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JEFFERY C. ALEXANDER, STEVEN SEIDMAN, Kültür ve Toplum: Güncel Tart›ﬂmalar [çeviren Nuran Yavuz]
(‹stanbul: Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi, 2013), 438 ss. ISBN 978-605-478-717-3
Kültür ve toplum, karmaﬂ›k sorunlar içeren konulard›r. Bu yüzden akademisyenler aras›nda kültüre yaklaﬂ›m bak›m›ndan farkl›l›klar vard›r: Kültür, mant›ksal olarak iç içe geçmiﬂ bir simgeler kümesi midir, yoksa ulaﬂ›lmak istenen toplumsal nitelikleri dayatan bir de¤erler toplam› m›d›r? Kültür, kutsal ve kutsal olmayan hakk›nda duygu yüklü simgelerden mi, yoksa öte dünyadaki kurtuluﬂa iliﬂkin metafiziksel fikirlerden mi müteﬂekkildir? Bu sorulara birbirinden farkl› yan›tlar verilmiﬂtir. Kültür, yaln›zca belli bir
ekolün, hatta belli bir disiplinin çerçevesi içinden incelenemeyecek kadar karmaﬂ›kt›r. Antropoloji, tarih,
siyaset bilimi, sosyoloji, felsefe, dilbilim, edebiyat çözümlemeleri, tüm bu disiplinlerin ayr› ayr› kültür ve
toplumla ilgili çal›ﬂmalara önemli katk›lar› olmuﬂtur. Kültür ve Toplum, günümüz sosyal bilimlerinde kültüre iliﬂkin mevcut belli baﬂl› yaklaﬂ›mlar› çeﬂitli baﬂl›klar alt›nda tan›tmay› amaçl›yor. Bu konuda önde
gelen sosyal bilimcilerin kültür ve toplum konular›ndaki çözümlemelerinden bir seçki sunuyor. Burada yer
alan makaleler, kendilerine özgü yaklaﬂ›mlar›yla, kültürün ne oranda ba¤›ms›z oldu¤unu, toplum ile kültür aras›ndaki karﬂ›l›kl› iliﬂkilerin nas›l kurulmas› gerekti¤ini, kültürün kilit unsurlar›n›n neler oldu¤unu ve
bu unsurlar›n kendi aralar›ndaki iliﬂkileri sorguluyor. Bu derlemenin bir amac› da, kültür ve toplum konusundaki farkl› savlar›n her birinin hakikatin bir ö¤esini taﬂ›d›¤›n› göstermektir. Kültürü, öznel anlama baﬂvurmadan anlamam›z mümkün de¤ildir, ama kültürü toplumsal ve yap›sal bir çerçeve içine almadan da anlayamay›z. Toplumsal davran›ﬂ› yorumlayabilmek için önce onun, kendi icad› olmayan kodlar› izledi¤ini
kabul etmemiz gerekir; öte yandan, insan›n yarat›c› gücünün her kültürel kod için de¤iﬂken bir çevre yaratabildi¤ini de kabul etmeliyiz. Miras ald›¤›m›z metafizik idealar, modern kültürel yap›lar için ayr›ﬂt›r›lamaz bir a¤ oluﬂturur ve iktidar sahibi kesimler, kültürel yap›lar›, meﬂrulaﬂt›r›c› araçlara dönüﬂtürmeye çal›ﬂ›rlar ve bunu da genellikle baﬂar›rlar.

ÖZKAN AGTAﬁ, Ceza ve Adalet (‹stanbul: Metis Yay›nc›l›k, 2013), 320 ss. ISBN 978-975-342-921-4
Bugün suç ile siyaset aras›ndaki eﬂi¤in bulan›klaﬂt›¤› bir noktaday›z. Bu bulan›klaﬂma, istisnay› kural haline getiren sürecin hedefindeki ﬂeyin, yani siyasallaﬂma imkânlar›n› gasp etmenin ve siyasal alan›
kapatman›n ayr›cal›kl› yollar›ndan biridir. Cezaland›r›c› makine ve geçirmekte oldu¤u dönüﬂüm de bundan
azade de¤il: Bu makine, politikay› meneden bu ça¤›n temel karakteristiklerini al›p bunlar› tehlikelilik kavram›n›n rasyonelleﬂtirilmiﬂ, böylece yenilir yutulur k›l›nm›ﬂ halinden baﬂka bir ﬂey olmayan bir risk mant›¤›yla takviye eden özgün bir tekni¤in ad›d›r. Onun çifte hareketini anlamak hiç de güç de¤il: Bir yandan
merkezsizleﬂme ve böylece kontrol ﬂebekesinin daha alt hiyerarﬂilerine do¤ru yay›lma yönündeki e¤ilim.
Di¤er yanda sertleﬂme ve cezaland›r›c›l›¤›n dozunu art›rma yönündeki e¤ilim. Bu arada neyin sessiz sedas›z gözden kayboldu¤unu ise art›k biliyoruz: Adalet iddias›.

S‹NEM AKGÜL AÇIKMEﬁE, C‹HAN D‹ZDARO⁄LU, NATO - AB ‹liﬂkileri - ‹ﬂbirli¤i ve Çat›ﬂma Dinamikleri (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2013), 96 ss. ISBN 978-605-399-323-0
Güvenlik Çal›ﬂmalar› Serisinin onuncu kitab›, Transatlantik güvenlik tart›ﬂmalar›nda önemli bir yer
tutan NATO-AB iliﬂkilerini ele al›yor. Doç. Dr. Sinem Akgül Aç›kmeﬂe ve Cihan Dizdaro¤lu taraf›ndan
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haz›rlanan çal›ﬂma, So¤uk Savaﬂ sonras›nda evrilmeye baﬂlayan NATO-AB iliﬂkilerindeki iﬂbirli¤i f›rsatlar›n›n yan› s›ra çat›ﬂma alanlar›n› da analiz ediyor. Çal›ﬂma, NATO-AB aras›nda kurumsal bir ba¤ tesis
etmek amac›yla, uzun müzakereler sonras›nda hayata geçirilen ve “Berlin-art›” düzenlemelerini de içeren
belgelere ra¤men, iki örgüt aras›nda hala etkin bir iﬂbirli¤inin kurulamam›ﬂ olmas›n›n temel nedenlerini
araﬂt›r›yor. Ard›ndan, baﬂta AB üyesi olmayan NATO üyelerine uygulanan ayr›mc›l›k olmak üzere, halen
varl›¤›n› sürdüren kurumlar aras› ayr›ﬂma ve ikilik gibi sorunlar›n NATO ile AB aras›ndaki iliﬂkileri nas›l
etkiledi¤ine bak›yor. Son olarak, iki örgüt aras›ndaki iﬂbirli¤i çabalar› ve müzakerelerin Türkiye’yi ve Türkiye’nin güvenlik politikalar›n› nas›l etkiledi¤ini de ele al›yor.

KENAN AKIN, Orta Do¤u’nun Kara Kutusu (Ankara: Bilgi Yay›nevi, 2013), 420 ss. ISBN 978-605-855730-7
Usta gazeteci Kenan Ak›n, Orta Do¤u’da kanla yaz›lm›ﬂ tarihini mercek alt›na ald›¤› son kitab› “Orta Do¤u’nun Kara Kutusu”nda, birbirinden ilginç anekdotlara yer veriyor. K›br›s harekât›n›n yan› s›ra, M›s›r-‹srail, ‹ran-Irak Savaﬂlar›’n› her iki cephede de, Körfez Savaﬂ›’n› Dammam’da günlerce izleyen, Cezayir iç savaﬂ›na tan›k olan Ak›n, Orta Do¤u liderleriyle say›s›z röportaja imza att›. 53 y›ll›k dolu dolu gazetecilik hayat›nda, çeyrek asr›n› Orta Do¤u ile ilgilenen Ma¤rip’ten Maﬂrik’e kadar ayak basmad›k yer b›rakmayan Kenan Ak›n, bu kez Orta Do¤u’nun Kara Kutusu’nu aç›yor. Son 50 y›lda; bütün savaﬂlar› olaylar› bir yana b›rakarak bir Enver Sedat suikast›, bir Saddam’›n ortadan kald›r›lmas›n› bir Yaser Arafat’›n
zehirlenmesini ve bir Kaddafi’nin can›na k›y›lmas› bir Orta Do¤u’nun ne denli bir “Kara Kutu”ya sahip oldu¤unu gösteriyor. ‹ﬂte böylesine; heyecanl›, ilginç, gizemli ve tehlikeli bir u¤raﬂ›n›n ve de¤erli al›nt›lar›n
ürünü Orta Do¤u’nun “Kara Kutusu” ile huzura ç›k›l›yor. Sadece co¤rafi de¤il, siyasi olarak da gizemini
koruyan, pek çok meçhullerin, karmakar›ﬂ›k iliﬂkilerin, sorunlar›n, dostluklar›n, ihanetlerin, çat›ﬂmalar›n
hüküm sürdü¤ü Orta Do¤u; her ﬂeye ra¤men cazibesini sürdürüyor. Tarih boyu, silahlar›n susmad›¤›, kal›c› bar›ﬂ›n sa¤lanamad›¤› bölgenin “petrol” zenginli¤i, zaten çekim merkezi oluyor. Böylesine sosyal, tarihsel, ekonomik, stratejik konuma sahip Orta Do¤u ayn› zamanda bir “batakl›¤›” and›r›yor. Sanki pimi çekilmiﬂ bombalar, Ma¤rip’ten Maﬂrik’a kadar “patlama” an›n› bekliyor. Öldüren de “Allahuekber” diyor,
ölen de “Allahuekber” diye hayk›r›yor.

DO⁄AN AKSAN, ﬁiir Dili ve Türk ﬁiir Dili: Dilbilim Aç›s›ndan Bak›ﬂ (Ankara: Bilgi Yay›nevi, 2013),
296 ss. ISBN 978-975-220-472-0
Prof. Dr. Do¤an Aksan’›n, ﬁ‹‹R Dili ve Türk ﬁiir Dili (Dilbilim Aç›s›ndan Bak›ﬂ) ad›n› taﬂ›yan bu
yap›t›, ad›na ﬂiir denen insan yarat›s›n›n çözülemeyen, kestirilemeyen kimi yönlerinin dilbilimle ayd›nlat›labilece¤ini ortaya koyuyor. Bunu yaparken de Türk ﬂiirinin örneklerinden yararlan›yor. Bu de¤erli çal›ﬂma, dilbilimcilere, Türk dili ve edebiyat› ö¤retmen ve ö¤rencileriyle araﬂt›r›c›lar›na, özellikle ﬂiir severlere ›ﬂ›k tutuyor.

AL‹ AKYILDIZ, AZM‹ ÖZCAN, Nam›k Kemal’den Mektup Var (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›,
2013), 340 ss. ISBN 978-605-360-946-9
Bu eserde yay›mlanan, Nam›k Kemal’in talebelerinden ve yetiﬂtirmelerinden olan Hüseyin Hilmi
Paﬂa’n›n evrak› aras›ndan ç›km›ﬂ mektuplar, dönemin entelektüel yap›s›, ayd›nlar›n konumu, üzerlerinde-
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ki siyasî bask› ve devletle ve birbirleriyle olan iliﬂkileri gibi konulara ›ﬂ›k tutuyorlar. Nam›k Kemal’den
Mektup Var’da günümüzde de yaﬂanan pek çok probleme, daha o zamandan dikkat çekildi¤i, Nam›k Kemal’in tarihin derinliklerinden hepimize seslendi¤i görülüyor.

YAHYA ARAZ, Osmanl› Toplumunda Çocuk Olmak (‹stanbul: Kitap Yay›nevi, 2013), 196 ss. ISBN 978605-105-118-5
Çocuk eme¤i, çocuk evlilikleri gibi çocuklarla ilgili sorunlardan yo¤un bir ﬂekilde bahsedildi¤i modern Türkiye’de, bu sorunlar›n tarihsel arka plan›na yönelik ilginin azl›¤› ﬂaﬂ›rt›c›d›r. Osmanl› toplumunda özellikle “modernleﬂme süreci” öncesinde çocuklar›n yaﬂam›na iliﬂkin ça¤daﬂ dönemde çok az ﬂey üretilmiﬂtir. Bu anlamda elinizdeki çal›ﬂma, ele ald›¤› dönem ba¤lam›nda Osmanl› toplumunda çocuklar›n yaﬂam›na, içinde büyüdükleri ve ﬂekillendikleri toplumla iliﬂkilerine de¤inen ilk kitapt›r. Kitap birkaç konuda Osmanl› çocukluk tarihi araﬂt›rmalar›na katk›lar sa¤lad›¤›n›, en az›ndan yap›lacak yeni araﬂt›rmalar için
sorular üretti¤ini ummaktad›r. Birincisi kitap, çocuklar›n yaﬂam›nda ve onlarla ilgili alg›larda 19. yüzy›l›n
baﬂlar›na ya da “modernleﬂme süreci”ne kadar bir devaml›l›¤›n oldu¤u hususunda ›srar etmektedir. ‹kincisi Osmanl›lar›n, 19. yüzy›ldan önce de çocuklar üzerine düﬂündükleri, tart›ﬂt›klar› ve yaﬂam döngüsünde
çocuklu¤u yetiﬂkinlikten tamamen ayr›, kendine özgü özellikleri olan bir dönem olarak tan›mlad›klar›na
yönelik vurgudur. Osmanl›lar, hukuki ve toplumsal olarak çocuklu¤u ve çocukluktan yetiﬂkinli¤e geçiﬂi
ayr›nt›l› bir ﬂekilde ele alm›ﬂlard›r. Üçüncüsü Osmanl› toplumunda çocuklar›n, sahip olduklar› sosyal ve
ekonomik aidiyetlere ba¤l› olarak ayn› zaman ve mekânda pekâlâ farkl› bir çocuklu¤a sahip olabilecekleri düﬂüncesidir. Herhalde önemli oranda maddi imkâns›zl›klardan dolay› çocukluklar›n› baﬂka ailelerin himayesinde geçirmek zorunda kalan çocuklar bunun için iyi bir örnek oluﬂturmaktad›r. Dördüncüsü bu çal›ﬂma, Osmanl› “modernleﬂme sürecinin” çocuklar›n yaﬂam›nda yol açt›¤› dönüﬂümlerin daha iyi anlaﬂ›labilmesinin önemli oranda bunun öncesiyle ilgilenmekten geçti¤ini önermektedir. Bunu yapmak çocuklar›n
yaﬂam›nda ve onlarla ilgili alg›larda de¤iﬂim ve devaml›l›¤›n boyutlar›n› daha iyi anlamay› sa¤layacakt›r.
Osmanl›lar, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda kaleme ald›klar› Mecelle’de, çocuklu¤un s›n›rlar›n› halen ‹slam
hukuku çerçevesinde düﬂünmeye devam ediyorlard›. Yahya Araz, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E¤itim
Fakültesi ö¤retim üyesidir.

FAT‹H ARTV‹NL‹, Delilik, Siyaset ve Toplum: Toptaﬂ› Bimarhanesi 1873-1927 (‹stanbul: Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi, 2013), 308 ss. ISBN 978-605-478-703-6
Toptaﬂ› Bimarhanesi, Osmanl› Devleti’nin 19. yüzy›l son çeyre¤i ile 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde faaliyet gösteren bir ak›l hastanesidir. Toptaﬂ› Bimarhanesi’nin kurumsal tarihini, bir ak›l hastanesinin modernleﬂme çabas› eﬂli¤inde, siyasal ve toplumsal tarihle birlikte inceleyen bu çal›ﬂma, delili¤in sosyal tarihini, bir psikiyatrik kurum olarak bimarhane perspektifinden ele almaktad›r. Psikiyatri tarihçileri, 19. yüzy›l›n iç içe geçmiﬂ iki özellik ile karakterize oldu¤unu düﬂünmektedir: t›marhanelerin art›ﬂ› ve psikiyatrik
profesyonelleﬂmenin ortaya ç›k›ﬂ›. Toptaﬂ› Bimarhanesi tarihinin çizgisel ve ilerlemeci bir tarih anlay›ﬂ› ile
yaz›lamayaca¤›n› savunan bu kitapta, bimarhanenin tarihi, “yükseliﬂ ve çöküﬂ, yeniden yükseliﬂ ve yeniden çöküﬂün bir tarihi” olarak ele al›nmaktad›r. Kitap, 19. yüzy›l›n baﬂlar›nda Süleymaniye Bimarhanesi’nin ›slah› meselesinden baﬂlayarak, 1873 y›l›nda Süleymaniye’den Üsküdar’daki Toptaﬂ›’na, 1924 y›l›nda ise Toptaﬂ›’ndan bugünkü Bak›rköy’e taﬂ›nan kurumun, yükseliﬂ ve çöküﬂlerini, siyasal tarihe paralel
bir ﬂekilde üç reform dalgas› ﬂeklinde özetlemektedir.
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SONGÜL AYDIN, ZEL‹HA HEPKON, ﬁÜKRÜ ASLAN, Dersim’i Parantezden Ç›karmak (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 360 ss. ISBN 978-975-051-238-4
Dersim, son y›llarda Türkiye’nin yak›n tarihinin en önemli yüzleﬂmelerinden birine konu oldu. Dersim ad›, 1938 k›y›m›ndan sonra vilayete konan Tunceli ad›n›n arkas›na parantez içinde yaz›lmaya baﬂlad›,
ﬂimdi art›k “öz” ad olarak biliniyor. Birçok edebi anlat›, sözlü tarih çal›ﬂmas›, inceleme, belgesel ve müzik çal›ﬂmas›, Dersim’in hakikatiyle yüzleﬂmeye katk›da bulundu. 2010’da yap›lan 1. Uluslararas› Tunceli (Dersim) Sempozyumu, bu çal›ﬂmalar›n oluﬂturdu¤u çok yönlü birikimi ortaya koymak aç›s›ndan anlaml›yd›. Bu kitap, bu sempozyuma yans›yan birikimi dam›tan bir seçkidir. “Kimlik, Sürgün ve Edebiyat” ve
“Ekonomi, Gündelik Hayat, Çevre ve Bas›n” ana baﬂl›klar› alt›nda, Dersim’in gerçekli¤ini kavramay› sa¤layan birçok konuda yaz›lar yer al›yor derlemede. Hem Dersim’i anlamak için hem Dersim hakikatiyle
yüzleﬂmenin ve “Dersim çal›ﬂmalar›n›n” bir muhasebesi için önemli bir kaynak.

HÜSEY‹N AYKOL, Türkiye’de Solun Trajedisi (Ankara: Phoenix Yay›nevi,2013), 272 ss. ISBN 978-605465-762-9
Türkiye’deki sol örgütlerin liderleri, belli baﬂl› kadrolar› hakk›nda kimi biyografik bilgiler ﬂimdiye
kadar kaleme al›nd›. Bunlardan birkaç› kitap hacminde ancak ço¤unlu¤u çok k›sa metinler. Çok genç yaﬂta katledilen ya da idam edilenler hakk›nda ise genelde pek az bilgi var. Kimilerinin do¤um y›l› ve günü
bile bilinmiyordu. Bu arada, çok iyi bilinen liderlerin ço¤unun eﬂleriyle ilgili bilgi, neredeyse hiç verilmiyor. Dahas› yaz›lmak ve konuﬂulmak da istenmiyor. Bu kitaptaki portrelerde e¤er elde edilebilinmiﬂse, eﬂler ve çocuklar hakk›nda da bilgi bulacaks›n›z.

PAUL BAHN, COLIN RENFREW, Arkeoloji Anahtar Kavramlar [çeviren Selda Somuncuo¤lu] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 361 ss. ISBN 978-975-051-360-2
Özellikle 1960’lardan günümüze arkeolojik kuram› ortaya ç›karan, besleyen ve geliﬂtiren tart›ﬂmalarla zenginleﬂmiﬂ bir literatüre de sahiptir. Arkeoloji: Anahtar Kavramlar, uluslararas› uzmanlar taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ maddelerle arkeoloji literatüründe önem kazanm›ﬂ kavramlar› ele al›yor ve bu kavramlar›n arkeolojik düﬂünce ile arkeolojik yöntem üzerindeki etkilerini inceliyor. Kitap içindeki maddeler, sosyal bilimler disiplinlerinin yeni kuramsal tart›ﬂmalar›n›n ve fen bilimlerindeki yeni araﬂt›rma tekniklerinin
arkeoloji disiplinini nas›l etkiledi¤ini gösteriyor. Arkeoloji: Anahtar Kavramlar, disiplini ﬂekillendiren
kavramlar›n kökenlerini, tarihsel geliﬂimlerini aktar›rken, ileri okuma önerileri ve geliﬂkin kaynakçalarla
konunun ilgililerine zengin bir araﬂt›rma imkân› da sunuyor.

NÜKHET BARLAS, Küresel Krizlerden Sürdürülebilir Topluma Ça¤›m›z›n Çevre Sorunlar› (‹stanbul: Bo¤aziçi
Üniversitesi Yay›nevi, 2013), 304 ss. ISBN 978-605-478-702-9
‹nsano¤lu büyük ölçüde kendi yol açt›¤› önemli çevre sorunlar›yla karﬂ› karﬂ›ya. Uygarl›¤›n geliﬂme sürecinde ortaya ç›kan kirlilik ve aﬂ›r› kaynak tüketimi sorunlar›, gitgide kendi gelece¤imizi tehdit eder
boyutlara ulaﬂmakta. Önümüzdeki zor hedef, do¤al kaynaklar›n ve yaﬂam› destekleyen ekosistemlerin kapasitesini aﬂmadan toplumlar›n yaﬂam kalitesini art›rmay› sürdürebilmek olmal›. ‹nsan etkinliklerini önümüzdeki riskleri azaltacak güvenli s›n›rlar içine çekerken, iklim de¤iﬂikli¤i gibi tehditlere karﬂ› da fiziksel
ve sosyal altyap›lar›m›z› güçlendirmemiz gerekiyor. Bu sürdürülebilir uygarl›k ancak hepimizin katk›lar›y-
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la gerçekleﬂebilecek. Belki insano¤lunun en büyük düﬂman› kendisidir; ama en büyük umudu da yine kendisidir. Kitapta küresel çevre sorunlar› G›da ve Su, ‹klim, Enerji ve At›klar, Ekoloji, Yeni Ekonomi Tart›ﬂmalar›, Sürdürülebilirlik baﬂl›klar› alt›nda alt› bölümde ele al›n›yor. Bu karmaﬂ›k ve çok-disiplinli konulardaki bilimsel bulgular, farkl› tezler kolay okunabilir bir biçimde özetleniyor ve uygarl›¤›m›z›n bu sorunlarla nas›l baﬂ edebilece¤i de¤erlendiriliyor.

