünyay› terkediyor, insanlar ise tarihi hem yapmaya hem de yeni bir bak›ﬂla yazmaya baﬂl›yordu. Levent Y›lmaz bize iﬂte Bat› tarihindeki bu eﬂi¤i, bu k›r›lmay› küçük, incelikli f›rça darbeleriyle resmediyor: Bat›l› toplumlar Tarih’e ilk ad›mlar›n› nas›l att›lar? Tarih’e—yani geçmiﬂle
araya mesafe koymaya, ﬂimdinin dolulu¤u duygusuna ve gelece¤i planlama, düzenleme faaliyetine? Nas›l
oldu da Bat›l› toplumlar, olan biten herﬂeyin bir al›nyaz›s›, gelece¤in asl›nda geçmiﬂin bir yans›mas›, tarihin ise tekerrürden ibaret oldu¤u, gelenek ve atasözlerinin en hakiki mürﬂit oldu¤u düﬂüncesinden kopabildiler? K›sacas› Bat› nas›l Modern oldu, Bat›l›laﬂt›?