ALAN BARNARD, Sosyal Antropoloji ve ‹nsan›n Kökeni [çeviren Mehmet Do¤an] (‹stanbul: Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi, 2013), 224 ss. ISBN 978-605-478-720-3
Sosyal antropoloji, kültür ve kültürler aras› karﬂ›laﬂt›rma gibi kavramlar› mesele etmesinden ötürü, insan›n toplumsal yaﬂam›n›n kökenlerini anlamak bak›m›ndan son derece faydal› bir araﬂt›rma alan›d›r. T›pk›
arkeologlar gibi sosyal antropologlar da zaman katmanlar›n› geriye do¤ru eﬂeleyip, dilin, simgecili¤in, ritüelin, akrabal›k sistemlerinin, mütekabiliyet ahlak› ve siyasetinin kökenlerine ulaﬂmaya çabalamaktad›rlar. Alan
Barnard bu kitab›nda, insan›n kökenini ele alan bir sosyal antropoloji dal› kurulmas›n› savunuyor ve böyle bir
çal›ﬂma dal›n›n çerçevesini çizip, geçmiﬂini özetliyor. Barnard’a göre, disiplinler aras› bir alan olan insan›n
kökeni araﬂt›rmalar›, sosyal antropoloji içinde meﬂru bir alt disiplin olabilir ve olmal›d›r. Barnard arkeoloji,
biyolojik antropoloji, hatta dilbilim alan›nda çal›ﬂan akademisyenlerin, toplumsal ve kültürel unsurlara yeterince e¤ilmedi¤ine dikkat çekiyor; benzer bir sorunun, ba¤lant›l› disiplinler olan primatoloji, evrim psikolojisi ve insan geneti¤i gibi alanlar için de geçerli oldu¤unu öne sürüyor. Sosyal Antropoloji ve ‹nsan›n Kökeni, antropoloji araﬂt›rmalar›nda büyük bir boﬂlu¤u doldurmay› hedefleyen öncü bir çal›ﬂma. ‹nsan›n ve kültürel evriminin tarihöncesini daha iyi anlayabilmek için, gerçek sosyal antropolojiden faydalanman›n ﬂart oldu¤unu vurguluyor. Barnard’›n bu çal›ﬂmas›, sosyal antropologlar›n, insan›n kökeni çal›ﬂmalar›na ilgi duymas›n› sa¤layacak güçlü bir temel oluﬂturma iddias›nda.

‹LKER BAﬁBU⁄, Suçlamalara Karﬂ› Gerçekler (‹stanbul: Kaynak Yay›nlar›,2013),312 ss. ISBN 978-975-343827-8
Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker Baﬂbu¤, 13. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde savunma yapmay› reddetmiﬂtir. Çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Genelkurmay Baﬂkan› görevi baﬂ›nda iken
terör örgütü yönetmekle suçlanm›ﬂt›r. Bu tarihi süreçte yarg›, ald›¤› kararlarla s›n›fta kald›. Siyaset, sadece
konuﬂarak ve seyrederek s›n›fta kald›. Medya, gerçeklere dokunmaktan çekinerek s›n›fta kald›. Türk silahl›
kuvvetleri, muvazzaf› ve emeklisiyle silah arkadaﬂl›¤›na vefas›zl›k göstererek s›n›fta kald›. Cezaevlerinde bulunanlar ise aileleri ve sevenleriyle hep dimdik ayakta kald›lar. Ne e¤ildiler ne de büküldüler. ‹lker Baﬂbu¤,
bu kitapta iki y›ld›r ﬂahs›na ve Türk silahl› kuvvetlerine yöneltilen suçlamalara yan›t vererek savunmas›n›
Türk milletinin takdirine sunuyor.

BAHAR BAﬁER, Diasporada Türk-Kürt Sorunu (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 422 ss. ISBN 978-975051-363-3
Avrupa’da yaﬂayan geniﬂ Kürt ve Türk topluluklar›, Kürt-Türk meselesini orada da yaﬂat›yorlar. Sadece Türkiye’deki meselenin bir uzant›s› de¤il ama bu; Avrupa’daki Türk-Kürt “olay›n›n” kendine özgü bir
dinami¤i de var. Hem yaﬂad›klar› toplumlar› etkileyen hem de Türkiye’deki sürece müdahalede bulunan bir
dinamik. Bahar Baﬂer, ayr›nt›l› gözlemlere dayanan çal›ﬂmas›nda, ‹sveç ve Almanya’da Türk-Kürt çat›ﬂmas›n›n ve iliﬂkilerinin nas›l yaﬂand›¤›n›, Türk ve Kürt toplumlar›n›n kendilerini nas›l inﬂa ettiklerini inceliyor.
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Diasporada Türk-Kürt Sorunu, ayn› zamanda genel olarak göç olgusuyla ilgili, Güneyli/Do¤ulu göçmen topluluklar›yla ve göçmen alan Kuzey/Bat› ülkeleriyle ilgili ufuk geniﬂletici bir kitap. Ayr›ca, çok zaman “tekinsiz” bir ça¤r›ﬂ›m yüklenen diaspora kavram›n›n boyutlar›n› kavramay› sa¤layan bir kitap.

EN‹S BATUR, Siyah Sert Berlin (‹stanbul: Remzi Kitabevi, 2013), 184 ss. ISBN 978-975-141-578-3
Üç ﬂehir (Berlin-Paris-‹stanbul), üç yazar (Benjamin-Baudelaire Tanp›nar), üç zaman (dün-bugün-yar›n) aras›ndan üçgenler kurarak ilerleyen yazar, gezi edebiyat›na ve ﬂehir kültürüne farkl› bir perspektiften bak›yor foto¤raflar, sanat yap›tlar› ve belgeler eﬂli¤inde. K›sa sürede 3. bask›ya ulaﬂan Paris Ecekent kitab›n›n
devam› olan Siyah Sert Berlin edebiyat› farkl› duyarl›klar eﬂli¤inde kent kültürüyle yüzleﬂtiriyor.

FATMA BAYRAM, Bir Vaizenin Okumalar› (‹stanbul: Kaknüs Yay›nlar›, 2013), 256 ss. ISBN 978-975-256389-6
‹ﬂi gücü okumak, anlamak ve anlatmak olan bir vaizenin, okuduklar›n›n küçük bir k›sm› üzerine ald›¤› notlar› bulacaks›n›z bu kitapta. ‹nsanlar›m›z›n bir k›sm›na göre bir vaize olarak din d›ﬂ› kitaplar› ne kadar
okuyor ve bunlardan ne kadar al›nt› yap›yorsan›z o kadar ayd›ns›n›z ve sözünüze itibar edilir. Bir k›sm›na göre ise bu kaynaklara ne kadar baﬂvuruyorsan›z o kadar kompleksli ve o kadar ﬂaibelisiniz demektir. Bu kitapta ad› geçen kitaplar›n s›ralamas› bir ﬂey ifade etmiyor. Kitab›n dinî, edebî, ticari önemi ya da bir okur olarak
beni etkileme gücü dâhil olmak üzere hiçbir s›ralama gözetilmedi. Bu kitapta bir vaizenin okudu¤u kitaplarda ne gördü¤ünü ö¤renmiﬂ olacaks›n›z. Bütün dünyas› insanlar ve kitaplar üzerine kurulu bir vaizenin insanlar ve kitaplar aras›ndaki benzerlikler konusunda neler okuyabildi¤ini de göreceksiniz.

SALKIM SELV‹ BENER, Antikça¤da Oyun ve Oyuncaklar (‹stanbul: Kitap Yay›nevi, 2013), 240 ss. ISBN
978-605-105-117-8
Büyük tarihçi Johan Huizinga, insan› “homo ludens” (oyun oynayan insan) olarak tan›mlar. Hatta daha da ileri giderek, oyunun kültürden daha eski oldu¤unu iddia eder. ‹nsan›n oldu¤u yerde oyun da vard›r.
Oyunlar tarih boyunca toplumsal hayat›n içinde önemli yer tutmuﬂtur. ‹nsanlar›n bir araya gelip sosyalleﬂmesinde rol oynad›¤› gibi ne tür oyunlar›n hangi kurallarla oynand›¤› toplumsal iliﬂkilerin bir aynas› gibidir. Bu kitap, Eski Yunan ve Roma toplumlar›ndaki gündelik hayata, e¤lence kültürüne, sosyalleﬂme yap›lar›na oyunlar›n ve oyuncaklar›n penceresinden bakmay› hedefliyor. Çal›ﬂman›n amac› söz konusu toplumlarda oyunlar›n iﬂlevini ve ne denli önemli bir yeri oldu¤unu gösterebilmektir. Arkeolojik bulgular ve antik
yaz›n, Eski Yunan ve Roma’da oyun oynaman›n hem çocuklar hem de yetiﬂkinler aras›nda çok yayg›n oldu¤unu göstermektedir. Gerçekten de bu toplumlarda çok say›da ve çeﬂitte oyun, oyuncak ve oyun arac› bulundu¤unu biliyoruz. Bu kitapta da antik dünyada oynanan baﬂl›ca oyunlar ve oyuncaklar kapsaml› bir ﬂekilde incelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Hangi oyunlar, hangi araçlarla, hangi kurallar çerçevesinde ve nerede oynan›yordu? Ne tür oyuncaklar yayg›n olarak kullan›l›yordu? Toplumlar aras›ndaki kültürel süreklili¤i anlamak
ad›na, Eski Yunan ve Roma’da oynanan oyunlarla günümüz oyunlar› aras›nda ne tür devaml›l›klar›n vard›r?
Oyun ve oyuncaklar konusunda Türkiye’de arkeoloji yaz›n›nda var oldu¤unu düﬂündü¤ümüz bir boﬂlu¤u
doldurmay› da amaçlad›k. Bu çal›ﬂman›n kaz›larda ele geçirilen ve müzelerde sergilenmekte olan oyun araçlar›n›n ve oyuncaklar›n tan›mlanmas›nda bir baﬂvuru kayna¤› olmas›n› umut ediyoruz. Bu çal›ﬂma Salk›m
Selvi-Bener’in ‹stanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünde 2008’de tamamlad›¤› yüksek lisans tezinin kitaplaﬂt›r›lm›ﬂ halidir. Yazar, ayn› üniversitenin Eskiça¤ Tarihi Bölümü’nde doktora ö¤rencisidir.
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ANDY BENNETT, Kültür ve Gündelik Hayat [çeviren Burcu ﬁenel] (Ankara: Phoenix Yay›nevi, 2013), 320 ss.
ISBN 978-605-465-760-5
S›radanl›¤›, aﬂinal›¤› ve rutinli¤iyle gündelik hayat uzun zaman boyunca araﬂt›rmaya de¤er bir konu olarak görülmedi. Ekonomik, siyasi ve toplumsal yap›lar taraf›ndan baﬂtan sona kuﬂat›ld›¤› ve belirlendi¤i düﬂünülen gündelik hayat hep ikincil ve yan bir ürün olarak say›ld›. Nitekim bu alan heterojenli¤i, karmaﬂ›kl›¤› ve dinamikli¤i ile tüm bu çerçevelerin her zaman d›ﬂ›na taﬂan bir özellik sergiledi. Ancak ‹kinci
Dünya Savaﬂ› sonras›nda ortaya ç›kan kültür ve yaﬂam tarz› temelli yeni toplumsal hareketler, gündelik hayat›n incelenmesine stratejik bir önem kazand›rd›. Günümüzde giderek güncellik kazanan bu önem, Bennett’in elinizde tuttu¤unuz çal›ﬂmas›na da yans›yor.

CENK BEYAZ, Dersaadet’te Bir Sosyalist: Parvus Efendi (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 240 ss. ISBN
978-975-437-979-2
1910’lar›n ‹stanbul’unda ciddi bir entelektüel kamu oluﬂturan Türk milliyetperverleri, hayli renkli
isimleri içinde bar›nd›rmaktayd›: Diyarbak›rl› Ziya Bey, Tatar Yusuf Akçura, Azeri Ahmet A¤ao¤lu, Köprülüzade Fuat Bey ve Serezli bir haham›n o¤lu olan Mois Cohen (Tekin Alp) vs. Bunlardan, Türkçü s›fat›yla ‹slamc› Sebilürreﬂad dergisine Marx hakk›nda ilk yaz›y› yazan Yusuf Akçura o s›ralar Türk Yurdu
dergisinin editörü olarak yaz› heyetine yeni bir isim kat›ld›¤›n› duyuracakt›: Alexander Israel Helphand,
nam-› di¤er Parvus Efendi. Yeni muharrir, 1905 Rus Devrimi’nin Troçki’den sonra ikinci adam› ve sürekli devrim nazariyesinin mucidiydi. O ﬂimdi Türklere politik-iktisat merce¤inden Garp iktisadî emperyalizminin Osmanl› ekonomisini nas›l sömürdü¤ünü istatistiki verilerle aç›klayacakt›. Cenk Beyaz’›n kitab›
Parvus’un söz konusu iktisadî analizlerinin üst bir metin içinde de¤erlendirmesini içerdi¤i için özellikle
önemlidir.

AYHAN BIÇAK, Evren Tasavvuru (‹stanbul: Dergâh Yay›nlar›, 2013), 384 ss. ISBN 978-975-995-357-7
Evren Tasavvuru baﬂl›kl› bu çal›ﬂmada temel kayg› evren tasavvurunu tan›mlamak, içeri¤ini ve yap›s›n› aç›klamakt›r. Tarih düﬂüncesi evren tasavvurunun bir bölümü olarak yer almaktad›r. Evren tasavvurunun yap›s› ve içeri¤i, toplay›c›-avc› topluluklar›n özellikleri, neolitik devrimle gerçekleﬂtirilen kültürel unsurlar ile Sümer, M›s›r, Yahudi, Hint ve Çin gibi ilk medeniyetler göz önünde bulundurularak temellendirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu kitap çerçevesinde H›ristiyan inanc›n›n oluﬂmas›ndan önceki dönem ele al›nm›ﬂt›r.

SAL‹H BIÇAKÇI, 21. Yüzy›lda Siber Güvenlik (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2013), 62 ss.
ISBN 978-605-399-309-4
Çal›ﬂma öncelikle Vestfalya sisteminin getirdi¤i ulus devlet modelinden farkl› olarak geliﬂen siber
uzay›n ortaya ç›k›ﬂ›n›n So¤uk Savaﬂ’›n rekabet sisteminden nas›l etkilendi¤ini anlat›yor. Ard›ndan siber
uzay›n günümüzde karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› tehditler ile bu tehditlerin, kavramsal s›n›rlar› henüz netleﬂmemiﬂ
de olsa, siber savaﬂ ve siber terör gibi yöntemlerle nas›l araçsallaﬂt›r›ld›¤› ortaya koyuyor. Son olarak da,
tüm dünyada önde gelen devletler ve kurumlar kendi siber güvenlik yol haritalar›n› belirlerken, Türkiye’nin siber güvenlik konusunda ne tür haz›rl›klar içerisinde oldu¤unu anlat›yor.
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Z‹YAETT‹N B‹LD‹R‹C‹, M. KÂM‹L MUTLUER, M. SELÇUK USLU, Sermaye ﬁirketlerinin Denetimi (‹stanbul:
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2013), 420 ss. ISBN 978-605-399-317-9
ﬁirketler hukukunun en çok iliﬂkili oldu¤u alanlardan birisi de denetim konusudur. Bu aç›dan, ticaret hukukçular›n›n denetim konusuna yabanc› olmamalar› gerekmektedir. Di¤er yandan, özellikle ﬂirketler
alan›nda çal›ﬂacak ekonomist ve iﬂletmecilerin de yeterli düzeyde ﬂirketler hukuku bilgisine sahip olmalar› kaç›n›lmazd›r. Sermaye ﬁirketlerinin Denetimi bu aç›dan iki kesime hitap etmektedir. Bu kesimlerden
birisi, ö¤renim sistemi dolay›s›yla yeterli düzeyde hukuk bilgisi alamayan ekonomist ve iﬂletmeci grubudur. Özellikle bu alanlarda Anglosakson e¤itim sisteminin uygulanmas› sebebiyle, söz konusu alanlarda
e¤itim gören kiﬂilere gerekenin çok alt›nda hukuk e¤itimi verilmekte ve hiçbir hukuk dersi almadan ö¤renciler lisans ö¤renimlerini tamamlamaktad›rlar. Di¤er yandan, ö¤retim süresinin yetersizli¤i ve sosyal yaﬂam›n de¤iﬂmesi sonucunda yeni yeni hukuk derslerinin ortaya ç›kmas›yla, hukuk ö¤rencilerine yeterli düzeyde muhasebe, denetim ve ekonomi alan›yla ilgili gerekli dersler gerekti¤i düzeyde verilememektedir.
Bu eser, bahsedilen bu boﬂlu¤u doldurmay› amaçlamaktad›r.

BÜLENT B‹LMEZ, Cumhuriyet Tarihinin Tart›ﬂmal› Konular› (‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 2013),
283 ss. ISBN 978-975-333-303-0
Kuruluﬂunun yirminci y›l›nda (2011) düzenledi¤i ve büyük ilgi gören “Cumhuriyet Tarihinin Tart›ﬂmal› Konular›” baﬂl›kl› konferans arac›l›¤›yla Tarih Vakf›, ayn› anda üç ﬂeyi gerçekleﬂtirmeyi amaçlam›ﬂt›: 1) Son zamanlarda bolca tart›ﬂ›lan yak›n tarihimizin mümkün oldu¤unca çok kesitini en güncel literatüre dayanarak ele almak: Eleﬂtirel yeniden bak›ﬂ (revizyon) ve sentez denemesi. 2) Bu konudaki tarih
yaz›m›n›n eleﬂtirel analizini yapmak: Literatür konusunda analitik envanter ve genel de¤erlendirme denemesi. 3) Faaliyetleri ve yay›nlar›yla Tarih Vakf›’n›n bu tarihteki yerini ve bu tarih yaz›m›na katk›s›n› ele
almak: Özeleﬂtiri. Bu amaçlara ulaﬂma konusunda büyük katk› sunan ve daha sonra yazarlar› taraf›ndan
gözden geçirilerek veya geliﬂtirilerek makaleye dönüﬂtürülen tebli¤lerin bir araya getirilmesi sonucu ortaya ç›kan ve güzel bir tesadüf sonucu Cumhuriyet’in doksan›nc› y›l›nda yay›nlanan bu kitap, farkl› boyutlar›yla Cumhuriyet tarihini eleﬂtirel bir gözle ‘yeniden okuma’ olana¤› do¤urmakta ve günümüz Türkiye’sini anlama konusunda önemli katk› sunmaktad›r.

PETER BURKE, Bilginin Toplumsal Tarihi II: Encyclopedie’den Wikipedia’ya [çeviren Mete Tuncay]
(‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 2013), 402 ss. ISBN 978-975-333-295-8
Bilgi tarihi ve bilgiyi üretmenin yöntemlerine dair ça¤lar boyunca epeyce kafa yoruldu¤u biliniyor.
Fakat yüzlerce y›ll›k deneyim ve tart›ﬂma sonunda ulaﬂ›lm›ﬂ olan sonuçlar›n, günümüzde bilgi toplumu diye adland›r›lan süreçte, kabaca son yirmi y›ld›r çatlad›¤› ve de¤iﬂti¤i izleniyor. Çok aç›kt›r ki, bilgi derleme, tasnif, depolama, araﬂt›rma, bilgiye ulaﬂ›m ve sunma hakk›ndaki ö¤rendiklerimiz dijital teknolojiye
ba¤l› olarak art›k neredeyse kullan›mdan düﬂtü say›l›r. Bilgiye eriﬂim konusunda insan›n ihatas›n› zorlayan
h›z konusunda ise, Ansiklopedi ça¤›n›n baﬂ›ndakinden daha derin bir k›r›lma süreci yaﬂan›yor. Üstelik günümüzde yaﬂanan de¤iﬂimin sonuçlar›n› görebilmek için ansiklopedi ça¤›ndaki kadar uzun süre beklemek
de gerekmiyor. Di¤er taraftan bilgi teknolojisindeki ak›l almaz buluﬂlar ve bunun avuç içine s›¤abilen aletlere uygulanmas› nedeniyle, bilgiye ulaﬂma ve bilgi üretimi konusundaki kabul edilmiﬂ çal›ﬂma metotlar›,
köklü bir ﬂekilde çok baﬂka bir kal›ba dökülüyor. Ayn› zamanda, bir saniye daha fazla beklemeye tahammülü olmama beklentisiyle donanm›ﬂ s›radan kullan›c›lar ve yeni araﬂt›rmac› tipi, eskinin derviﬂ sabr›yla
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donanm›ﬂ müdekkikleriyle zorunlu olarak yer de¤iﬂtiriliyor. Burke, daha önce birinci cildi Tarih Vakf›
Yurt yay›nlar› aras›nda Gutenberg’den Diderot’a Bilginin Toplumsal Tarihi ad›yla çevrilen ve yay›nlanan
önemli çal›ﬂmas›n›n ikinci cildinde bütün bu süreci gözler önüne seriyor. ‹kinci cildin alt baﬂl›¤›ndan anlaﬂ›laca¤› üzere, Encyclopedie’den (1751-66) Wikipedia’ya (2011) kadar gerçekleﬂmiﬂ olan de¤iﬂiklikler
hakk›nda genel bir yorum sunuyor.

KEN BRUEN, Baudelaire Paranoyas› [çeviren Avi Pardo] (‹stanbul: Sel Yay›nc›l›k, 2013), 144 ss. ISBN
978-975-570-637-5
Dengesini yitirmiﬂ bir ‹ngiliz erke¤inden daha tehlikeli pek az hayvan vard›r.” Londra’n›n üzerinde hâlâ Thatcher’›n gölgesinin hüküm sürdü¤ü, ekonomik krizin zenginleri tedirgin etti¤i ve hâkim ruh halinin paranoya oldu¤u ‘90’l› y›llar. Her zaman güvenli bir hayat sürmüﬂ, tehlikeyi gördü¤ünde en yak›n arkadaﬂ›n› bile geride b›rakmaktan çekinmeyen, uzun süreli iliﬂkisi evlili¤e do¤ru giden, rakamlarla aras› iyi
temkinli bir muhasebeci. Babas›n›n ona sa¤lad›¤› imkânlar› diledi¤i gibi kullanan, fakat ayn› baban›n b›rakt›¤› derin yaralar› taﬂ›yan, iddial›, tehlikeli, ilgi uyand›r›c› ve dengesini yitirmiﬂ bir kad›n. Güçlü ve zengin, “sapk›nl›¤›” kendine dünya görüﬂü edinmiﬂ ve her f›rsatta Baudelaire tak›nt›s›n› sergileyen, herkesi
kendisine benzetmeye çal›ﬂan ve eylemlerini ﬂairin yaz›lar› üzerine mi inﬂa etti¤i yoksa gerçekten metinlerde kendisinin bir yans›mas›n› m› buldu¤u belirsiz bir baba… Yollar› kesiﬂti¤inde hayatlar›n› kökten de¤iﬂtirecek yeni bir dünyaya ad›m atacak ve kendilerini baﬂ döndürücü bir girdab›n içinde bulacaklar. Baudelaire Paranoyas› h›rs, arzu, kontrol ve güç iliﬂkileri üzerine, insan iliﬂkilerindeki ba¤l›l›k, sevgi ve güveni de sorgulayan sürükleyici bir polisiye “‹ki kiﬂili¤in karﬂ›laﬂmas› iki kimyasal maddenin bir araya gelmesi gibidir. Bir tepkime oluﬂursa, ikisi de dönüﬂür.

BERRAK COﬁKUN, Hannah Arendt’te “Radikal Kötülük” Problemi (‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›, 2013), 208 ss.
ISBN 978-975-539-777-1
“Kötü adam”, “kötü davran›ﬂ” ya da “kötü niyet” gibi belirlemeler, günlük hayat›n içinde s›kça
kullan›lan deyiﬂlerdir. Kötülük olgusu dallan›p budakland›kça, “kötü”yü iﬂaret eden betimlemeler de çeﬂitlenir. Fakat “kötü” derken, bundan ne anlaﬂ›l›r? Kötülükte “kötü” olan nedir? Kötülük eden ile kötülü¤ün kurban› aras›ndaki s›n›r, nerede kuﬂku duymadan çekilebilir? Birçok kiﬂi gibi Arendt de, ‹kinci
Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Nazi toplama ve imha kamplar›nda yaﬂananlar› kötülü¤ün en radikal biçimi olarak de¤erlendirir; Auschwitz’i, bu anlamda, bir k›r›lma noktas› olarak görür. Arendt’in 20. yüzy›lda kötülü¤ün yeni yüzüne tan›kl›k etti¤imiz iddias›n›n ard›nda, insanlar› insanlar olarak gereksiz k›lmaya dayanan çok çarp›c› bir fenomen yer al›r. ‹mkâns›z› imkâns›z olmaktan ç›karan, insanlar› her ﬂeyin mümkün oldu¤una inand›ran totalitarizmin, cinayeti bir sivrisine¤i ezmek kadar anlams›zlaﬂt›rmas›d›r burada söz konusu olan. Daha önceki deneyimlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yaﬂananlar›n aç›klamas›z kalmas›, totaliter olmayan dünyaya “Gerçekten oldu mu?” sorusunu sorduracak bir ak›ld›ﬂ›l›¤a iﬂaret eder. Dolay›s›yla kötülü¤ün anlam›n› yeniden düﬂünmek, Arendt için oldu¤u kadar bizim için de gerekli hale gelir.
Arendt, “bildi¤imiz tüm standartlar› çökerten ve y›k›c› gerçekli¤i ile bizi karﬂ› karﬂ›ya b›rakan” bu yeni
fenomenden söz ederken, radikal kötülük kavram›n› kullan›r. Olup biteni, dolay›s›yla kötülü¤ün anlam›n› yeniden sorgulamaya yönelik çabam›z, kötülü¤ün en uç ve en radikal biçimine karﬂ› verilecek mücadelede at›lm›ﬂ küçük bir ad›m olarak de¤erlendirilmelidir. Bu, ayn› zamanda, baﬂka insana karﬂ› duyulan sorumlulu¤a dahil edilebilecek bir çabad›r. Çünkü insan olarak, insan oldu¤umuz için, insan olmaktan ötürü sorumluyuz baﬂka insan›n ac›s›ndan. Suç kolektif de¤ilse de ac›y› paylaﬂman›n, ac›y› bölüﬂme-
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nin sorumlulu¤u hepimize aittir.

SIMON CRITCHLEY, ‹mans›zlar›n ‹man› [çeviren Erkal Ünal] (‹stanbul: Metis Yay›nc›l›k, 2013), 280 ss.
ISBN 978-975-342-927-6
Dinin geri dönüﬂü günümüz felsefesinin baﬂat temalar›ndan biri, belki de birincisi haline geldi, ama
felsefe bir din savaﬂ›n›n hükmetti¤i bir siyasal gerçekli¤in abart›l› bir yank›s›ndan öte pek bir ﬂey sunmuyor bize. Seküler dönem yerini bir ﬂekilde siyasal eylemin do¤rudan do¤ruya metafizik çat›ﬂman›n ürünü
oldu¤u yeni bir döneme b›rakm›ﬂ görünüyor. ‹ﬂte Critchley’in bu kitab› “bir tür sekülarizmi mi savunmal›y›z, yoksa teizme dönüﬂü sükunetle kabul mü etmeliyiz - yoksa bir üçüncü yol var m›?” sorusuna cevap
verebilmek için iman, aﬂk, din ve ﬂiddet meselelerini derinlemesine ele al›yor. Critchley, Rousseau’daki siyaset-din paradoksundan Heidegger, Taubes, Agamben ve Badiou’da Aziz Paulus’un geri dönüﬂüne, oradan da Carl Schmitt ve John Gray’in eserlerindeki siyaset-ilk günah iliﬂkisine ve üstü kapal› mistik anarﬂizm gelene¤ine geçerek, imans›zlar için bir iman›n, inanmayanlar için inanc›n mümkün olup olmad›¤›n›
inceliyor. Son bölümde ise Slavoj Zizek’le girdi¤i tart›ﬂmay› geniﬂleterek ﬂiddet meselesini ve ﬂiddetsizli¤in s›n›rlar›n› ele al›yor.

MEHMET KAAN ÇALEN, Türk Tarih Düﬂüncesi: II. Meﬂrutiyet Döneminde (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat,
2013), 332 ss. ISBN 978-605-155-006-0
Bir dönemin tarih düﬂüncesini bilmek, o dönemi anlayabilmek ad›na çok önemlidir. “II. Meﬂrutiyet
Döneminde Türk Tarih Düﬂüncesi” ismini taﬂ›yan bu kitap, tarih düﬂüncesi gibi önemli bir kriterden yola
ç›karak, Cumhuriyet’in laboratuvar› ﬂeklinde tan›mlanan bir dönemin daha iyi anlaﬂ›lmas›na mütevaz› bir
katk› yapabilmek aray›ﬂ›n›n ürünüdür. II. Meﬂrutiyet pek çok alanda oldu¤u gibi tarihçilikte de Cumhuriyet dönemi için bir temel vazifesi görmüﬂtür. Tarihe ilginin artt›¤›, tarihin konu, zaman ve mekân plân›nda geniﬂledi¤i, popüler ve ilmî düzeydeki yay›nlar›n muazzam ölçüde art›ﬂ gösterdi¤i, ilk kurumsal tarih
çal›ﬂmalar›n›n ve belge neﬂirlerinin yap›ld›¤›, Bat›l› usûllerin önem kazand›¤›, tarih felsefesine ve tarih yaz›m›na ait çeﬂitli meselelerin ilk defa tarihçili¤imizin gündemine girdi¤i, geleneksel tarihçili¤in devretti¤i
miras›n eleﬂtirel bir gözle de¤erlendirildi¤i, Cumhuriyet döneminde de temsil edilen Anadolucu, Türkçü,
‹slâmc› vs. tarih telâkkilerinin ilk örneklerinin vücuda getirildi¤i bir dönem olarak II. Meﬂrutiyet, modern
Türk tarihçili¤inin üzerinde yükselebilece¤i zemini haz›rlam›ﬂt›r. Kitap, dönemin tarihçilerinin ve düﬂünürlerinin; tarih, tarihçilik, tarih yaz›m›, tarihin epistemolojisi, tarih metodolojisi, tarih e¤itimi, tarihin faydas›, millî tarih, millî kimlik gibi konularda ne düﬂündüklerini anlamak suretiyle II. Meﬂrutiyet dönemi
Türk tarih düﬂüncesinin vücuda getirdi¤i birikimi ortaya koymaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Her ne kadar çal›ﬂman›n dayand›¤› metinler, II. Meﬂrutiyet gibi görece uzak bir tarihî dönemden sesleniyor olsa da günümüz tarihçileri ile tarihe ve kimlik meselesine ilgi duyan zihinlerin anlaml› bulaca¤› bir tak›m sözler de ihtiva etmektedir.

AYﬁE ÇAVDAR, PEL‹N TAN, ‹stanbul: Müstesna ﬁehrin ‹stisna Hali (‹stanbul: Sel Yay›nc›l›k, 2013), 240 ss.
ISBN 978-975-570-636-8
Devlet-birey iliﬂkilerinin en gözle görünür alan oldu¤u kentte at›lan bir ad›m, y›k›lan bir bina, mahalle, park, yap›lan ya da yeniden yap›land›r›lan her mekân bizim onunla ve birbirimizle iliﬂkimizi de be-
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lirlemez mi? ‹stanbul neden y›llardan beri dünyan›n en büyük ﬂantiyesi görünümünde, “en büyük” projeleri sevdi¤imizden mi? Kentlere sahip ç›kmak yaln›zca burjuva bir hassasiyet ya da nostalji hevesi midir?
Bir ﬂehre müdahale, ona hayatiyet ve özgünlük kazand›ran iliﬂkileri devlet eliyle yeniden düzenler ve yeni bir biçim kazand›r›r. Bu “yeni” biçimde belirleyen taraf olarak devlet, müdahale etti¤i alanlarda y›llar›n
birikimiyle oluﬂmuﬂ sivil dil ve iliﬂkiler zeminini ortadan kald›rarak kendisine yeni bir tabiiyet halkas› da
oluﬂturur. Özellikle ‹stanbul’da deprem korkusu kullan›larak tart›ﬂ›lmaz k›l›nan “kentsel dönüﬂüm” projesinin temel amaç ve sonuçlar›ndan biri rant oldu¤u kadar kendi bekas›n› da ilgilendiren bu yeni iliﬂkileri
tanzim etmektir. ‹stanbul: Müstesna ﬁehrin ‹stisna Hali’ndeki makaleler “kentsel dönüﬂüm” olgusunu, sermaye ve eme¤in üretim süreçlerinin yeniden ﬂekillendirilmesini; hukuksal çerçeveden dünya ölçe¤indeki
yerine, TOK‹’nin do¤uﬂu ve bugün ald›¤› halden özellikle orta s›n›fa pompalanan risk ve güvence eksenine, mevcut ve “yeni orta s›n›f”›n site tipi yaﬂam deneyiminden farkl› disiplinlerden bir araya geliﬂlerin yaratt›¤› mücadele dinamiklerine kadar çok yönlü ve bütünlüklü olarak ele al›yor. Konunun teorik çerçevesinin yan›nda birbirini d›ﬂlayan, istemeyen, düﬂman edilen Sulukule, Tophane, Tarlabaﬂ›, Bahçeﬂehir,
Ayazma, Baﬂakﬂehir, Küçükpazar sakinlerinin izini sürerek, karﬂ› koyuﬂ olanaklar›n›n alt›n› çiziyor.

FETH‹YE ÇET‹N, Utanç Duyuyorum! (‹stanbul: Metis Yay›nc›l›k, 2013), 376 ss. ISBN 978-975-342-923-8
Hrant Dink’in avukat› Fethiye Çetin, Utanç Duyuyorum! adl› kitab›nda cinayetin öncesine ve sonras›na dair tan›kl›¤›n›, süreçte rol alanlar›, aç›lan davalar› ve kararlar› anlat›yor. Cinayete dair bildiklerini,
gördüklerini, sezdiklerini adli makamlara sundu¤unu, ancak dikkat çekti¤i pek çok konunun soruﬂturmaya
dönüﬂmedi¤ini, kiﬂilerin sorgulanmad›¤›n› belirten Çetin, kitab›n›, bütün bunlar› kamuoyunun bilgisine
sunmak için yazd›¤›n› söylüyor.

MELEK DEL‹LBAﬁI, ‹ki ‹mparatorluk Tek Co¤rafya: Bizans’tan Osmanl›’ya Geçiﬂin Anadolu ve Balkanlar’daki ‹zleri (‹stanbul: ‹thaki Yay›nlar›, 2013), 368 ss. ISBN 978-605-375-299-8
Bir imparatorlu¤un bir baﬂka imparatorlu¤un halefi olmas› -bu durumda Bizans ‹mparatorlu¤u’nun çöküﬂü ve onun Osmanl› ‹mparatorlu¤u taraf›ndan ikame edilmesi- e¤er tek tarafl› incelenirse,
do¤ru incelenmesi mümkün olmayan bir olgudur. Tarihçi, o dönemde yaﬂayan insanlar›n siyasi geliﬂmeleri, keza ekonomik ve demografik de¤iﬂmeleri nas›l de¤erlendirdi¤ini incelemelidir. Bu araﬂt›rma, bir tarihçi yaz›l› tan›kl›klar›, yani o dönemin insanlar›n›n -Bizansl›lar ve Osmanl›lar- bize b›rakt›klar› kaynaklar› analiz etti¤i takdirde mümkün olabilir. Melek Delilbaﬂ›, bütün bu kaynaklara nüfuz etmek için büyük
u¤raﬂ vermiﬂtir.

HELENE CARRERE D’ENCAUSSE, ‹ki Dünya Aras›nda Rusya [çeviren Reﬂat Uzmen] (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 276 ss. ISBN 978-975-437-980-8
Kendi arzusuyla Sovyet ‹mparatorlu¤u’nun ve komünist sistemi y›kan Boris Yeltsin modernleﬂmenin bedelini ödedi¤ini san›yor ve Avrupa’n›n kollar›n› açarak onu kabul etmesini umuyordu. Yirmi y›l sonra bu hayalden geriye ne kalm›ﬂt›r? Yazar burada yanl›ﬂ anlamalar›, kuvvet denemelerini, Putin’in d›ﬂ gücünü ve içteki gururunu iade etti¤i Rus iktidar› ile Bat›l›lar aras›ndaki kaç›r›lm›ﬂ f›rsatlar› göstermektedir.
Eserin en büyük özgünlü¤ü bize yaln›zca “iki dünya aras›ndaki” Rusya’y› de¤il “Rusya taraf›ndan görülen
dünyay›” da tan›tm›ﬂ olmas›d›r. Rusya’n›n karﬂ›laﬂt›¤›, düﬂen nüfus, gemi az›ya alm›ﬂ yolsuzluk, terör…
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gibi muazzam meseleler onun d›ﬂtaki gücünü de tehlikeye atmaktad›r. Ama ayn› zamanda her yerde, kendisini “büyük enerji oyunundan” d›ﬂlamak ve “ç›karlar bölgesi” d›ﬂ›na sürmek için yan›p tutuﬂan Amerikan gücü ile karﬂ›laﬂmaktad›r. Tarihten gelen tecrübelerimizle bugünkü Rusya’n›n yay›lmac› ve emperyal
politikalar›ndan çekinmek gerekir mi? Rus stratejisinin bugün alt›nda yatan görüﬂ nedir? Rusya demokrat
ve Avrupal› bir ülke midir, Asyal› olmaya m› meyletmektedir? Yoksa iki dünya aras›nda köprü müdür?
Bütün bu sorular›n cevaplar›n› bu k›ymetli eserde bulacaks›n›z.

RAD‹ D‹K‹C‹, Bizans ‹mparatoru Büyük Theodosius (‹stanbul: Remzi Kitabevi, 2013), 376 ss. ISBN 978975-141-576-9
Bizans-Roma ‹mparatorlu¤u’nun M.S. 330-565 y›llar› aras›ndaki üç döneminin anlat›ld›¤› trilojinin
bu yeni kitab›nda Radi Dikici, Büyük Theodosius’u romanlaﬂt›rd›. Belgelere dayanan bu biyografik eserde imparatorlu¤a hükmedenler aras›ndaki gün ›ﬂ›¤›na ç›kmam›ﬂ iliﬂkiler, komﬂu ülkeler aras›ndaki diplomatik temaslar, Gotlara iliﬂkin sorunlar›n çözümü ayr›nt›l› olarak yer almaktad›r. ‹ktidar h›rs›n›n neden oldu¤u ac›mas›z taht çekiﬂmelerinin yan› s›ra bu romanda, Theodosius Forumu’nun inﬂas›, Sümela Manast›r›’n›n kuruluﬂ öyküsü, H›ristiyanl›¤›n esaslar›n›n tespit dönemi ve Kalkedon’un (Kad›köy) yeniden yarat›l›ﬂ› ayr›nt›l› olarak ele al›nmaktad›r. Radi Dikici Büyük Theodosius’ta dönemin tarihsel gerçekliklerinin
gün ›ﬂ›¤›na ç›kmas›n› da sa¤l›yor.

ﬁ. TEOMAN DURALI, Kutadgu Bilig Türkçenin Felsefe - Bilim Sözlü¤ü (‹stanbul: Dergâh Yay›nlar›, 2013),
557 ss. ISBN 978-975-995-406-2
Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Sözlü¤ü varl›k ö¤retisi, bilgi ö¤retisi, bilim felsefesi, mant›k, anlam,
ahlâk ile din felsefeleri gibi- felsefe ile bilimlere -biyoloji/dirimbilim, co¤rafya, fizik, kimya, matematik,
toplum ile insan araﬂt›rmalar›na ait Türkçedeki belli baﬂl› ›st›lahlar›/terimleri s›ralayarak bunlar›n anlamlar›n› tarif etmek; ayr›ca Arapça, Farsça, Yunanca, Latince, Frans›zca, ‹talyanca, ‹spanyolca, ‹ngilizce, Almanca, Felemenkçe, Danca ile Rusça, zaman zaman da Osmanl› Türkçesi çeﬂidinden dünyan›n baﬂta gelen büyük kültür dillerindeki karﬂ›l›klar›n› bildirmek arzusundad›r. Böylece “Kutadgu Bilig” genel olan›n
yan› s›ra, Türkçeden ad› an›lan dillere özgül felsefe-bilim ›st›lahlar› sözlü¤ü olma özelli¤ine de haizdir.

EMILE DURKHEIM, Toplumbilimde Yöntem Kurallar› [çeviren Özer Ozankaya] (‹stanbul: Cem Yay›nevi,
2013), 264 ss. ISBN 978-975-406-928-0
Durkheim’›n toplumbilimdeki ç›¤›r aç›c›l›¤›, sadece din ya da intihar gibi o güne dek uzak durulmuﬂ konular› bilimin merce¤i alt›na almas›yla s›n›rl› de¤ildir. Durkheim, toplumbilimi di¤er bilimlerden
ba¤›ms›z bir disiplin haline getirmesi, felsefe ve ruhbilimin etki alan›ndan uzaklaﬂt›rmas›yla da öncü bir
bilim adam›d›r. ‹ﬂte bu yüzden, Toplumbilimde Yöntem Kurallar›, Durkheim’›n yap›tlar› içinde önemli bir
yer tutmaktad›r. Yap›t›n de¤erinin tam olarak anlaﬂ›labilmesi için, Durkheim’›n geliﬂtirdi¤i yöntemi uygulamas›na örnek oluﬂturan küçük ama önemli bir çal›ﬂmas›, Aile Toplumbilimine Uygulanmas› adl› dersi de
eklenmiﬂ. Emil Durkheim’› toplumbilimin önde gelen kurucular›ndan birisi yapan üç temel yap›t››, “‹ntihar”, “Toplumsal ‹ﬂbölümü” ve “Dinsel Yaﬂam›n ‹lk Biçimleri’ni daha önce yay›nlam›ﬂt›. Serinin devam›
niteli¤inde olan “Toplumbilimde Yöntem Kurallar›” da yine Prof. Dr. Özer Ozankaya’n›n Frans›zca asl›ndan yapt›¤› eksiksiz çeviriyle okurlara sunulmuﬂ.
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FARUK DO⁄AN, Balyoz ve Ergenekon’da Adli Komedya (‹stanbul: Kaynak Yay›nlar›, 2013), 208 ss. ISBN
978-975-343-798-1
Balyoz Davas› nedeniyle 11 ﬁubat 2011 tarihinden bugüne Hasdal Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Dz. Kur. Alb. Faruk DO⁄AN, Balyoz ve Ergenekon davalar›nda görülen “hukuk d›ﬂ›” uygulamalar› kara mizahla harmanlay›p 13 ayr› hikâye olarak okura sunuyor. Okur bu hikâyelerde, komplo davalar›na maruz b›rak›lan insanlar üzerine empati yapma f›rsat› bulurken siyasi komplo davalar›n›n nas›l “titizlikle” haz›rland›¤›na da tan›k oluyor. Çocuklu¤undan itibaren resim, karikatür, ﬂiir gibi alanlarda çal›ﬂmalar yapan ve mizah hikâyeleri yazmaya daha Deniz Lisesi y›llar›nda baﬂlayan Dz. Kur. Alb. Faruk Do¤an,
Balyoz ve Ergenekon’da Adli Komedya baﬂl›kl› kitab›nda; Siyasi komplo davalar›n›n haz›rlan›ﬂ ﬂeklini,
evleri bas›lanlar›n neler yaﬂad›klar›n›, mahkeme salonunda görülen “hukuk üstü” duruﬂmalar›, kaybolan
adaleti meydanlarda ararken gaz ve tazyikli suya maruz b›rak›lan insanlar›, hapishane havaland›rmas›nda
geçirilen k›sa süreleri ve özgürlü¤e say›lan günler için bakt›r›lan fallar› okurla buluﬂturuyor.

ÜSTÜN DÖKMEN, Sosyometri ve Psikodrama (‹stanbul: Remzi Kitabevi, 2013), 304 ss. ISBN 978-975-141586-8
Bu kitapta öncelikle sosyometriyle ve psikodramayla ilgili klasik say›labilecek kuramsal bilgilere
yer veriliyor. Söz konusu kuramsal bilgilere Dökmen’in yönetti¤i psikodrama oturumlar›ndan ve gerçekleﬂtirilmiﬂ araﬂt›rmalardan örnekler eklenmiﬂtir. Bunlar›n yan› s›ra, Sosyal Atom Ölçe¤i’yle ilgili formül,
Heider’›n ve Huizinga’n›n görüﬂleri ile sosyogramlar› ve psikodramay› ba¤daﬂt›rmaya yönelik çabalar ve
rol atomlar›n›n sosyometrik örüntüleriyle ilgili uygulamalar bunlara örnektir. Öte yandan Prof. Dr. Üstün
Dökmen, al›ﬂ›lm›ﬂ psikodrama tekniklerini, daha çok psikolojik aç›dan irdelemekte ve yorumlamakta, ayr›ca psikodraman›n baﬂka yaklaﬂ›mlarla, örne¤in biliﬂsel-davran›ﬂç› yaklaﬂ›mla nas›l kaynaﬂt›r›labilece¤ini
gündeme getirmektedir.

TIMOTHY EARLE, ﬁefler Nas›l ‹ktidara Geldiler [çeviren Demir Demiröz] (‹stanbul: Versus Kitap Yay›nlar›, 2013), 280 ss. ISBN 978-605-569-188-2
ﬁeflikleri inceleyerek, politik iktidar›n do¤as›na ve sosyopolitik karmaﬂ›kl›¤›n evrimine dair temel
sorulara yan›t vermeye çal›ﬂ›yor. Northwestern Üniversitesi Antropoloji Bölümü Profesörü Timothy Earle, ﬂefliklerin temel dinamiklerinin devletlerinkiyle esasen ayn› oldu¤unu ve devletlerin kökeninin, ﬂefliklerin ortaya ç›k›ﬂ› ve geliﬂimine bak›larak anlaﬂ›labilece¤ini savunuyor. ﬁefliklerin tarihi, baz› durumlarda,
geniﬂ ölçekli, siyasi olarak merkezileﬂmiﬂ toplumlar›n kurumsallaﬂmas›na, di¤er baz› durumlarda ise oldukça parçalanm›ﬂ ve dengesiz bölgelerin ve rekabet halindeki politik birimlerin oluﬂumuna yol açan evrimsel geliﬂim çizgilerini ortaya koymaktad›r. ﬁeflik toplumlar›n›n dinamiklerinin anlaﬂ›lmas›, modern
dünyan›n tarihsel altyap›s›na temel bir bak›ﬂ aç›s› sunmaktad›r.

OKASHA EL-DALY, Kay›p Biny›l - ‹slam Dünyas›nda Hiyeroglifler ve Eski M›s›r [çeviren Ümran Küçükislamo¤lu] (‹stanbul: ‹thaki Yay›nlar›, 2013), 260 ss. ISBN 978-605-375-309-4
1822’de Bat› dünyas› hiyerogliflerin nihayet çözüldü¤ü haberiyle çalkaland› ve ard›ndan Eski M›s›r uygarl›¤›n› keﬂif çal›ﬂmalar› baﬂlad›. Bu kitap Orta Ça¤’a geri dönüyor ve daha önce nadiren kullan›lan
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kaynaklara yönelerek, ‹slam dünyas›nda yüzy›llar önce hiyerogliflerin çözümü konusunda ilk ad›mlar›n
at›ld›¤›n› ve Eski M›s›r hakk›nda geniﬂ bir bilgiye sahip olundu¤unu ileri sürüyor.

FULYA EREKER, Mustafa Ayd›n, Türkiye’de Güvenlik - Alg›, Politika, Yap› (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›,2013), 80 ss. ISBN 978-605-399-318-6
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun reel politi¤e dayal› diplomasisi, toprak kayb› ve parçalanma endiﬂesi
ile ‹mparatorlu¤un kontrol etti¤i topraklarda oluﬂturdu¤u olumsuz alg›lamalar ve Bat›l›laﬂma olgusu tarihsel etkenler olarak gündeme gelirken, co¤rafi konumunun getirdi¤i k›s›tlamalar, avantajlar ve uluslararas›
sistemin yap›s›na göre sürekli evrilen stratejik önemi ülkenin güvenlik kavramsallaﬂt›rmas› üzerinde özellikle etkili olmaktad›r. Büyük ölçüde bu unsurlar›n etkili oldu¤u resmî güvenlik kavramsallaﬂt›rmas› beka,
ülkesel bütünlük ve rejimin korunmas› gibi temel esaslar temelinde oluﬂturulmuﬂtur. Güvenlik askerî terimlere dayal› kavramsallaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

ÖZER ERGENÇ, ﬁehir Toplum Devlet: Osmanl› Tarihi Yaz›lar› (‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 2013),
506 ss. ISBN 978-975-333-302-3
Tarih araﬂt›rmalar›na ilgi duyan genç bir tarih ö¤rencisinin yazd›¤› metinlerden, Osmanl› arﬂiv belgelerinden ve telif eserlerinden derlenmiﬂ veriler içeren daha kapsaml› makalelere kadar geniﬂ bir yelpazeyi içeren Osmanl› Tarihi Yaz›lar›, Özer Ergenç’in kimine ulaﬂman›n art›k mümkün olmad›¤› dergilerde yay›mlanan makalelerinin ve çeﬂitli sempozyumlarda sundu¤u bildirilerin yeniden gözden geçirilerek bir araya getirilmesinden oluﬂuyor. “Tarih Yaz›m›-Yöntem-Kaynaklar”, “ﬁehir Yaz›lar›”, “Ekonomi ve Maliye”
ile “Yönetim ve Toplum Düzeni” ana baﬂl›klar› alt›nda düzenlenen bu makalelerin, Erken Cumhuriyet döneminden itibaren önemli bir geliﬂme gösteren Osmanl› tarih yaz›c›l›¤›na önemli bir katk›da bulunaca¤›na
inan›yoruz.

EDWARD J. ERICKSON, Büyük Hezimet - Balkan Harpleri’nde Osmanl› Ordusu [çeviren Gül Ça¤al› Güven]
(‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2013), 548 ss. ISBN 978-605-360-984-1
1912-13 Balkan Harpleri, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun fiili sonunu ve müstakbel Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve demografik yap›s›n› belirleyen dönüm noktas›n› teﬂkil ederler. Balkan ülkelerinin kurdu¤u ittifak›n Trakya, Makedonya ve Arnavutluk’taki Osmanl› ordular›n› imha etmesi neticesinde, Osmanl›
Türkleri alt› as›rdan beri yerleﬂtikleri Balkan topraklar›n› kaybettiler. Balkan Müslümanlar›, kendilerine
uygulanan planl› veyahut anl›k vahﬂet neticesi atalar›n›n topraklar›ndan sonsuza kadar ç›k›p gitmek, muhacir olmak zorunda kald›lar. Balkan Harpleri’nin ac› meyveleri, Osmanl› siyasetindeki son çok kültürlülük ve bir arada yaﬂama istencini de k›rarak, Birinci Dünya Savaﬂ› ve sonras›nda doru¤una ulaﬂacak muazzam bir toplumsal trajedinin de temelini att›. Hülasa, nereden bak›l›rsa bak›ls›n, 1912-13’ün olaylar›, dolayl› ve dolays›z etkileriyle, modern Balkan, Türk ve hatta bir ölçüde Ortado¤u halklar›n›n kimliklerini tayin edici surette belirledi. Bütün bu kader çizici karakterine ra¤men, Balkan Harpleri’nin özellikle de askeri yönü çok az say›da bütüncül çal›ﬂmaya konu olmuﬂtur. Bu boﬂlu¤u doldurmak üzere önemli bir ad›m
atm›ﬂ bulunan Amerikal› tarihçi Edward J. Erickson, hem Türkçede hem de di¤er dillerde mevcut literatürü mukayeseli olarak kulland›¤› bu çal›ﬂmas›yla Osmanl› Ordusu’nun feci ma¤lubiyetine yeni bir ›ﬂ›k tutuyor.

NEW BOOKS

VEHB‹ ERSAN, 1970’lerde Türkiye Solu (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 432 ss. ISBN 978-975-051241-4
Türkiye solunun en kitlesel oldu¤u dönem 1970’lerdir. Bugün dahi solun farkl› renklerinden siyasi
hareketlerin, o dönemdeki öncül örgütlerine ve o örgütlerin kitleselli¤ine referansla sergiledikleri özgüven,
bu tespiti hâlâ geçerli k›lmaktad›r. Askerî darbeye kadar varl›¤›n› ve kitleselli¤ini muhafaza eden sol parti, örgüt ve hareketlerin, darbeyle beraber çekildikleri mevziler ise, 1970’lerle k›yasland›¤›nda oldukça sathi bir siyasal etkiye iﬂaret eder. 1970’lerde Türkiye Solu, solun en canl› y›llar›n›n ve bu “cana geliﬂin” tarihini anlat›yor. 1971 darbesiyle sona eren THKO, THKP-C ve T‹KKO-TKP/(ML) hareketlerinin mirasç›s› olan örgüt ve hareketlerle, yeni kurulan siyasi partilerin amaçlar›n›, kuruluﬂ ve örgütleniﬂ faaliyetlerini,
kitlesel güçlerini, ideolojik farklar›n› etrafl› bir ﬂekilde aktar›rken, dönemin kapsaml› bir panoramas›n› da
çiziyor. Vehbi Ersan, bu kitapta ele ald›¤› parti, örgüt ve hareketlerin 1980 sonras› yaﬂad›klar› de¤iﬂim, dönüﬂüm ve yeniden partileﬂme süreçlerine de de¤inerek, Türkiye’de solun tarihinin daha geniﬂ bir perspektiften ele al›nmas›n› sa¤l›yor.

ERKAN ERTOSUN, Filistin Politikam›z: Camp David’den Mavi Marmara’ya (‹stanbul: Kaknüs Yay›nlar›,
2013), 352 ss. ISBN 978-975-256-397-1
Türkiye’nin bölgesinde yükselen bir güç olmas›, Orta Do¤u sorunlar›na yak›n ilgisi ve Filistin meselesinin her an alevlenmeye haz›r potansiyelini düﬂündü¤ümüzde konu gündemde daha çok yer alaca¤a
benziyor. ‹ﬂte bu kitap, Türkiye’nin Filistin politikas›n› günlük yorumlar›n dar çerçevesinden ç›kar›p kapsaml› bir de¤erlendirmeye tabi tutuyor. Olaylar› objektif biçimde, bir siyasi tarihçi gözüyle ortaya koymaya çal›ﬂ›rken, geliﬂmelere iliﬂkin farkl› görüﬂ ve yorumlara da dengeli biçimde yer veriyor. Orta Do¤u, insanl›k tarihi bak›m›ndan öneminin yan› s›ra, özellikle 1945’ten bu yana uluslararas› iliﬂkiler alan›n›n en süreklilik gösteren temel sorununun yaﬂand›¤› bölgedir. Filistin konusu ise Orta Do¤u sorununun temelinde
yer almaktad›r. Dünyam›z, bölgemiz ve ülkemiz için bu kadar a¤›rl›kl› bir konuyu hem genel boyutlar›yla, hem de Türkiye’nin Orta Do¤u politikas› içindeki yeri çerçevesinde nesnel biçimde incelemek hiç ﬂüphesiz büyük önem taﬂ›maktad›r. Filistin Politikam›z Camp David’den Mavi Marmara’ya, yazar›n güzel
Türkçesiyle kaleme al›nm›ﬂ, okuyucuya dost bir yap›t. Bölgenin k›sa fakat çarp›c› tarihçesinden sonra, yazar Filistin- ‹srail sorunu hakk›nda her iki taraftan önemli fakat kamuoyunca pek tan›nmayan kiﬂilerle röportaj yaparak makul ve gerçekçi bir resim çizmekte. Türkiye’nin Filistin politikas›nda gözlemlenen devaml›l›k ve de¤iﬂim çarp›c› bir ﬂekilde inceleniyor. Türk d›ﬂ politikas› karar al›c›lar›n›n göz ard› etmemesi gereken kapsaml› bir çal›ﬂma. Erkan Ertosun, Türk kaynaklar›n›n yan› s›ra, Arap kaynaklar›n› da kullanarak ve konuyla ilgili Türk ve Arap ﬂahsiyetleriyle yapt›¤› mülakatlarla zenginleﬂtirdi¤i bu çal›ﬂmas›yla,
sorunun önemine yaraﬂ›r de¤erde, övgüye lay›k bir hizmet gerçekleﬂtirmiﬂ.

SELÇUK ESENBEL, ‹SENB‹KE TOGAN, ALTAY ATLI, Türkiye’de Çin’i Düﬂünmek: Ekonomik, Siyasi ve Kültürel ‹liﬂkilere Yeni Yaklaﬂ›mlar (‹stanbul: Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi, 2013), 328 ss. ISBN
978-605-478-707-4
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti aras›ndaki resmi iliﬂkiler 1971 y›l›nda tesis edilmiﬂ olsa da Türkler ile Çinliler aras›ndaki iliﬂkiler yüzy›llar, hatta biny›llar öncesine dayan›yor. Ne var ki k›sa bir süre öncesine kadar, Türkiye ile Çin birbirlerine hem fiziksel hem de düﬂünsel olarak bir hayli uzakta dururken,
son dönemlerde bir yak›nlaﬂma oldu¤unu ve iliﬂkilerin her alanda h›zla geliﬂti¤ini görüyoruz. Ancak biz-
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ler Çin’i ne kadar tan›yoruz? Çin ile ilgili olarak ülkemizin ihtiyaçlar›na yönelik bilgi üretme konusunda
henüz istenilen aﬂamaya gelemedi¤imiz bir gerçek. Üniversitelerimizde Çin üzerine uzmanlaﬂan ö¤retim
üyesi ve araﬂt›rmac›lar›n say›s› parmakla say›labilecek kadar az. Farkl› disiplinlerden akademisyenleri bir
araya getirerek, Türkiye ile Çin aras›ndaki iliﬂkileri farkl› aç›lardan ele alan bu kitap, Çin’e odaklanan genç
akademisyenler ile k›demli hocalar› buluﬂturan bir çal›ﬂman›n ürünü olarak ortaya ç›kt›.

SÜREYYYA EVREN, Anarﬂizmler [çeviren Elmas Deniz] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 280 ss. ISBN
978-975-051-276-6
Anarﬂizmler: Anarﬂizmin Geçmiﬂi ve Tarihleri, böylesi bir dinami¤in bir parças› olarak temelde
anarﬂizm nedir sorusuna cevap arayan bir deneme. Süreyyya Evren, anarﬂizmin yaz›lm›ﬂ tarihleri aras›nda
bir külliyat taramas›n›n ötesine geçen, sab›rl› bir tutkuyla tart›ﬂmalar› birbirine ba¤layan bir araﬂt›rma yürütüyor. Bu çal›ﬂmada salt kendi ‘anarﬂizm ﬂudur versiyonunu önererek de¤il, bugüne kadar anarﬂizmin neli¤ini, anarﬂizmin nas›l temsil edilegeldi¤ini, anarﬂist geçmiﬂin hangi yollarla anarﬂizm tarihlerine dönüﬂtürüldü¤ünü ve anarﬂizme dair bilginin yap›lmas› sürecini nas›l ‘anarﬂizan’ bir hale sokabilece¤imizi araﬂt›rarak gerçekleﬂtirmeyi deniyor.

MARCEL GAUCHET, Yurttaﬂ›n› Arayan Demokrasi [çeviren Zeynep Savaﬂç›n] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi,
2013), 320 ss. ISBN 978-975-051-223-0
Marcel Gauchet siyasall›¤›n toplumlar› bir arada tutan ﬂey oldu¤unu ama bunu bölünme üzerinden
sa¤lad›¤›n› düﬂünür. Birlik ve bölünme; bütün toplumlar› kuran bu iki boyut, yaln›zca demokratik toplumlarda itiraf edilerek yaﬂan›r. Gauchet, Claude Lefort gibi, demokratik toplumsall›¤›n, ihtilaf›n siyasette ortadan kald›r›lmas› yoluyla de¤il, ancak bar›ﬂç›l yolla temsil imkân›na kavuﬂmas› sayesinde oluﬂaca¤›n›n alt›n› çizer. Siyaset, ihtilaf›n toplumun süreklili¤ini sa¤layacak bir tarzda tesis edilmesidir.

MEHMET GENÇ, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Devlet ve Ekonomi (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 385 ss.
ISBN 978-605-155-007-7
Ça¤›m›z›n en büyük tarihçilerinden birinin çeyrek yüzy›l boyunca yapt›¤› araﬂt›rmalar›n muhassalas›. Multidisipliner bak›ﬂ aç›s›n›n hâkimiyeti kendisini hemen hissettiriyor ve esere çok baﬂka bir k›ymet boyutu ilave ediyor.

GÜRSEL GÖNCÜ, Yaﬂarken Yaz›lan Tarih (‹stanbul: Metis Yay›nc›l›k, 2013), 100 ss. ISBN 978-975-342925-2
2013 Haziran›’n›n ilk iki haftas›nda Gezi Direniﬂine kat›lanlar buna, zaman›n gündelik ak›ﬂ›n›n kendi eylemleriyle nas›l ask›ya al›nabildi¤ine tan›k oldular. ‹nsan›n ender yaﬂayaca¤›, “iyi ki ben de oradayd›m,” diyece¤i anlard›. Haz›rlanm›ﬂ oldu¤u halde yay›mlanmayan, sonra da yay›n hayat›na son verilen eski NTV Tarih dergisinin “Gezi Direniﬂi” say›s›n›, hem bu direniﬂi hem de Türkiye’de iktidar ile sermaye
medyas› aras›ndaki iliﬂkileri belgeleyen bir kitap.

NEW BOOKS

MEHMET BEDR‹ GÜLTEK‹N, Tayyip, Gül ve Gülen Örgütü (‹stanbul: Kaynak Yay›nlar›, 2013), 200 ss. ISBN
978-975-343-822-3
Kurald›r! Bir suçlu ne kadar suç iﬂlerse, geride de o kadar kan›t b›rak›r. Bu kitapta, “ergenekon davas›” ad› alt›nda yap›lan›n bir “yarg›lama” olmad›¤›n›, bir suç örgütünün Türkiye’ye ve Türk milletine yönelik Çok geniﬂ boyutlu bir sald›r›s›n›n söz konusu oldu¤unu tüm kan›tlar›yla okuyacaks›n›z. Bu suç örgütünün, Ergenekon davas›n›n soruﬂturma ve kovuﬂturma safhalar›nda çok say›da kan›t›yla birlikte kendini
nas›l ele verdi¤ini görecek Ve ﬂaﬂ›racaks›n›z. Bu “suç örgütü”; Süpernato’dur, Gladyo/kontrgerilla’d›r, Susurluk’ta ortaya ç›kan örgüttür, Çiller özel örgütüdür, TSK’y› tasfiye eden örgüttür, Büyük Orta Do¤u Projesini kurgulayan örgüttür.

ASENA GÜNAL, Bir Daha Asla! - Geçmiﬂle Yüzleﬂme ve Özür (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 245 ss.
ISBN 978-975-051-278-0
Uluslararas›nda yaﬂanan çat›ﬂmalar, az›nl›klara/muhaliflere karﬂ› iﬂlenen ihlaller, etnik çat›ﬂmalar
ya da savaﬂlarda iﬂlenen insanl›k suçlar›, savaﬂ suçlar› ve soyk›r›mlar için dilenen bu özürler bar›ﬂ, demokrasi ve insan haklar›na sayg›l› bir siyasal kültür oluﬂmas›na hizmet ediyor. Ayr›ca yaﬂananlar›n “bir daha
asla” yaﬂanmamas› için al›nacak önlemlerin de yolunu aç›yor. Kitaptaki uluslararas› örnekler, hem tarihsel
önemleri hem de Türkiye ile ba¤lar› gözetilerek seçildi: Fransa, ﬁili, Almanya, ABD, ‹ngiltere, Bulgaristan, Avustralya ve S›rbistan’›n diledi¤i özürler, özre neden olan olaylar ve bu devletleri geçmiﬂin hesab›n›
vermeye ve özre ça¤›ran mücadeleler, kitapta vaka incelemeleri içinde yer al›yor.

ARAS GÜNGÖR, Öteki Erkekler (‹stanbul: Sel Yay›nc›l›k, 2013), 216 ss. ISBN 978-975-570-633-7
Öteki Erkekler, ikili cinsiyet sisteminin kad›nl›k ve erkeklik hatlar›n› çizen, toplumsal cinsiyet duvarlar›nda oyuklar açan yedi trans erke¤in deneyimleri ile geçiﬂ sürecinde olanlar›n yararlanabilece¤i bir
rehber ve konu üzerine baﬂl›ca kavramlar›n aç›klamalar›ndan oluﬂmaktad›r. Türkiye’nin farkl› bölgelerinden, farkl› etnik, ekonomik ve sosyal alanlar›ndan gelen trans erkeklerin aile, e¤itim, sa¤l›k, hormon kullan›m›, trans geçiﬂ ameliyatlar›, hukuki süreçleri ve gündelik hayatlar›na dair deneyimlerini içeren Öteki
Erkekler’de daha önce dinleyemedi¤iniz hikâyeler anlat›l›yor.“Kad›n” kimli¤i dolay›s›yla ayr›mc›l›¤a u¤rayan trans erkekler, “trans” kimlikleri dolay›s›yla da ikinci kez ﬂiddete ve nefrete maruz kalmaktad›rlar.
Bu çal›ﬂmayla trans erkeklerin kendi hikâyelerini bir baﬂkas›ndan dinleme ihtiyaçlar›n› gidererek, yaln›z
olduklar› sanr›s›n› bir nebze olsun azaltaca¤›n› ve ‘di¤erlerinin’ de onlar› daha fazla anlayaca¤›n› umuyoruz.

AHMET GÜNGÖREN, Dil ve Büyü (Ankara: Dost Kitabevi Yay›nlar›, 2013), 236 ss. ISBN 978-975-298-497-4
Dil ve Büyü adl› bu kitap, Lévi-Strauss’un yap›t›n› basitleﬂtirmeye kalk›ﬂmadan, onu tüm karmaﬂ›kl›¤›yla anlaﬂ›labilir k›lmak gibi bir meydan okuma cüretini taﬂ›yor. Lévi-Strauss modern antropoloji serüveninin babas› ya da -en az›ndan üstüne yap›lan tart›ﬂmalar da göz önüne al›nd›¤›nda- belirleyicisidir; dolay›s›yla, bu kitap ayn› zamanda modern antropoloji üstüne de kapsaml› bir deneme niteli¤i taﬂ›yor.
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SELDA GÜNER, Osmanl› Arabistan›’nda K›yam ve Tenkil Vehhabi-Suudiler 1744-1819 (‹stanbul: Tarih
Vakf› Yurt Yay›nlar›, 2013), 302 ss. ISBN 978-975-333-297-2
18. yüzy›l›n ortalar›nda Muhammed bin Abdülvehhâb taraf›ndan temel ilkeleri belirlenen Vehhâbîlik hareketi, Türkiye’de az veya eksik bilinen ya da oldukça politik okunan bir tarihsel olgu. Bu eser, Vehhâbî hareketinin ortaya ç›k›ﬂ evresiyle 1819’a kadarki geliﬂimini tarihselleﬂtirerek ele al›yor. ‹slâm co¤rafyas›n›n farkl› bölgelerinde içe dönük eleﬂtiri mahiyetinde selefi bir hareket olarak ortaya ç›kan, bir yandan
da do¤du¤u bölge olan Necid özelinde Arabistan’›n sosyo-politik yap›s›n› de¤iﬂtiren ve bunu Suûd kabilesiyle gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂan Vehhabîlik, bu ikinci özelli¤iyle siyasi bir nitelik de kazanm›ﬂt›r. Eser, tam
da bu ba¤lamda ‹slam’›n kutsal mekânlar›n›n koruyucusu konumundaki Osmanl› sultanlar›n›n 19. yüzy›l
baﬂlar›nda Hicaz’da Vehhâbî-Suûdîler karﬂ›s›nda yaﬂad›¤› otorite kayb›na (1803-1804 ve 1806-1811) paralel olarak ortaya ç›kan ayaklanmay›, bölge vâlileri ve âyân arac›l›¤›yla bast›rmas› sürecini ayr›nt›l› olarak inceliyor. Di¤er taraftan, Vehhâbîli¤in Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun merkezinde nas›l alg›land›¤› ve bu
alg›n›n günümüze kadar nas›l geldi¤i konular›n› tart›ﬂmaya açacak bir nitelik de taﬂ›yor.

SELÇUK GÜRSOY, Osmanl› Sosyalist F›rkas› ve Yay›nlar› (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 784 ss. ISBN
978-975-051-361-9
“Biri yer biri bakar, k›yamet ondan kopar” ‹ﬂtirak Osmanl› Sosyalist F›rkas› (OSF), siyasal tarihimizdeki ilk partilerden biri olmas›n›n yan›nda Türkiye’de kurulan ilk sosyalist parti olmas›yla da dikkat
çekici. Özellikle Avrupa’da h›zla geliﬂen sosyalizm ak›m›n›n, dönemin ﬂartlar› içinde Osmanl› topraklar›yla buluﬂmas›n› sa¤layan Osmanl› Sosyalist F›rkas› ve Yay›nlar› her bak›mdan kapsaml› bir de¤erlendirmeyi fazlas›yla hak ediyor. Selçuk Gürsoy, iﬂçi s›n›f› hareketlerinin ve sosyalizmin k›sa bir tarihini anlatarak
baﬂlad›¤› kitab›nda, F›rka’n›n kuruldu¤u 1910’dan itibaren Osmanl› s›n›rlar› içinde de yaﬂanmaya baﬂlayan sosyalizm mücadelesini ele al›yor. Dünya iﬂçi s›n›f› hareketleri yaklaﬂ›k 100 y›ll›k bir tarihi geride b›rak›rken, bu topraklara neredeyse tamamen yabanc› sosyalizm fikrinde ›srar eden bir grup insan›n çabalar›n› ortaya koyuyor.

SERHAT GÜVENÇ, NATO’da 60 Y›l - Türkiye’nin Transatlantik Güvenli¤e Katk›lar› (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Yay›nlar›, 2013), 80 ss. ISBN 978-605-399-322-3
Zaman dizinsel kurgulanan çal›ﬂmada Türkiye’nin Transatlantik güvenli¤e katk›lar› tart›ﬂ›l›rken
NATO içindeki Atlantikçi ve Avrupac› ayr›ﬂmadan kaynaklanan alg› ve de¤erlendirme farkl›l›klar› da ortaya konuyor. Ayr›ca, zaman içinde evrilen güvenlik kavram› çerçevesinde üyelerden beklenen katk›n›n nitelik ve nicelik olarak de¤iﬂti¤i göz önüne al›narak, Türkiye’nin So¤uk Savaﬂ döneminde co¤rafi konumu
ve silah alt›nda tuttu¤u asker say›s› ile ifade edilen katk›s›n›n, gelinen noktada kolektif güvenlik harekatlar› çerçevesinde denizaﬂ›r› sorumluluklar üstlenen bir üyeye dönüﬂmesi de irdeleniyor. Son olarak, So¤uk
Savaﬂ’›n ard›ndan güvenli¤in sert-yumuﬂak güvenlik ﬂeklinde ayr›m› sonucu, gücün de sert-yumuﬂak güç
ﬂeklinde ayr›lmas› sonucunda, Türkiye’nin 21. Yüzy›lda her iki güvenlik ve güç anlay›ﬂ› ba¤lam›nda katk› sa¤layabilen bir NATO üyesine dönüﬂümü ele al›n›yor.

S‹NAN HAKAN, Türkiye Kurulurken Kürtler (1916 - 1920) (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 381 ss. ISBN
978-975-051-243-8
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun s›n›rlar›n›n yeniden çizildi¤i Mondros Mütarekesi’nin ard›ndan Erzurum, Van ve Bitlis vilayetlerinden büyük çapl› bir Kürt göçünün yaﬂand›¤› 1916-1918 y›llar› ile Büyük
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Millet Meclisi’nin aç›ld›¤› Nisan 1920 aras›ndaki süreci inceleyen Türkiye Kurulurken Kürtler, sonuçlar›
günümüze yans›yan tarihsel bir dönemeci, aktörlerinin bak›ﬂ aç›s›ndan aktar›yor. Osmanl› Devleti’nin y›k›l›ﬂ sürecinde Kürdistan’da yaﬂanan önemli olaylar›, Kürt, Ermeni ve Nasturi halklar› aras›ndaki iliﬂkileri, ‹ngilizler ile Kürtler aras›nda t›rmanan gerilimi ve Kürt aﬂiret liderlerinin olaylar›n seyrindeki rolünü de¤erlendiren Sinan Hakan, Mustafa Kemal Paﬂa’n›n 1919’da Anadolu’da görevlendirilmesiyle baﬂlayan dönemi ve Osmanl› hükümetleri ile Kuvay› Milliye’nin Kürt sorununa yaklaﬂ›mlar›n› ayr›nt›lar›yla ortaya koyuyor.Sivil ve askerî yetkililerinin telgraflar›n›n ve raporlar›n›n yan› s›ra Cumhuriyet arﬂivlerini, dönemin
gazetelerini, Mustafa Kemal’e ait yaz›ﬂmalar›, meseleye iliﬂkin ‹ngiliz arﬂiv belgeleri üzerine Türkiye’de
yay›mlanm›ﬂ kitaplar› ve geliﬂmeleri yans›tan farkl› kaynaklar› temel alan bu çal›ﬂma, Türkiye’nin ve Ortado¤u’nun çözüm bekleyen en önemli meselelerinden biri olan Kürt sorununun tarihsel kökenlerini ve geliﬂim sürecini ayd›nlat›yor.

JUDITH HALBERSTAM, Çuvallaman›n Queer Sanat› [çeviren ‹pek Tabur] (‹stanbul: Sel Yay›nc›l›k, 2013),
256 ss. ISBN 978-975-570-648-1
Çuvallaman›n Queer Sanat› heteronormatif, kapitalist bir toplumun geleneksel alg›lar›na, bilmenin
toplum taraf›ndan tasdiklenmiﬂ yöntemlerini teyit etmekten öteye gidemeyen akademik disiplinlere, ç›¤›r
açt›¤›n› iddia eden ancak beylik iddialar› tekerrürden ibaret olan toplumsal eleﬂtirilere alternatifler sunuyor. Judith Halberstam, farkl› seviyelerde etkili olabilecek bir “düﬂünme” ve “yazma” ﬂekli olarak “alçak
teori”yi öneriyor. Alçak teori s›ra d›ﬂ› arﬂivlerden yola ç›k›larak oluﬂturulan ve ciddiye al›nmama riski de
taﬂ›yan bir teori. ‹nsan› çuvallamaya ve yolunu kaybetmeye, anlaﬂ›lmas› güç durumlara iliﬂkin cevap verilmesi zor sorular sormaya ve mant›¤a ayk›r› görünen direniﬂ biçimleri bulmaya yöneltme e¤ilimi gösteren
bir teori. Yazar, yüksek kültürle alçak kültür, yüksek teori ve alçak teori aras›nda mekik dokuyarak popüler kültürde, avangart performanslarda ve queer sanatta beklenmedik ve y›k›c› olan›n peﬂinde. ‹nsan› hayat›n, aﬂk›n ve libidonun karanl›k taraf›yla yüzleﬂmeye zorlasa da çuvallama bazen daha yarat›c›, yard›mlaﬂmaya aç›k ve ﬂaﬂ›rt›c› var olma yollar› sunabilir. “Bu piyasas› olmayan bir sanat hikâyesi, senaryosu olmayan bir dram, ilerleme göstermeyen bir anlat›d›r. Çuvallaman›n Queer Sanat› imkâns›z›n, olanaks›z›n,
ihtimal dâhilinde olmayan›n, meziyetsizin etraf›nda dönüyor. Sessiz sedas›z kaybediyor ve kaybederken
yaﬂam, aﬂk, sanat ve varoluﬂ için farkl› hedefler tahayyül ediyor.”

ALASTAIR HANNAY, Kierkegaard [çeviren Nur Nirven] (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›,
2013), 560 ss. ISBN 978-605-360-965-0
Soren Aabye Kierkegaard’un (1813-1855) eserleri, günümüzde hâlâ ilgi görmesine karﬂ›n bir ba¤lama oturtulmam›ﬂ, yaﬂad›klar›yla yazd›klar› aras›nda bir ba¤lant› kurulmam›ﬂt›r. Hâlbuki bu yaz› faaliyetinin içine yerleﬂti¤i genel bir felsefi ﬂema bulunmaktad›r. Kierkegaard, hayat›n›, varoluﬂun derin anlam›na dair karmaﬂ›k keﬂiflere adam›ﬂ bir yazard›r. Bu anlamda bütün yazd›klar›, kendi hakk›ndad›r. Öte
yandan okurlar›n› kendi varoluﬂlar›yla yüzleﬂtirmek isteyen bir düﬂünür olarak yazd›klar› sadece kendisiyle ilgili de¤ildir; dünyada birey olma mücadelesine kafa yormuﬂtur ömrü boyunca.Piﬂman olmak ve
bunun ac›s›yla hayat› boyunca ba¤lanmak için ayr›ld›¤› sevgili niﬂanl›s› Regine’nin kendisinden tiksinmesini sa¤lamak amac›yla yazd›¤› Ya/Ya da, onun müstear isimle yazd›¤› ilk kitapt›r. Sonuçta ömrü boyunca hat›ras›na ba¤l› kald›¤› Regine’yi kendinden so¤utmay› baﬂaramam›ﬂ, bu arada okur nezdinde bü-
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yük ilgi gören eser sayesinde tan›nan bir yazar olmuﬂtur. O da Baﬂtan Ç›kar›c›n›n Günlü¤ü, Korku ve Titreme, ‹roni Kavram›, Kayg› Kavram›, Felsefe Parçalar› Ya Da Bir Parça Felsefe gibi yap›tlarla bu ilginin karﬂ›l›¤›n› vererek dünya felsefe tarihi içinde sa¤lam bir yer edinmiﬂtir. Kierkegaard, tutarl› ve zaman
içinde geliﬂen bak›ﬂ aç›lar› kazand›rd›¤› ondan fazla müstear isimle yazd›¤› kitaplarda, o karakterleri birbirleriyle ve kendisiyle tart›ﬂt›rmak gibi inan›lmaz bir ﬂey yapacak kadar özgün düﬂünce zenginli¤ine sahip bir polemikçidir. “‹nsanl›¤a olan sevgisi nedeniyle” görevinin “her yerde güçlük ç›karmak” oldu¤una karar verip bu yolda tek baﬂ›na azimle yürüyen bu ilginç düﬂünür, çevresiyle giriﬂti¤i mücadele ve rekabetten ibaret olan k›sa ömrünün son deminde dünyadaki mevcudiyetinin amac›na ulaﬂt›¤›n› ﬂöyle dile
getirmiﬂtir: Tinim o kadar güçlü ki art›k bedenimi bo¤uyor. Oslo Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün k›demli hocas› Alastair Hannay’›n, Kierkegaard düﬂüncesinin oluﬂum evrelerine odaklanarak ilerledi¤i elinizdeki kitap, bu ilginç felsefecinin eserlerini hayat›n›n içine oturtan ve hayat›yla felsefesinin örtüﬂtü¤ünü
ortaya koyan ilk biyografidir.

DAVID HARVEY, Asi ﬁehirler [çeviren Ayﬂe Deniz Temiz] (‹stanbul: Metis Yay›nc›l›k, 2013), 240 ss.
ISBN 978-975-342-908-5
ABD’de 2001’den beri spekülatif bir biçimde ﬂiﬂirilmekte olan gayrimenkul ve ona ba¤l› finans
sektöründe 2008’de iktisadi bir kriz patlak verdi ve k›sa sürede tüm Avrupa’y› girdab›na ald›. Asi ﬁehirler, neoliberal iktisat taraf›ndan kurgulanan kriz anlat›s› ile krizin kendi üzerlerinden telafi edildi¤i kitlelerin konumu aras›ndaki makas›n giderek aç›ld›¤› bu zaman kesitini tahlil ediyor. Bir aya¤› sokakta olan kitap, do¤rudan eylem lehine uzun vadeli bir kavramsal analiz de sunuyor. Harvey, 1980’lerin ikinci yar›s›ndan bu yana olgunlaﬂt›rmakta oldu¤u kentsel iktisat anlay›ﬂ›n› burada özlü bir biçimde ortaya koyarken, bir
yandan da kavramsal soru ve çözümlemelerin kentsel toplumsal hareketler aç›s›ndan ne gibi yeni do¤rultulara iﬂaret edebilece¤ini irdeliyor.

KAREN HORNEY, Ça¤›m›z›n Nevrotik Kiﬂili¤i [çeviren Baﬂak K›c›r] (‹stanbul: Sel Yay›nc›l›k, 2013),
200 ss. ISBN 978-975-570-640-5
Psikolojik rahats›zl›klar bizi ebedi bir mahkûmiyete mi sürükler? Nevrotik bireyin, rahats›zl›¤›n›n
fark›na varmas› ve iyileﬂmeye yönelik ad›mlar atmas› imkâns›z m›d›r? Psikanaliz, nevrozlara genellikle
bireyi özgür iradeden, eyleme yetisinden ve gelecek hayallerinden mahrum b›rakan ve köklerini yaln›zca
geçmiﬂte arayan bir anlay›ﬂla yaklaﬂ›r. Karen Horney ise arzular› hem kamç›layan hem de tatmin etme
olanaklar›n› s›n›rlayan nevrotik topluma odaklanarak bunlara yol açan ve besleyen etkenlerin ço¤u zaman
kültürel oldu¤unu ve üstesinden çevresel faktörlere yap›lan müdahalelerle gelinebilece¤ini savunuyor.
Nevrotik bireyi modern kültürün “üvey evlad›” olarak tan›mlayan Horney, nevrozlar›n temelinde yatan
kayg›n›n, toplumsal iliﬂkilere ve her insan›n iç dünyas›na egemen olan çat›ﬂmalardan kaynakland›¤›n› ortaya koyuyor. Freud ve sonraki kuﬂak psikanalistlerinin büyük bir ço¤unlu¤u taraf›ndan nevrozlara mahkûm edilen birey, insani özgürleﬂmeye odaklanan Karen Horney taraf›ndan hayata döndürülüyor. Yaz›ld›¤› tarihten bu yana kendi çeliﬂkileri ve açmazlar›yla yüzleﬂmek isteyen pek çok insan taraf›ndan ilgiyle okunan ve tart›ﬂ›lan Ça¤›m›z›n Nevrotik Kiﬂili¤i, toplumsal nevroz ve kayg›lar›n büyüdü¤ü bugün, her
zamankinden daha güncel.
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MICHAEL HUTTER, DAVID THROSBY, Paha Biçilemez: Kültür, Ekonomi ve Sanatta De¤er Kavram› [çeviren Ceren Yalç›n] (‹stanbul: Sel Yay›nc›l›k, 2013), 295 ss. ISBN 978-975-570-639-9
Bir sanat eserinin de¤eri nas›l belirlenir? Piyasa her zaman bir resme, albüme, herhangi bir sanat
performans›na, sanat eserine veya çeﬂitli kültürel olgulara parasal bir de¤er biçer. Peki, bu de¤er, kültürel
ve sanatsal fenomenlerin içsel de¤erlerini ne ﬂekilde ve ne oranda yans›t›r? Bunlar aras›ndaki iliﬂki nas›l
kurulur? Sanatsal üretimlerin yaln›zca ekonomik de¤eri oda¤›ndan incelenmesi, finansal kararlar›n de¤erin tüm di¤er yönlerini gölgede b›rakmas› tehlikesini de beraberinde getiriyor. Konu üzerinde çal›ﬂmalar
yapan önemli ekonomist ve akademisyenlerin makalelerini bir araya getiren Paha Biçilemez: Kültür, Ekonomi ve Sanatta De¤er Kavram› ise sanat›n toplumsal de¤eri ve piyasan›n iﬂleyiﬂini ele ald›¤› tart›ﬂmalarda farkl› bir perspektif geliﬂtirmeyi sa¤l›yor. Akademi ve sanat camias›n›n de¤er biçme usullerini, piyasan›n sanata biçti¤i de¤eri farkl› yönlerden inceleyen metinler, s›n›rl› ekonomik yaklaﬂ›mlar taraf›ndan çizilen çerçevenin ötesine geçerek çeﬂitli bak›ﬂ aç›lar›n›n farkl›l›klar›n› ve buluﬂtuklar› zemini keﬂfe ç›k›yor.

YASEM‹N IﬁIKTAÇ, Adalet Psikolojisi (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2013), 418 ss. ISBN
978-605-399-289-9
Bir toplumda suçla mücadelede, suç takibinden cayd›r›c›l›¤a kadar uygulanan de¤iﬂik yöntemler adalet sisteminin temelini oluﬂturan önemli faktörler olarak bilinir. Ancak, Durkheim’›n da y›llarca önce üstüne
basarak söyledi¤i gibi, suçun toplumsal hayattan bütünüyle kald›r›lmas› mümkün olmad›¤› gibi bunun uygun
bir yöntemi de yoktur. Suçu, bir toplumsal vak›a olarak günlük yaﬂam› katlan›lmaz hale sokmayacak oranda
düﬂürmek, o toplumda yerleﬂik adalet sisteminin yerine getirmesi gereken temel iﬂlev olmal›d›r. ‹ﬂte bir disiplinler aras› çal›ﬂma alan› olan adalet psikolojisi, araﬂt›rmac›lara bu anlamda, temel disiplinlere ve baﬂka bilim dallar›na da hakim olma sorumlulu¤u yükler. Adalet Psikolojisi, suç profillerini ortaya koyarken, bunlar›n art›ﬂ ve düﬂüﬂ oranlar› ile kendi içindeki de¤iﬂimlerini tespit eder ve hukuksal aç›dan ne tür önlemlere ihtiyaç duyulmas› gerekti¤ine iﬂaret ederek hukuku politikalar›n›n yeniden düzenlenmesini sa¤lar. Ne var ki,
“hukuka ayk›r›l›k” üzerinde çal›ﬂ›p, bunun bir bütüncül aç›klamas›n› yaparken, mekandan kültüre, biyolojiden psikolojiye, ekonomiden siyasete kadar birçok faktörü de¤erlendirmeli, kiﬂinin yaﬂ grubunu ve çevresel
etkileﬂimlerini göz önünde bulundurmal›d›r. Bu nedenle, adalet psikolohisi “normal olmayan” davran›ﬂ biçimlerine odaklanan bir disiplin olarak ceza politikalar›n›n belirlenmesi için de temel veriler sunar.

SEL‹M ‹LK‹N, ‹LHAN TEKEL‹, D›ﬂ Siyaseti ve Askeri Stratejileriyle ‹kinci Dünya Savaﬂ› Türkiye’si 1. Cilt (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 669 ss. ISBN 978-975-051-287-2
‹kinci Dünya Savaﬂ›, tam anlam›yla bir topyekûn savaﬂ olarak, bütün dünyay› ve hayat›n her alan›n› alt üst etti. Bu muazzam alt üst oluﬂun Türkiye’de nas›l yaﬂand›¤›n› tahlil eden eserlerinin ilk cildinde
‹lhan Tekeli ve Selim ‹lkin, konunun askerî yan›n› ele al›yorlar. Elinizdeki ciltte yaln›zca Türkiye’nin savaﬂ tehdidi karﬂ›s›ndaki diplomatik eylemleri, askerî haz›rl›klar› ve bütün ekonominin bu savaﬂ ortam›ndan nas›l etkilendi¤i, ola¤anüstü ayr›nt›l› biçimde incelenmekle kalm›yor. Kitap ayn› zamanda genel olarak ‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n son derece kapsaml› bir tarihi. Nazilerin Y›ld›r›m Savaﬂ›’ndan Stalingrad Savunmas›na, Pasifik’teki çarp›ﬂmalardan Normandiya ç›kartmas›na, ‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n bütün cephelerini kat eden bir analiz.
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KAM‹LE ‹MER, AHMET KOCAMAN, A. SUMRU ÖZSOY, Dilbilim Sözlü¤ü (‹stanbul: Bo¤aziçi Üniversitesi
Yay›nevi, 2013), 359 ss. ISBN 978-605-478-708-1
Terimler, bilindi¤i gibi, bir bilim dal›n›n yap›taﬂlar›d›r; dil gibi herkesin ortakl›¤› bulunan bir alanda bu yap›taﬂlar›n›n aç›k, saydam bir biçimde belirlenmesi daha çok önem kazanmaktad›r. Toplumbilimleri içinde seçkin bir yeri olan ça¤daﬂ dilbilimin yüzy›l› aﬂm›ﬂ bir geçmiﬂi bulunuyor. Türkiye’de R. H. Özdem’in ilk dilbilim dersini verdi¤i 1933 y›l›ndan bu yana dilbilim dersleri okutulmaktad›r. Özellikle
1970’lerden bu yana dilbilimdeki geliﬂmelere koﬂut olarak yeni bir terimler sözlü¤ü haz›rlanmas› bir zorunluluk olmuﬂtu. Yaklaﬂ›k 1500’ü tan›mlanm›ﬂ olan, önerilenlerle birlikte 2000’e yak›n terim içeren bu
sözlük, elbette bu alanda yap›lan çal›ﬂmalar›n bir kilometre taﬂ›d›r.

ÖZDEM‹R ‹NCE, Cehaletin Rönesans› (‹stanbul: Kaynak Yay›nlar›,2013), 292 ss. ISBN 978-975-343-797-4
Cehaletin rönesans› olur mu, demeyin. Olur olur, bal gibi olur. Yeniden do¤an cehalet iyice katmerlenmiﬂtir, kaﬂarlanm›ﬂt›r art›k. Cehaletin Rönesans›’n›n ülkemizde ﬂanl› bir temsilcisi var: AKP tarikat›.
Dünyay› anlamak, de¤iﬂtirmek için arabay› geri vitese tak›p gaza basan bir selefi hastal›k. Anayasa’n›n
ikinci maddesinde ne yazar? Türkiye Cumhuriyeti’ni tan›mlamak için “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” diye yazmaz m›? Yüzde on baraj›yla demokrasiyi “demirk›rasiye” dönüﬂtüren; düﬂünceyi ifade özgürlü¤ünü kendi üzerine tapulayan; laik bir ülkede dinin ilkelerini referans yap›p ulemay› bilirkiﬂi atayan; eme¤in hakk›n› sadakayla ödeyen bir anlay›ﬂ, cehaleti yeniden yaratm›ﬂ olmuyor mu? Ben ilk, orta ve
yüksekö¤retimde k›z arkadaﬂlar›mla ayn› s›ralar› paylaﬂt›m. Bu yüzden hiçbiri hamile kalmad› benden.
ﬁimdi 77 yaﬂ›m›zda karﬂ›laﬂt›¤›m›z zaman bana, “N’aber lan tekdiﬂ!” diyorlar. Zamane yurt müdürleri k›zlar ile erkekleri ayn› merdivenden yürütmüyor.

NES‹M OVADYA ‹ZRA‹L, 24 Nisan 1915 ‹stanbul, Çank›r›, Ayaﬂ, Ankara (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013),
584 ss. ISBN 978-975-051-277-3
24 Nisan 1915’te özellikle ‹stanbul’daki Ermeni ayd›nlar›, yazarlar, sanatç›lar, avukatlar, doktorlar,
mebuslar evlerinden al›n›p götürülürler ve ço¤u bir daha geri dönmez: ‹stanbul’da tutuklan›p Çank›r› ve
Ayaﬂ’taki toplama merkezlerine gönderilen bu Ermeniler, yaﬂanacak büyük dram ve ac›lar›n baﬂlang›ç
noktas›nda yer al›rlar. Resmî belgelerden, arﬂivlerden, an›lardan yararlanan; yaz›l› ve sözlü birçok bilginin
izini süren Nesim Ovadya ‹zrail, 100 y›l önce yaﬂanm›ﬂ olay› detaylar›na inerek ele al›yor. ‹ttihat ve Terakki’nin Ermeni meselesini ele al›ﬂ›n› ve çözüm tarz›n›, Ermeni toplumunun kendi içindeki ayr›ﬂmalar›,
tutuklananlar›n kim olduklar›n›, yaﬂad›klar› olaylar› ve ak›betlerini biyografik zenginlik içinde ele alarak
tarihsel düzleme oturtuyor.

JAK V. KAMH‹, Gördüklerim Yaﬂad›klar›m (‹stanbul: Remzi Kitabevi, 2013), 472 ss. ISBN 978-975-141-554-7
Ünlü tarihçi Prof. Heat W. Lowry Kamhi’nin an›lar› için ﬂöyle diyor: Gördüklerim, Yaﬂad›klar›m’da gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›lan ilginç tan›kl›klar sürpriz de¤ildir. Bu an›lar kitab›n›n sayfalar›ndan süzülen
portre, sevgi dolu bir o¤ulun, bir eﬂin ve bir baban›n, iﬂ dünyas›nda baﬂar›l› olmuﬂ bir giriﬂimci ve yenilikçinin, kendi ç›karlar› pahas›na zaman›n› ve servetini cömertçe vatan›na adam›ﬂ, Türkiye’nin özverili bir evlad›n›n portresidir.Bu hat›rat›n önümüze serdi¤i öykü her ﬂeyden önce bir insan›n öyküsüdür. Tüm böyle-
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si insani anlat›lardaki gibi iyi zamanlar kadar kötü zamanlar›n da oldu¤u ama as›l dipten yank›lanan mesaj›n özveri ve azimle güç kazand›¤› bir hikâye.

GÜRER KARAGED‹KL‹, 90 Soruda Lozan (Ankara: Bilgi Yay›nevi, 2013), 96 ss. ISBN 978-975-220-488-1
Gürer Karagedikli, bu kitapta Lozan’›n 90. y›ldönümünde gençlerin, üniversite ö¤rencilerinin, antlaﬂmada dikkatlerini çeken, aç›klanmas›n› istedikleri 90 sorunun cevab›n› vermeye çal›ﬂ›yor ve ekliyor:
“Kendilerine özgü bak›ﬂ aç›lar› ile bizim ufkumuzu açt›lar. Onlardan çok ﬂey ö¤rendik. Atatürk bize küçükken, hep; “Çocuklar kendinize güvenin, soru sorun” derdi. Hiç unutmad›m. Her yaﬂtaki sevgili gençlerimiz, de¤erli okurlar›m›z, sizler de kendinize güvenip, sorular sormaya devam edin.”

FATMA BAYRAKTAR KARAHAN, Dua ve Kader (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 200 ss. ISBN 978-605155-008-4
Duada, var olan be¤enilmemekte, onun yerine farkl› bir durum istenilmektedir. Böylelikle dua, öncelikle bir de¤iﬂim ça¤r›s›d›r. Özellikle istek dualar›nda Yarat›c›’n›n bu dünyadaki bir durumu de¤iﬂtirmesi talebi vard›r. Duan›n kabulü ile beklenilen, var olan›n de¤iﬂmesidir. Ancak bu de¤iﬂim, kâinatta m›, yoksa dua edenin psikolojisinde mi olacakt›r? Dua, insan hayat›nda neyi, ne ölçüde de¤iﬂtirebilecektir? De¤iﬂmez kader ile de¤iﬂim ça¤r›s› olan dua aras›nda nas›l bir ilgi vard›r?

RUﬁEN KELEﬁ, AYﬁEGÜL MENG‹, Avrupa Birli¤inin Bölge Politikalar› (‹stanbul: Cem Yay›nevi, 2013), 364
ss. ISBN 978-975-406-924-2
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne üyelik süreci yaklaﬂ›k yar›m yüzy›ld›r sürmektedir. Aday ülke olarak Türkiye, siyasal, tüzel ve ekonomik alanlarda, Avrupa Birli¤i’ne uyum sa¤laman›n gerektirdi¤i pek çok
yasal ve kurumsal düzenlemeler yapm›ﬂt›r. Bu düzenlemelerden biri de, öteki politika alanlar›yla bütünsellik gösteren bölgesel politikalard›r. Avrupa Birli¤i ile Türkiye aras›ndaki üyelik görüﬂmeleri çerçevesinde,
Haziran 2013’de Bölgesel Politika ve Yap›sal Araçlar›n Koordinasyonu baﬂl›kl› 22. Fas›l aç›lm›ﬂt›r. Bunun sonucu olarak, bölge politikalar› konusunda Türkiye’den daha somut ve h›zl› ad›mlar at›lmas› beklenmektedir. Kuﬂkusuz Avrupa Birli¤i’ne üyelik, Türkiye aç›s›ndan daha ça¤daﬂ ve demokratik ilkelerin yaﬂama geçirilmesine katk›da bulunacakt›r. Ancak, uyum sa¤lama sürecinde, çeﬂitli politika alanlar›nda at›lacak ad›mlar›n ve yap›lacak düzeltmelerin ulusal ç›karlarla çat›ﬂmamas›, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter
yap›s›na zarar vermemesi gerekir.

MUHARREM KILIÇ, So¤uk Savaﬂ’tan Bugüne Darbeler ve Devrimler: 2 Cilt Tak›m (‹stanbul: Cem Yay›nevi,
2013), 1016 ss. ISBN 978-975-406-927-3
II. Dünya Savaﬂ› ertesinde çok partili düzene geçen pek çok ülke, gerçek bir demokrasi kurmakta
zorland›. Ço¤unda sol ak›mlar yasakland›¤› gibi, Bat› tipi demokrasiye özgü baz› hak ve özgürlükler de s›n›rl›yd›. S›k yaﬂanan askerî diktatörlüklerin ard›ndan demokrasiye dönüﬂleri ise, uzun y›llara ve say›s›z cana mal oldu. So¤uk Savaﬂ dönemindeki darbeler ve devrimler, dünya siyasi tarihinin biçimlenmesinde de
önemli rol oynad›. Yaratt›klar› sars›nt›lar›n etkileri günümüze taﬂ›nd›. So¤uk Savaﬂ sona ermesine karﬂ›n,
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gerek iç savaﬂlar, gerek baﬂta ordular olmak üzere silahl› bürokrasinin ülke yönetimlerini etkileme ve belirleme prati¤i sonlanmad›. 1990’dan bu yana, ço¤u askerî olmak üzere 41 hükümet darbesi, 46 darbe giriﬂimi yaﬂand›. Son üç y›la ise Arap Bahar› damgas›n› vurdu. Unutulmaya yüz tutan geçmiﬂi bugünün penceresinden on yedi baﬂl›k alt›nda ele alan bu kitap, bulundu¤umuz bölgenin içinden geçmekte oldu¤u gerilim yüklü sürece de ›ﬂ›k tutmaktad›r. II. Dünya Savaﬂ› ertesinde çok partili düzene geçen pek çok ülke,
gerçek bir demokrasi kurmakta zorland›. Ço¤unda sol ak›mlar yasakland›¤› gibi, Bat› tipi demokrasiye özgü baz› hak ve özgürlükler de s›n›rl›yd›. S›k yaﬂanan askerî diktatörlüklerin ard›ndan demokrasiye dönüﬂleri ise, uzun y›llara ve say›s›z cana mal oldu. So¤uk Savaﬂ dönemindeki darbeler ve devrimler, dünya siyasi tarihinin biçimlenmesinde de önemli rol oynad›. Yaratt›klar› sars›nt›lar›n etkileri günümüze taﬂ›nd›.
So¤uk Savaﬂ sona ermesine karﬂ›n, gerek iç savaﬂlar, gerek baﬂta ordular olmak üzere silahl› bürokrasinin
ülke yönetimlerini etkileme ve belirleme prati¤i sonlanmad›. 1990’dan bu yana, ço¤u askerî olmak üzere
41 hükümet darbesi, 46 darbe giriﬂimi yaﬂand›. Son üç y›la ise Arap Bahar› damgas›n› vurdu. Unutulmaya
yüz tutan geçmiﬂi bugünün penceresinden on yedi baﬂl›k alt›nda ele alan bu kitap, bulundu¤umuz bölgenin içinden geçmekte oldu¤u gerilim yüklü sürece de ›ﬂ›k tutmaktad›r.

ﬁAH‹N KILIÇ, Bizans K›sa Kronikleri (‹stanbul: ‹thaki Yay›nlar›, 2013), 296 ss. ISBN 978-605-375-319-3
“‹sa’n›n do¤umundan sonra 1553 y›l›, 28 A¤ustos’ta Sultan Souleiman’s [I. Süleyman] büyük bir
orduyla Perslerin [Safevi] üzerine yürüdü. O oradan dönerken, Moustafas [ﬁehzade Mustafa] isimli o¤lu
ki H›ristiyanlar› çok severdi, babas›na itaat ederek kenti terk etti. O [I. Süleyman] onu [Mustafa] yakalayarak, öldürdü. Bütün ordu baban›n kendi o¤lunu öldürttü¤üne dair bu zavall› emirden haberdar oldu¤unda, hepsi gözyaﬂ› döktü ve inançs›z ve merhametsiz baban›n kalpsizli¤i hakk›nda az üzülmediler.” Osmanl› tarihi hakk›nda irili ufakl› birçok bilgi içeren Bizans K›sa Kronikleri, bu kitapla ilk kez Türkçe olarak yay›nlan›yor.

JANET KLEIN, Hamidiye Alaylar› - ‹mparatorlu¤un S›n›r Boylar› ve Kürt Aﬂiretleri [çeviren Renan Akman]
(‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 344 ss. ISBN 978-975-051-284-1
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son döneminde oluﬂturulan Hamidiye Alaylar›, hedefleri ve etkileri
bak›m›ndan ilgi çekici bir tarihî vakad›r. Somut etkileri 1890’dan Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na kadar izlenebilirken, tarihî ve siyasi etkisi günümüze uzanan izler b›rakm›ﬂt›r. Janet Klein, ortaya koydu¤u kapsaml› bir
araﬂt›rma ve geniﬂ bir tart›ﬂmayla Hamidiye Alaylar›n›, bu alaylarla s›n›rl› olmayan bir perspektifle ele
al›yor.

CEM‹L KOÇAK, Rejim Krizi Cilt: 3 (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 615 ss. ISBN 978-975-051-275-9
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 Siyâsî Sistemin Kuruluﬂ Y›llar› (19451950)” 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 siyâsî 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 siyâsî tart›ﬂmalar› de¤il, bunlar›n ayn› anda iﬂledi¤i
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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
Dönemi (1938-1945) adl› araﬂt›rmas›n›n devam› niteli¤indeki bu kitap dizisiyle, Türkiye siyâsî tarihinin
tart›ﬂmal› dönemlerinden birinin en ayr›nt›l› ve en kapsaml› panoramas›n› gözler önüne seriyor.

MUSTAFA KOÇAK, Çok-Kültürlülük Aç›s›ndan Dil Haklar› (‹stanbul: Liberte Yay›nlar›, 2013), 495 ss.
ISBN 978-975-620-177-0
Mustafa Koçak’›n Çok-Kültürlülük Aç›s›ndan Dil Haklar› kitab›nda çok-kültürcü yaklaﬂ›m›n, dil
haklar›n›n dayand›r›ld›¤› normatif temel olarak benimsendi¤i görülmektedir. Eserde, adalet prensipleri çerçevesinde, dilsel farkl›l›¤›n hukuksal bir de¤er ve hak olarak kabul edilecekse, bunun hangi ilkeler temelinde ve nas›l düzenlenebilece¤i araﬂt›r›lm›ﬂ ve çok-boyutlu, çok-katmanl› bir konu olan dilsel adalet düﬂüncesi çarp›c› bir biçimde iﬂlenmiﬂtir. Birbiri ile ilintili olan; birey, kültür, kültürel seçim, kimlik, yurttaﬂl›k, eﬂitlik, kültürel haklar, az›nl›k gruplar›, dil politikalar›, asimilasyon, kolektif haklar, öz-yönetim haklar› gibi birçok konu, dil haklar› merkezli verimli bir tart›ﬂmay› zenginleﬂtirmiﬂtir. Eser ayn› zamanda Türkiye’nin yak›n tarihinin en önemli meselelerinden Kürt Sorunu’nun merkezi unsurlar›ndan birine de temas
etmektedir. Kürt Sorunu art›k kabul edildi¤i üzere, Kürt kimli¤inin ve dilinin tan›n›p tan›nmamas› ile ba¤lant›l›d›r. Bu yüzden Türkiye’nin iç siyasetinde bugün ve yak›n gelecekteki temel tart›ﬂma konusunun, dil
haklar› meselesi olaca¤› rahatl›kla söylenebilir. Koçak’›n çal›ﬂmas›, her ne kadar özellikle Türkiye’ye ve
Kürt Sorunu’na odaklanm›ﬂ olmasa da tarihsel yaﬂanm›ﬂl›klar›n ötesinde, neden Türkiye’de bir Kürt Sorunu’nun ortaya ç›kt›¤›n›, devam etti¤ini ve meselenin özüne iliﬂkin adil bir yaklaﬂ›m benimsenmedi¤i takdirde bu sorunun neden çözülemeyece¤ini, dilsel farkl›l›¤› ve buna ba¤l› hak taleplerinin iç mant›¤›n› analiz eden özelli¤i ile bize göstermektedir. Söz konusu yap›s› ve ele ald›¤› konular›n çeﬂitlili¤i ile eser, pür
akademik ilgililer kadar, araﬂt›rmac›lar, gazeteciler ve siyaset bilimi ve hukuka ilgi duyan genel okuyucuya da hitap etmektedir.

KOLEKT‹F, Süleymaniye Darulhadisi (‹stanbul: Kitabevi Yay›nlar›, 2013), 530 ss. ISBN 978-605-539-796-8
964/1556-1557 tarihinde tamamlan›p faaliyete geçen Süleymaniye Dârülhadisi, Kanunî Sultan Süleyman taraf›ndan Mimar Sinan’a yapt›r›lan Süleymaniye Külliyesi bünyesinde yer almaktad›r. Dârülhadis, Süleymaniye Camii’nin k›ble taraf›nda, Kanunî Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’a ait türbelerin
önünde bulunan dershane ile caminin güney-do¤usundaki talebe hücreleri binalar›ndan oluﬂmaktad›r. II.
Murat devrinden Kanûnî Sultan Süleyman’a kadar Edirne Dârülhadis Medresesi, Kanunî’den itibaren de
Süleymaniye Dârülhadisi Osmanl› Devleti’nin en yüksek kadrolu medresesi say›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada, kuruldu¤u y›ldan Osmanl› Devleti’nin son dönemlerine kadar e¤itim sisteminin zirvesinde yer alan Süleymaniye Dârülhadisi, ilk defa binas›, e¤itim-ö¤retimi, ekonomik durumu ve personeliyle birlikte farkl› yönleriyle incelenmiﬂtir.

KOLEKT‹F, Karﬂ›laﬂt›rmal› Siyaset Temel Konular ve Yaklaﬂ›mlar (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2013), 250 ss. ISBN 978-605-399-313-1
Siyaset biliminin ana dallar›ndan biri olan karﬂ›laﬂt›rmal› siyaset, temel olarak dünyadaki farkl› siyasal sistemlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›n› konu edinir. Son derece geniﬂ olan bu çal›ﬂma alan›; siyasal rejimlerden (demokrasiler, otoriter ve yar› otoriter sistemler) siyasal kurum ve süreçlere (siyasi partiler, ç›kar grup-
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lar›, STK’lar, siyasal kültür, seçimler, demokratikleﬂme vb.) ve buradan toplumlar›n ekonomi politi¤ine
kadar uzanan büyük bir çerçeveyi içine al›r. Siyaset biliminde karﬂ›laﬂt›rma yaparken, siyasal olay ve toplumsal olgular›n ortaya ç›k›ﬂ›, de¤iﬂimi ve sosyal olarak sonlan›ﬂ› ele al›n›p, süreç içinde de¤iﬂkenleri tespit edilerek, bunlar›n bireyin dolay›s›yla toplumun yaﬂam›na olan etkisi incelenir. Oysa uzun y›llar Türkiye’de yap›lan karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar, sadece ülkelerin devlet kurumlar›n›n ya da anayasal kural ve yap›lar›n›n ele al›n›p, incelenmesiyle s›n›rl› kalm›ﬂ, kapsay›c› bir nitelik kazanamam›ﬂt›r. Bu kitap ise karﬂ›laﬂt›rmal› siyaset alan›nda çal›ﬂan siyaset bilimciler ile iç ve d›ﬂ siyaset aras›ndaki etkileﬂimi ele alan uluslararas› iliﬂkiler uzmanlar› taraf›ndan kullan›lan anahtar kavramlar ve yaklaﬂ›mlarla ilgili geniﬂ bilgiler sa¤lamaktad›r. Kitab›n yazarlar› önemli ülkeleri tek tek ele almak yerine, farkl› ülkelerdeki siyasi geliﬂmeleri
de¤erlendirebilmek için kullan›labilecek kavramlar ile analiz yöntemlerini sunmaktad›r. Siyaseti sadece
devlete iliﬂkin olay ve olgular içine hapseden dura¤an ve “eskimiﬂ” yaklaﬂ›mlar›n d›ﬂ›nda canl› ve farkl›
bir bak›ﬂ aç›s› sunan bu eser, ülkelerinin yan› s›ra dünyada süregelen siyasi hayat› incelemek isteyen araﬂt›rmac›lar ve ö¤renciler için de önemli bir kaynak olacakt›r.

KOLEKT‹F, Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsellik (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2013), 170
ss. ISBN 978-605-399-310-0
‹stanbul Psikanaliz E¤itim, Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Derne¤i (Psike ‹stanbul) taraf›ndan düzenlenen
“Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsellik” baﬂl›kl› sempozyumunda psikanalizin temel oda¤›ndaki cinsiyet ve
cinsellik kuramlar› ve bu kavramlarla ilgili yeni olgular çok boyutlu bir ﬂekilde ele al›nd›. Elinizdeki bu kitap bu sempozyumunda sunulan bildirilerin yaz›l› hâle getirilmesiyle ortaya ç›kt›.

KOLEKT‹F, Do¤u Avrupa Türk Tarihi (‹stanbul: Kitabevi Yay›nlar›,2013), 896 ss. ISBN 978-605-539-783-8
Anadolu 1000 y›ld›r Türk yurdu ama ﬂimdiki Ukrayna’da Türk varl›¤› 24 asra yaklaﬂ›yor. Do¤u Avrupa’daki tarihimiz Türk tarihçili¤inde en fazla ihmal edilen sahay› oluﬂturmaktad›r. Bu konuyu çal›ﬂman›n zorluklar› ve yeterli tarihçinin bulunmamas› bunun sebepleri aras›ndad›r. Ancak son y›llarda ülkemizde durum de¤iﬂmiﬂ, bölge tarihinin de¤iﬂik konular›nda uzmanlaﬂan önemli akademisyenler yetiﬂmiﬂtir. Bu
eser tamam› alan›n›n en önemli uzman› olan tarihçilerimizin katk›lar›yla meydana gelmiﬂ olup, ‹skit ve
Sarmat ça¤›ndan baﬂlayarak, Hunlar, Bulgarlar, O¤urlar, Avarlar, Hazarlar, Macarlar, Peçenekler, O¤uzlar, Kumanlar, Tatarlar ve Nogaylar gibi topluluklar›n tarihlerini içermektedir. Uzman tarihçilerin iﬂbirli¤iyle oluﬂan bu eserin bu yönüyle bütün dünyada bir ilk oldu¤unu belirtmeliyiz.

KOLEKT‹F, Osmanl› Sadrazamlar› (‹stanbul: Kitabevi Yay›nlar›, 2013), 367 ss. ISBN 978-605-539-794-4
Prof. Dr. Mehmet Arslan taraf›ndan haz›rlanan Osmanl› Sadrazamlar› -Hadîkatü’l-Vüzerâ ve Zeylleri- adl› elinizdeki bu kitap, Osmanl› döneminde sadrazamlar konusunda yaz›lm›ﬂ ilk eser olan Osmânzâde Tâ’ib’in “Hadîkatü’l-Vüzerâ” adl› eseriyle bu esere daha sonra yap›lan beﬂ zeylin (1. Dilâver A¤azâde Ömer Vahîd Efendi’nin “‹cmâl-i Menâk›b-› Vüzerâ-y› ‹zâm” adl› zeyli, 2. ﬁehrî-zâde Mehmed Sa’îd’in
“Gül-i Zîbâ” adl› zeyli 3. Ahmed Câvid Efendi’nin “Verd-i Mutarrâ” adl› zeyli 4. Abdülfettâh ﬁefkat-i
Ba¤dâdî’nin zeyli 5. Ahmed Rif’at’›n “Verdü’l-Hadâ’ik” adl› zeyli) yani toplam alt› eserin transkripsiyonlu metinlerini ihtiva etmektedir. Bu eserde her metnin sonunda ayr›nt›l› bir indeks de yer almaktad›r. Bu
kitapta Osmanl› dönemindeki 215 sadrazamdan 178 sadrazam›n isimleri, milliyetleri, tayinleri, azilleri, görev süreleri; sadrazaml›ktan önce ve sonra bulunduklar› görevler, kiﬂilikleri, dönemlerindeki hizmetleri vb.
konularda geniﬂ bilgi verilmektedir.
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OHANNES ARAM KONDAYAN, Sand›ktaki Hat›ralar: Çocukluk, Tehcir, ‹stanbul (‹stanbul: Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi, 2013), 76 ss. ISBN 978-605-478-709-8
Jandarma çad›r›n yan›nda duruyordu. O¤lan ona yaklaﬂt› ve üzerinde küçücük renkli boncuklarla çiçek desenleri iﬂlenmiﬂ küçük bir bozuk para kesesini kabul etmesini rica etti. Bu o¤lan için k›ymetli bir
ﬂeydi. Bu keseyi ona do¤du¤u ﬂehirde Noel ve Paskalya’da amcas›yla birlikte ziyaret ettikleri mahkûmlar
vermiﬂti. O¤lan›n evinden getirdi¤i hediyelere karﬂ›l›k olarak mahkûmlar da bunu vermek istemiﬂlerdi.
Jandarma keseyi kabul etmeden önce bir an duraksad›. Belli ki bu insanlar yola ç›karken ne zamand›r akl›ndan geçirdi¤i ve giderek derinlere kök salm›ﬂ olan bir ﬂeyleri söylemek istiyordu. Gökyüzünü iﬂaret etti ‘Sizin Ona varan kendi yolunuz var, bizim kendi yolumuz. Bütün yollar O’nda buluﬂur’ dedi. O¤lan büyüyüp de yetiﬂkin bir erkek oldu¤unda bu jandarma kendisi için iyi kalpli bir insandan çok daha fazlas›n›
ifade etmeye baﬂlad›. Tehcir y›llar›ndan sa¤ kurtulacak denli ﬂansl› olmuﬂ, sonras›nda ise bu tehcirden daha az ac›l› ya da ümit k›r›c› say›lamayacak baﬂka deneyimlerden geçmiﬂti. Ama tüm bunlar›n ortas›nda her
zaman Anadolu ovalar›ndaki bu s›radan, okuma yazmas› olmayan, silahl› muhaf›z› insanl›¤›n, daha derin
bir maneviyat›n, daha kal›c› insani niteliklerin simgesi olarak akl›na getirebiliyordu. Bu adam, tek bir insan›n çilesinde ve adanm›ﬂl›¤›nda bütün ruhlar›n akrabal›¤›n› hissetmiﬂti. Aileye sa¤lad›¤› su bir inanç eylemiydi, kendi ruhunun özgürlü¤ünde keﬂfetti¤i ﬂeyin evrenselli¤ine olan inanç.

CAH‹T KÜLEB‹, Sanatç›n›n Öyküsü (Ankara: Bilgi Yay›nevi, 2013), 364 ss. ISBN 978-975-220-479-9
1997 Haziran›nda, 80 yaﬂ›ndayken kaybetti¤imiz ve bir “denge ﬂairi” olarak tan›d›¤›m›z Cahit Külebi’nin düz yaz›lar›ndan derlenen bu eser; dostlara mektuplar, iç döküﬂler, an›lar, anlat›lar ve söyleﬂilerden oluﬂuyor. Bir yan›yla o dönemin kültür-sanat/edebiyat haritas›n› seriyor önümüz. Üstelik tan›d›k eleﬂtiriler, sorular, yorumlar, sitemler, ﬂikâyetler, direniﬂ ve dayan›ﬂma örnekleriyle.

TAKIE SUGIYAMA LEBRA, Japonlar ve Davran›ﬂ Biçimleri [çeviren O¤uz Baykara] (‹stanbul: Bo¤aziçi
Üniversitesi Yay›nevi, 2013), 318 ss. ISBN 978-605-423-896-5
Hawaii Üniversitesi’nde y›llard›r Japon kültür ve davran›ﬂ›na iliﬂkin dersler veren Prof. Takie Sugiyama Lebra, bu kitab›nda Japonlar hakk›ndaki merak›m›z› giderirken verdi¤i yeni bilgilerle okuru baﬂka
ﬂaﬂk›nl›klara sürüklüyor. Lebra, kitab›n› oluﬂtururken hem bilimsel hem de bilimsel olmayan yaz›l› kaynaklara baﬂvuruyor. Japon yazarlara oldu¤u kadar Japonya d›ﬂ›ndan yazarlar›n metinlerini de dikkate al›yor. Ayr›ca çal›ﬂmas›nda gerek “sadece vatandaﬂ” olarak gerekse eleﬂtirel bir gözlemci olarak kendi kiﬂisel deneyimlerinden de faydalan›yor.

ALEXANDER LOWEN, Narsisizm: Gerçek Benli¤in ‹nkâr› [çeviren Tamer Çetin] (‹stanbul: Cem Yay›nevi,
2013), 264 ss. ISBN 978-975-406-929-7
Siz de bir narsisist misiniz? Narsisist biriyle etkileﬂim halinde misiniz? Yayg›n inan›ﬂ›n aksine narsisistler kendilerini ya da bir baﬂkas›n› sevmezler. Gerçek benliklerini kabul edemezler. Onun yerine, duygusal hissizliklerini gizleyen maskeler oluﬂturup yüzlerine yap›ﬂt›r›rlar. Narsisistler, kültürel güçlerin ve
insan kiﬂili¤indeki yatk›n olan faktörlerin de etkisiyle: Ne hissettiklerinden çok nas›l göründükleriyle ilgilenirler. Baﬂtan ç›kar›c›, ç›kar› için hile yapan, güç ve kontrol elde etmek için mücadele eden insanlard›r.
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Egoisttirler, ç›karlar›na odaklan›rlar ama kendini ifade etme, kendine hâkim olma, haysiyet ve dürüstlük
gibi benli¤in gerçek de¤erlerinden yoksundurlar. Sa¤lam bir benlik alg›lar›n›n olmay›ﬂ›, hayat› boﬂ ve anlams›z olarak tecrübe etmelerine yol açar. Dr. Alexander Lowen bu ezber bozan çal›ﬂmas›nda, narsisistlerin bast›rd›klar› duygular›n› ve kaybettikleri insanl›klar›n› nas›l geri kazanacaklar›n› göstermek için kapsaml› klinik tecrübelerini kullan›yor. Dr. Lowen kendi geliﬂtirdi¤i bir psikoterapi yöntemi olan Biyoenerji
Analizini kullanarak narsisistik özelliklere sahip olanlar ve onlarla etkileﬂim halindeki insanlara tatmin edici ve gerçek bir yaﬂam için yeni bir imkân sunuyor.

H‹LM‹ LUﬁ, S. TANVIR WASTI, ERDEM CANBAY, U⁄UR ERSOY, Çubuklar›n Mukavemeti: Temel Konular
(‹stanbul: Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi, 2013), 530 ss. ISBN 978-605-478-722-7
Uzun bir geçmiﬂi olan kat› cisimler mekani¤i, Türkçedeki yayg›n ismiyle mukavemet, birçok mühendislik dal› için vazgeçilmez öneme sahip temel bir konudur. Mukavemetin hem geniﬂ kapsaml› oluﬂu hem de
yeni malzeme, kuram ve çözüm teknikleriyle daha da geniﬂlemeye devam etmesi yüzünden tek bir kitapta ele
al›nmas› mümkün de¤ildir. Öte yandan mühendislik e¤itiminde, klasik malzemelerden üretilmiﬂ ve uygulamada s›kl›kla kullan›lan yap› elemanlar›yla ilgili temel bilgilerin ele al›nmas›, genellikle lisans e¤itimi s›ras›nda gerçekleﬂir. Çubuklar›n Mukavemeti böyle bir temel e¤itimde yer almas› beklenebilecek konu baﬂl›klar›n› içermektedir. Kuﬂkusuz hakk›nda birçok dilde çok say›da kitap yaz›lm›ﬂ bir alanla ilgili tümüyle yeni bir
ﬂeyler söylemek zor olsa da, gerek eldeki bilgilerin derlenip düzenlenmesi ve aktar›lmas› s›ras›nda gözetilen
ayr›nt›lar gerekse paylaﬂ›lan kiﬂisel deneyimler okuyucuya farkl› bak›ﬂ aç›lar› kazand›racakt›r. Bu kitapta, yazarlar›n›n Bo¤aziçi Üniversitesi ve Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde edindikleri deneyimlerine dayanarak
yapt›klar› ortak çal›ﬂmayla, iki esas amaç gözetilmiﬂtir. Bunlardan ilki, konular›n daha en baﬂ›ndan uygulama
deneyimleriyle aktar›lmas›, uygulamalardan esinlenilmiﬂ çok say›da örnek bar›nd›rmas› ve konunun yaln›z
matemati¤ine de¤il ayn› zamanda, hatta daha fazlas›yla, fizi¤ine vurgu yap›lmas›d›r. ‹kinci amaç ise yazarlar›n›n çok önem verdi¤i Türkçe bilim dilinin yerleﬂmesi ve geliﬂmesine katk› sa¤lamakt›r.

CHRISTOPH WILHELM LUDEKE, Türklerde Din ve Devlet Yönetimi [çeviren Türkis Noyan] (‹stanbul: Kitap
Yay›nevi, 2013), 232 ss. ISBN 978-605-105-122-2
Christoph Wilhelm Lüdeke ‹zmir Protestan Kilisesi’ni kurmak üzere atand› ve 19 Nisan 1759’da
kente ulaﬂt›. Üç y›l sonra kilisesine destek bulma amac›yla Protestan ülke büyükelçilerini ziyaret etmek üzere ‹stanbul’a gitti ve burada alt› ay kald›. Bu süre zarf›nda kentin sokaklar›nda dolaﬂt›, kentin an›tlar›, cami
ve kiliseleri, konak ve köﬂkleri hakk›nda notlar tuttu ve bunlar› seyahatnamesinde yay›nlad›. Padiﬂah alaylar›n› izledi, Venedik Elçisi Correri’nin padiﬂah›n huzuruna kabul töreninde haz›r bulundu ve elçi kabul törenlerini ayr›nt›laryla betimledi. H›ristiyanlar›n durumunu, adetlerini, giyinilerini, aile yaﬂamlar›n›, ticari u¤raﬂlar›n›, Rum ve Ermeni kilislerini gözlemledi. Seyahatnamesinde bu konuyla ilgili ﬂu baﬂl›klar yer al›yor:
Türkiye’de H›ristiyanlara tan›nan din özgürlü¤ü; Türklerin aras›nda yaﬂayan h›ristiyanlar›n durumu; Türkiye’de H›ristiyan dininin övgüye de¤er korunmuﬂlu¤u, Rum Kilisesi, Rumlar›n dini gelenekleri, karakter yap›s›, Ermeni Kilisesi ve dini gelenekleri, di¤er H›ristiyanlardan farklar›. Ama Lüdeke seyahatnamesinde en
geniﬂ yeri Müslümanl›k ve Osmanl› devlet yönetimine verir. Zaten kitab›n›n ad› da bu yüzden Türklerde Din
ve Devlet Yönetimi’dir. Kitab›nda din konusuna ayr›lm›ﬂ ﬂu bölümler ilgi çekicidir: [Hz.] Muhammed, Kuran, tarikatlar, ‹slam gelenekleri, din görevlileri, dinden dönme ve dine kat›lman›n zorluklar›. Lüdeke’nin
Osmanl› Devleti hakk›ndaki gözlemleri de ilgi çekicidir. Osmanl›lar›n padiﬂaha duyduklar› ba¤l›l›k, padiﬂah
saray›ndaki yaﬂam, devlet görevlileri, ülkenin toplumsal ve siyasal durumu, Osmanl› ordusunun savaﬂ tarz›,
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bilim ve e¤itim. Lüdeke halk›n sorunlar›yla da yak›ndan ilgilenir. Ev ve aile yaﬂamlar›na ve genel olarak karakter yap›lar›na dair notlar tutar. ‹zmir’de yaﬂayan Avrupal›lar, ‹zmir depremi, ‹zmir yang›n›, kentteki hastal›klar ve veba salg›n› gibi konular da Lüdeke seyahatnamesinin ilgi çekici konular› aras›nda.

ERNEST MANDEL, Geç Kapitalizm [çeviren Candem Badem] (‹stanbul: Versus Kitap Yay›nlar›, 2013),613 ss.
ISBN 978-605-569-190-5
Geç Kapitalizm, Marx’›n Kapital’de geliﬂtirdi¤i kapitalist üretim tarz›n›n hareket yasalar›n›n genel
teorisini 20. yüzy›l kapitalizminin somut tarihine uygulayan ilk büyük Marksist sentezdir. Mandel, çözümlemesine kapitalist ekonomilerin nas›l incelenmesi gerekti¤ine dair Bauer, Grossman, Luxemburg ve Buharin’in yaklaﬂ›mlar›n›n eleﬂtirel bir de¤erlendirmesini de içeren bir tart›ﬂma ile baﬂl›yor. Daha sonra yazar dünya pazar›n›n yap›s›n› ve art›-kâr›n çeﬂitli biçimlerini özetliyor. Yazar ayr›ca Napoleon Savaﬂlar›’ndan bu yana kapitalist geliﬂmenin uzun dalgalar›n›n bir ﬂemas›n› sunuyor.

MICHAEL MANN, Devletler Savaﬂ ve Kapitalizm: Politik Sosyoloji ‹ncelemeleri [çeviren Semih Türko¤lu]
(‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 2013), 233 ss. ISBN 978-975-333-304-7
Tarihsel sosyoloji sahas›n›n yaﬂayan duayenlerinden Michael Mann’›n Devletler, Savaﬂ ve Kapitalizm çal›ﬂmas›, yazar›n farkl› dergilerde yay›nlad›¤› bir dizi makaleden oluﬂmaktad›r. Kariyerini Yeni-Weberci bir kavramsal çerçeveden hareketle “toplumsal iktidar›n tarihi”ni yeniden ele almaya vakfetmiﬂ olan
Mann, bu çal›ﬂmas›nda modern devletler, savaﬂ ve özellikle de kapitalist ekonomiler aras›ndaki iliﬂkilere
odaklanmaktad›r. Daha özeldeyse ulus-devletin kapsam› içinde kapitalizm, toplumsal s›n›flar ve devlet
aras›ndaki orkestrasyon ve uluslararas› iliﬂkiler, militarizm ve s›n›f yap›lar›ndaki mutasyonlar kitab›n temel hatlar›n› teﬂkil etmektedir. Politik sosyoloji incelemelerindeki kültürelci, çat›ﬂmac› ya da iﬂlevselci paradigmalar›n düﬂtü¤ü indirgemecilikten uzak duran çal›ﬂmas›yla, Mann’›n bu eserinde büyük kuramsal
sentezlerin verimliliklerini taﬂ›d›¤›n› iddia edebiliriz.

AVISHAI MARGALIT, Uzlaﬂma ve Kokuﬂmuﬂ Uzlaﬂmalar [çeviren Nedim Çatl›] (‹stanbul: ‹thaki Yay›nlar›,
2013), 224 ss. ISBN 978-605-375-291-2
Siyasal uzlaﬂma ne zaman kabul edilebilir ve ne zaman, temelden kokuﬂmuﬂ, sonu nereye var›rsa
vars›n asla kabul etmememiz gereken bir ﬂeydir? Peki ya kokuﬂmuﬂ uzlaﬂma siyaseten gerekliyse? Uzlaﬂma büyük bir siyasal erdemdir, özellikle de bar›ﬂ u¤runaysa. Fakat Avishai Margalit’in ileri sürdü¤ü gibi,
kabul edilebilir uzlaﬂman›n bar›ﬂ için bile ahlaki s›n›rlar› vard›r. Ama iﬂte nedir bu s›n›rlar? Uzlaﬂmayla
sa¤lanm›ﬂ bar›ﬂ hangi noktada adaletsiz olur? ﬁaﬂ›rt›c› derecede az dikkat çekmiﬂ hayati önemdeki sorular
üzerine odaklanan Margalit, sadece savaﬂ› adil k›lan ﬂeyle de¤il, ne tür bir uzlaﬂman›n adil bir bar›ﬂa olanak sa¤lad›¤›yla da ilgilenmemiz gerekti¤ini ileri sürüyor.

AYGÜN EK‹N MER‹Ç, Metropolis ‹onia III: Ana Tanr›ça Kutsal Ma¤aralar› (‹stanbul: Homer Kitabevi ve
Yay›nc›l›k, 2013), 292 ss. ISBN 978-994-448-347-6
Metropolis antik kenti Efes ve ‹zmir aras›ndaki çam ormanlar›yla kapl› Gallesion Da¤›’n›n eteklerinde kurulmuﬂ, ad› ise Meter Gallesia isimli Ana Tanr›ça’dan esinlenerek Metropolis olmuﬂtur. Ana Tan-
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r›ça (Kibele) inan›ﬂ›, Eski Anadolu’da Cilal› Taﬂ (Neolitik) dönemden beri oldukça yayg›nd› ve özellikle
Bat› Anadolu’da ma¤ara, kaya tap›na¤›, aç›k hava tap›na¤› gibi kayal›kl› do¤al alanlarda tapk› görmekteydi. Metropolis’in kuzeyinde Gallesion Da¤› yamac›nda bulunan birbirine yak›n iki sark›t ve dikitli ma¤arada yap›lan uzun ve zahmetli kaz›lar sonunda bulunan 554 piﬂmiﬂ toprak heykelcikten 404 tanesinin Ana
Tanr›ça tasviri olmas› buras›n›n Ana Tanr›ça’ya adanm›ﬂ bir kült alan› oldu¤unu göstermektedir. Kaçakç›lar taraf›ndan yer yer delik deﬂik edilen ma¤aralarda, çok titiz yürütülen kaz› ve temizlik çal›ﬂmalar›nda
dolgu toprak ç›kr›klar yard›m›yla d›ﬂar› taﬂ›nm›ﬂ kemik dâhil tüm buluntular elenerek ayr›lm›ﬂ ve tasnif
edilerek araﬂt›rma için saklanm›ﬂt›r. Buluntu istatistiklerinin gösterdi¤ine göre kült alan› en yo¤un olarak
Helenistik ve Roma dönemlerinde kullan›lm›ﬂt›r.

NECAT‹ MERT, Memleket Kitabevi (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 309 ss. ISBN 978-975-051-273-5
Necati Mert, taﬂrada bir kitabevini yaﬂatma maceras›n› anlat›yor. Kitapç›l›k maceras›n›n etraf›nda,
taﬂra hayat›n› anlat›yor: Çek tahsildar›n› “komünist!” diye kovalayan kitapç›y›, doland›r›c›ya para kapt›ran
da¤›t›mc›y›, müﬂterisi taraf›ndan dövülen esnaf›. Herhangi bir taﬂray› de¤il, Adapazar›’n›, Adapazar›’n›n
yak›n tarihini anlat›yor Necati Mert. Adapazar› mikro evreninde, 12 Mart döneminden günümüze, Türkiye’nin toplumsal ve politik de¤iﬂim sürecini anlat›yor. Solculu¤un ve sa¤c›l›¤›n de¤iﬂimini, sadece gündelik ve politik hikâyat de¤il. Memleket Kitabevi, Necati Mert’in kendi yazarl›k serüveniyle iç içe, taﬂrada
edebiyat ve düﬂünce u¤raﬂ›n›n canl› resimlerini sunuyor.

MARTHA MUNDY, RICHARD SAUMAREZ SMITH, Modern Devlet’e Giden Yolda Mülk Siyaseti: Osmanl›
Suriyesi’nde Hukuk Yönetim ve Üretim [çeviren Süleyman K›z›ltoprak] (‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt
Yay›nlar›, 2013), 400 ss. ISBN 978-975-333-296-5
Bu kitap geç dönem Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda hukuk, idare ve üretken toplumsal a¤lar›n kesiﬂtikleri noktada mülkiyet iliﬂkilerinin do¤as›n› ve dönüﬂümünü inceliyor. Öncelikle Tanzimat düzenlemelerini, ‹slam Hukuku’nda yüzy›llar boyunca mîrî topraklar hakk›nda cereyan etmiﬂ tart›ﬂmalar›n eksenine
oturtuyor. Daha sonra, Tanzimat hukuksal sisteminin yönetimini ‹mparatorlu¤un yüz civar›nda köyü kapsayan bir kazas›nda mercek alt›na al›yor. Kitaba göre bu yaklaﬂ›m yöntem aç›s›ndan önem taﬂ›yor, zira on
dokuzuncu yüzy›l boyunca Tanzimat ›slahatlar› büyük ölçekli dönüﬂümlere u¤ram›ﬂt›r. Bu ›slahatlar›n etkileri de hem yürürlü¤e konuluﬂlar›n›n zamanlamas›na hem de bölgelerin siyasal iktisad›na ba¤l› olarak
farkl›l›klar arz ederler. Bu yüzden siyasal yöneticiler bölge seçkinleri ile bir araya gelerek müzakere, tercüme ve çat›ﬂma süreçlerine dâhil olurlar. Kitab›n üçüncü ve son bölümü sözlü mülakatlar, tapu, kadastro,
nüfus, vergi, nizamiye ve ﬂer’i mahkeme kay›tlar›ndan hareketle üretken sistemlerde mîrî topraklardaki
mülkiyetin nesnesinin sadece hukuk ve idare taraf›ndan de¤il, bu topra¤›n toplumsal üretimdeki de¤eri taraf›ndan da belirlendi¤ini göstermektedir. Böylece bu kitap, daha geniﬂ karﬂ›laﬂt›rmal› bir çerçevede hem
mülkiyetin mahiyeti hem de Osmanl› ›slahatlar›n›n mizac› konular›nda yeni perspektifler sunmaktad›r.

GÜLRU NEC‹PO⁄LU, Sinan Ça¤› [çeviren Gül Ça¤al› Güven] (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2013), 800 ss. ISBN 978-605-399-308-7
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun “klasik” devrinde mimarbaﬂ› olarak yaklaﬂ›k yar›m as›rl›k görev dönemi boyunca (1539-1588), Sinan’›n tasarlad›¤› yüzlerce bina ve kendine özgü mimarî üslûp, Tuna’dan Dic-
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le’ye kadar uzanan muazzam bir imparatorluk co¤rafyas›nda kal›c› izler b›rakt›. Gelmiﬂ geçmiﬂ en ünlü Osmanl› mimar› olarak tan›nan Sinan, ‹stanbul’un dünyaca meﬂhur ﬂehir siluetinin yeniden yap›lanmas›na
katk›da bulundu. Rönesans ‹talya’s›ndaki geliﬂmelerle karﬂ›laﬂt›r›la gelen, ›ﬂ›k dolu, merkezî mekânl› kubbeli camileri mimarbaﬂ›n›n önde gelen eserleri olarak nam kazand›.

MICHAEL P. NICHOLS, Aile Terapisi: Kavramlar ve Yöntemler [çeviren Okhan Gündüz] (‹stanbul: Kaknüs
Yay›nlar›, 2013), 592 ss. ISBN 978-975-256-387-2
Bu alanda tart›ﬂmas›z klasik kabul edilen elinizdeki kitapta aile terapisi sadece tarihsel arka plan›
ve dayand›¤› kuramlarla de¤il, özellikle klinik uygulamalara yap›lan vurguyla bütün yönleriyle inceleniyor. En yeni terapi modelleri güncel tan›mlamalar›yla veriliyor, temel klinik uygulamalar geniﬂ bir ﬂekilde ele al›n›yor, günümüzde aile terapisi alan›n› etkileyen ak›mlar anlat›l›yor, klinik teknikler ayr›nt›lara inilerek aktar›l›yor. Kitab›n zengin içeri¤inde ön plana ç›kan noktalardan baz›lar› ﬂunlar:
20. yüzy›l›n önde gelen aile terapistlerinin biyografileri ve foto¤raflar›
Okuyucunun aile terapisi mesle¤ini ilgilendiren meselelerdeki fark›ndal›¤›n› artt›rmak amac›yla
meslek ahlak› hakk›nda bilgi, Evde hizmet veren aile terapistlerinin karﬂ›laﬂt›¤› özel meseleler, En son
araﬂt›rma sonuçlar› ve veriler, vaka hikâyeleri, baﬂl›ca kuramsal kavramlar, nöroloji ve iliﬂkiler, cinsellik
ve internet üzerine bölümler.

DAVID NICOLLE, Malazgirt 1071 [çeviren Özgür Koçak] (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›,
2013), 96 ss. ISBN 978-605-360-991-9
‹mparator IV. Romanos komutas›ndaki büyük bir Bizans ordusu, 26 A¤ustos 1071 günü, Do¤u
Anadolu’daki Van Gölü yak›nlar›nda bulunan müstahkem Malazgirt ﬂehri önlerinde Sultan Alp Arslan
komutas›ndaki Selçuklu Türkleri’nin ordusuyla muharebeye tutuﬂtu. Bizans kuvvetlerinin taarruza kalkt›¤›, Selçuklular›n ise geri çekilip Bizans kanatlar›na vurkaç sald›r›s› yapmaya çal›ﬂt›klar› ilk safhada has›mlardan hiç biri üstünlük kuramad›. Ne var ki, yorgun düﬂen Bizans ordusu geri çekilmeye kalk›ﬂ›nca,
ya kargaﬂa yahut ihanet sebebiyle darmada¤›n olarak kader belirleyici bir bozguna u¤rad›. Bizans’›n do¤u s›n›r boyunun y›k›ld›¤› ve ünlü Vareg Muhaf›zlar dâhil birçok seçkin Bizans birli¤inin eriyip gitti¤i
bu bozgun, Bizans topraklar›n› hallaç pamu¤u gibi atan on y›ll›k bir iç savaﬂ› da tetikledi. Malazgirt
meydan muharebesi Kadim Roma’ya halef Bizans ‹mparatorlu¤u’nun kalbi Anadolu’yu Türk fethine
aç›k hale düﬂüren neticeleriyle sadece Ortaça¤’›n de¤il bütün zamanlar›n en kader çizici askerî olaylar›ndan biridir.

DAVID NICOLLE, Haçl›lar Ça¤›nda Bizans, Balkan ve Macar Ordular› (1100 - 1568) [çeviren Emir Yener]
(‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2013), 56 ss. ISBN 978-605-360-966-7
Bu eserde Nicolle, Ortaça¤ Balkanlar›’n›n karmaﬂ›k tarihine berrak bir giriﬂ penceresi açarak Osmanl›lar›n kuruluﬂ y›llar›ndaki baﬂl›ca rakiplerini ete kemi¤e büründürüyor ve popüler Türk tarihçili¤inde “Haçl›lar” torbas›na at›l›p adeta ismi var cismi yok bir “hayaletler ordusuna” indirgenmiﬂ savaﬂç›lar›
tasvir ediyor.
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OSCAR NIEMEYER, Dünya Adil De¤il [çeviren Leyla Tonguç Basmac›] (‹stanbul: Sel Yay›nc›l›k, 2013), 60 ss.
ISBN 978-975-570-650-4
Modern mimariye hem anlay›ﬂ hem de biçim bak›m›ndan oldukça önemli katk›larda bulunmuﬂ,
dünyan›n çeﬂitli yerlerinde say›s›z esere imzas›n› atm›ﬂ, bir yüzy›l› aﬂk›n yaﬂam›n›n neredeyse son günlerine kadar çal›ﬂm›ﬂ büyük bir isim Oscar Niemeyer. Niemeyer’i önemli k›lan yaln›zca özellikle betonun
farkl› ve estetik kullan›m›n› yans›tan yap›tlar› de¤il, genç yaﬂlardan itibaren benimsedi¤i ve her f›rsatta dile getirdi¤i politik duruﬂudur. Fidel Castro’nun deyimiyle “dünyada kalan iki komünistten biri”dir ve tam
da bu yüzden tarz› zaman zaman eleﬂtirilmiﬂ ve çeliﬂkili bulunmuﬂtur. Ancak Niemeyer iﬂlevi de¤il formu
önemseyen anlay›ﬂ›, özgünlük ve yarat›c›l›¤›yla çizgisini tutarl›l›kla yans›tm›ﬂt›r. Da¤lardan, dalgalardan,
bulutlardan ve kad›n bedeninin estetik k›vr›mlar›ndan ald›¤› ilham e¤ri çizgilerde, yüzeylerde ve geniﬂ
alanlarda hayat bulur. 1939’da New York Fuar›’nda Brezilya pavyonu tasar›m›yla ad›n› duyuran, bu tarihten itibaren dönemin önemli mimarlar› Le Corbusier, Lucio Costa gibi isimlerle çal›ﬂmaya baﬂlayan Niemeyer, 1964’te gerçekleﬂen askeri darbeye kadar yeni baﬂkent Brasilia ﬂehrinin inﬂa edilmesi de dâhil olmak üzere birçok iﬂe imza att›. 1985’e kadar süren askeri diktatörlük süresince gördü¤ü bask›lar nedeniyle yurtd›ﬂ›nda, sürgünde yaﬂad› ve tasar›mlar›n› Paris, Trablus, Cezayir, Malezya ve ‹talya’da sürdürdü. Ülkesine döndü¤ü y›l olan 1985’ten 2012’deki ölümüne kadar çal›ﬂmaya devam etti. Niemeyer’in dünya görüﬂünü, mimariye yaklaﬂ›m›n›, dostluklar›n› dile getirdi¤i k›sa metinlerden oluﬂan Dünya Adil De¤il, 104
yaﬂ›nda bir çocu¤u tüm içtenli¤i ve sadeli¤iyle yans›t›yor, komünist bir çocuk.

JOHN JULIUS NORWICH, Bizans-1 [çeviren Hamide Koyukan] (‹stanbul: Kabalc› Yay›nevi, 2013), 345 ss.
ISBN 978-605-509-301-3
Bizans otokrasiyle idare ediliyordu, baﬂtaki imparator Havarilere eﬂ, Tanr›’n›n yeryüzündeki temsilcisi, tüm tebaas›n›n hayat›n› avucunda tutan yar› ilahi bir varl›kt›. Bu imparatorlardan baz›lar› kahramand›, baz›lar› da canavar; fakat asla silik de¤illerdi. Sadece bundan ötürü bile bu kitab› yazmak sürekli bir
zevkti, fakat mütevaz› anlamda, bir borcun ödenmesiydi ayn› zamanda. Bizim medeniyetimiz Do¤u ‹mparatorlu¤u’na ne kadar çok ﬂey borçlu oldu¤unu asla yeterince de¤erlendiremedi. H›ristiyanl›¤›n bu Do¤u
Kalesi olmasayd›, Avrupa’n›n VII. yüzy›lda Sasani ordular›na, VIII. yüzy›lda Ba¤dat Halifesi’nin ordusuna karﬂ› ﬂans› olur muydu? Bugün hangi dili konuﬂuyor ve hangi tanr›ya tap›yor olurduk? Kültürel alandaki borcumuz da çok büyüktür. Barbar istilalar› ve Roma’daki imparatorun düﬂüﬂünden sonra, Bat› Avrupa’daki ö¤renme ›ﬂ›¤›, tek tük manast›rdaki titrek alevler d›ﬂ›nda, sönmüﬂtü. Alev alev yanmay› sürdürdü¤ü ve klasik miras› korudu¤u yer Bosphoros k›y›lar›yd›. Antik Ça¤ hakk›ndaki bilgilerimizin ço¤u -özellikle Yunan ve Latin edebiyat› ve Roma hukuku- Constantinopolis’in âlimleri ve yazmanlar› olmasayd›
sonsuza de¤in kaybolacakt›.

JOHN JULIUS NORWICH, Bizans-2 [çeviren Selen H›rç›n Riegel] (‹stanbul: Kabalc› Yay›nevi, 2013), 330 ss.
ISBN 978-605-509-302-0
Bizans otokrasiyle idare ediliyordu, baﬂtaki imparator Havarilere eﬂ, Tanr›’n›n yeryüzündeki temsilcisi, tüm tebaas›n›n hayat›n› avucunda tutan yar› ilahi bir varl›kt›. Bu imparatorlardan baz›lar› kahramand›, baz›lar› da canavar; fakat asla silik de¤illerdi. Sadece bundan ötürü bile bu kitab› yazmak sürekli bir
zevkti, fakat mütevaz› anlamda, bir borcun ödenmesiydi ayn› zamanda. Bizim medeniyetimiz Do¤u ‹mparatorlu¤u’na ne kadar çok ﬂey borçlu oldu¤unu asla yeterince de¤erlendiremedi. H›ristiyanl›¤›n bu Do¤u
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Kalesi olmasayd›, Avrupa’n›n VII. yüzy›lda Sasani ordular›na, VIII. yüzy›lda Ba¤dat Halifesi’nin ordusuna karﬂ› ﬂans› olur muydu? Bugün hangi dili konuﬂuyor ve hangi tanr›ya tap›yor olurduk? Kültürel alandaki borcumuz da çok büyüktür. Barbar istilalar› ve Roma’daki imparatorun düﬂüﬂünden sonra, Bat› Avrupa’daki ö¤renme ›ﬂ›¤›, tek tük manast›rdaki titrek alevler d›ﬂ›nda, sönmüﬂtü. Alev alev yanmay› sürdürdü¤ü ve klasik miras› korudu¤u yer Bosphoros k›y›lar›yd›. Antik Ça¤ hakk›ndaki bilgilerimizin ço¤u -özellikle Yunan ve Latin edebiyat› ve Roma hukuku- Constantinopolis’in âlimleri ve yazmanlar› olmasayd›
sonsuza de¤in kaybolacakt›.

JOHN JULIUS NORWICH, Bizans-3 [çeviren Selen H›rç›n Riegel] (‹stanbul: Kabalc› Yay›nevi, 2013), 410 ss.
ISBN 978-605-509-303-7
Bizans otokrasiyle idare ediliyordu, baﬂtaki imparator Havarilere eﬂ, Tanr›’n›n yeryüzündeki temsilcisi, tüm tebaas›n›n hayat›n› avucunda tutan yar› ilahi bir varl›kt›. Bu imparatorlardan baz›lar› kahramand›, baz›lar› da canavar; fakat asla silik de¤illerdi. Sadece bundan ötürü bile bu kitab› yazmak sürekli bir
zevkti, fakat mütevaz› anlamda, bir borcun ödenmesiydi ayn› zamanda. Bizim medeniyetimiz Do¤u ‹mparatorlu¤u’na ne kadar çok ﬂey borçlu oldu¤unu asla yeterince de¤erlendiremedi. H›ristiyanl›¤›n bu Do¤u
Kalesi olmasayd›, Avrupa’n›n VII. yüzy›lda Sasani ordular›na, VIII. yüzy›lda Ba¤dat Halifesi’nin ordusuna karﬂ› ﬂans› olur muydu? Bugün hangi dili konuﬂuyor ve hangi tanr›ya tap›yor olurduk? Kültürel alandaki borcumuz da çok büyüktür. Barbar istilalar› ve Roma’daki imparatorun düﬂüﬂünden sonra, Bat› Avrupa’daki ö¤renme ›ﬂ›¤›, tek tük manast›rdaki titrek alevler d›ﬂ›nda, sönmüﬂtü. Alev alev yanmay› sürdürdü¤ü ve klasik miras› korudu¤u yer Bosphoros k›y›lar›yd›. Antik Ça¤ hakk›ndaki bilgilerimizin ço¤u -özellikle Yunan ve Latin edebiyat› ve Roma hukuku- Constantinopolis’in âlimleri ve yazmanlar› olmasayd›
sonsuza de¤in kaybolacakt›.

ARDA ODABAﬁI, MEHMET PER‹NÇEK, Stambulskie Novosti’de Jön Türk Devrimi (‹stanbul: Kaynak Yay›nlar›, 2013), 554 ss. ISBN 978-975-343-803-2
Stambulskie Novosti (‹stanbul Haberleri), 1909-1910 y›llar›nda Türkiye’de ç›km›ﬂ ilk Rusça gazetedir. Rus devrimciler, Paris’te tan›ﬂt›klar› ‹ttihatç›lar›n ça¤r›s› üzerine 1908 devriminden sonra Türkiye’ye
gelirler. Ekim devriminden sonra Sovyet Devletinde üst düzey görevlere gelecek olan Korkmasov ve arkadaﬂlar›, iç siyasetten d›ﬂ politikaya, toplumsal hayattan edebiyat ve sanata Jön Türk Devrimi’ni incelerler. Türkiye’de ve Rusya’da neredeyse hiç bilinmeyen bu gazete, Türk devrim tarihi araﬂt›rmalar› aç›s›ndan önemli veriler sunuyor. ‹ttihat ve Terakki liderlerinin yaz›lar›n›n yer almas› da Gazeteye ayr› bir de¤er kat›yor. Türk ve Rus bas›n tarihleri aç›s›ndan eﬂsiz bir kaynak olan Stambulskie Novosti, 1908 Jön
Türk devriminin dünya çap›ndaki önemini ve etkisini de ortaya koyuyor. Kitab›n yazarlar›, o dönemi, bugüne dek gün ›ﬂ›¤›na ç›kmam›ﬂ Rusça ve Osmanl›ca kaynaklarla birlikte de¤erlendiriyorlar.

CLAUS OFFE, Amerika Üzerine Düﬂünceler [çeviren Osman Toklu] (Ankara: Dost Kitabevi Yay›nlar›,
2013), 111 ss. ISBN 978-975-298-500-1
Eski K›ta’n›n ABD ile kurdu¤u iliﬂkiler, taraflar›n karﬂ›l›kl› olarak besledi¤i önyarg›, merak, endiﬂe, coﬂku, tereddüt gibi oldukça karmaﬂ›k ve çeliﬂik hislerin içe içe girdi¤i bir yumakt›r ço¤u kez. Frankfurt Okulu’nun ikinci kuﬂa¤›na mensup en önemli düﬂünürler aras›nda gösterilen Claus Offe’nin bu kitap-
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taki izle¤i, bir tetkik gezisi için ABD’ye yolu düﬂen Tocqueville, karﬂ›laﬂt›rmal› bir saha çal›ﬂmas› için bu
ülkede bulunan Weber ve Nazi zulmünden kaçarken ABD’de on seneyi aﬂk›n bir sürgün hayat› sürmüﬂ
Adorno üzerinden bu “netameli” iliﬂkinin hayli ilgi çekici bir resmini ortaya koyuyor. Kitab›n› yüzy›l baﬂ›n›n genel bir de¤erlendirmesiyle noktalayan Offe, bu çerçevede kat edilen mesafenin boyutlar›n› tan›mlarken, hayatiyetini tüm canl›l›¤›yla koruyan kimi çekince ve önyarg›lar›n da varl›¤›n› an›msat›yor. Kültürleraras› incelemelerin en müstesna metinlerinden biri olan çal›ﬂma, baﬂlang›ç amaçlar›n› çokça aﬂan bir
gözlem ve yorum ufku sunuyor okuruna.

TARIK O⁄UZLU, NATO Ortakl›klar› ve Türkiye (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2013), 51
ss. ISBN 978-605-399-306-3
NATO’nun So¤uk Savaﬂ sonras› dönüﬂümü ve yak›n çevresini dönüﬂtürme çabas›nda öne ç›kan ortakl›k politikas› ve iﬂbirli¤i giriﬂimlerini ele al›yor. Bu kapsamda NATO taraf›ndan oluﬂturulan Bar›ﬂ için
Ortakl›k, Akdeniz Diyalogu ve ‹stanbul ‹ﬂbirli¤i Giriﬂimi, tarihsel geliﬂim süreçleri içerisinde analiz ediliyor. Bu giriﬂimlerin hangi kavramsal ve kuramsal çerçevede anlaﬂ›lmas› gerekti¤ine dair kapsaml› bir tart›ﬂma sunan yazar, bu çabalara hayat veren tarihsel ve jeopolitik olaylar› da mercek alt›na al›yor. NATO’nun
küreselleﬂmesi ba¤lam›nda ‹ttifak üyesi ülkelerin ‹ttifak d›ﬂ›ndaki ülkelerle ne tür iﬂbirlikleri içine girdi¤ini tart›ﬂan Prof. O¤uzlu, bu süreçte Merkezî ve Do¤u Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Akdeniz
ve Orta Do¤u bölgelerinin artan önemine iﬂaret ediyor. Çal›ﬂma ayn› zamanda, ‹ttifak’›n önemli üyelerinden olan Türkiye’nin NATO’nun bu bölgesel giriﬂimlere yönelik tutumunu da detayl› bir ﬂekilde inceliyor.
Bahsi geçen bölgelere co¤rafi yak›nl›¤› ve d›ﬂ politikas›n›n üzerine oturdu¤u temel dinamikler ›ﬂ›¤›nda
Türkiye’nin bu süreçte ne tür roller oynad›¤› da kitab›n ele ald›¤› konular aras›nda.

YOSHI OIDA, LORNA MARSHALL, Görünmez Oyuncu [çeviren Özlem Turhal De Chiara] (‹stanbul: Bo¤aziçi
Üniversitesi Yay›nevi, 2013), 145 ss. ISBN 978-605-478-706-7
Kabuki tiyatrosunda “aya bakmak” denilen ve oyuncunun iﬂaret parma¤›yla gökyüzünü gösterdi¤i
bir hareket vard›r. Bir oyuncu hayal edelim: Çok yeteneklidir; bu hareketi çok zarif bir ﬂekilde yapar; seyirciyi, yapt›¤› hareketin güzelli¤iyle büyüler, herkesi bu konudaki ustal›¤›na hayran b›rak›r. Baﬂka bir
oyuncu hayal edelim: O da ayn› hareketi yapar, ama seyirci hareketin zarafetinin fark›na varmaz, ay› gösteren oyuncuyu de¤il, oyuncunun iﬂaret etti¤i ay› görür. Yoshi Oida’n›n gönlü, seyirciye ay› göstermeyi
baﬂaran oyuncudan, yani “görünmez” olabilen oyuncudan yanad›r. Geliﬂtirdi¤i oyunculuk metodunun özü
de budur. Oida’ya göre insan›n bir görünen yüz vard›r bir de içeride sakl› olan baﬂka bir yüz. Sadece yüzeyde görüneni e¤itme yanl›ﬂ›na düﬂmemek gerekir. Oida; sahnede güzel bir vücut, kuvvetli bir sahne duruﬂu sergilemek istiyorsak benli¤imizi de e¤itmemiz gerekti¤inin alt›n› çiziyor. E¤er iç dünyam›z yeteri kadar beslenemiyorsa, güzel hareketlerin de, muhteﬂem ses tekni¤inin de, zarif kostümlerin, etkileyici makyajlar›n da bir anlam› olmayacakt›r. ‹ç olmadan d›ﬂ hiçbir iﬂe yaramaz.

MEHMET AL‹ OKAR, Osmanl› Balkanlar›n›n Son On Y›l› (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›,
2013), 304 ss. ISBN 978-605-360-943-8
Mehmet Ali Okar, 1912’deki Bat› Rumeli bozgununa dek uzanan dönemi ayr›nt›lar›yla kayda geçerken, Osmanl› Balkanlar›’n›n çok boyutlu bir tablosunu da çiziyor: Da¤ köylerindeki halk›n yaﬂay›ﬂ› ve asker-
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le iliﬂkileri, co¤rafyan›n renkli tasvirleri, av hikâyeleri, askeri tiyatro kumpanyas›n›n turneleri, meﬂrutiyetin
Manast›r’da yaratt›¤› coﬂku, Balkan muharebeleri, bozgun ve Resneli Niyazi’nin ölümünden de bahsediyor.

KADR‹YE YILMAZ ORAK, Belagat Gelene¤imiz ve Belagat-› Lisan-› Osmanî (‹stanbul: Kitabevi Yay›nlar›,
2013), 414 ss. ISBN 978-605-539-784-5
‹slâm medeniyeti içinde do¤up geliﬂen belâgat bilimi, eski e¤itimimizin temel konular›ndan biriydi. Bu ilim, sözün nas›l, ne ﬂekilde kullan›laca¤›n›n ö¤retimi iﬂine yarar ve “ meânî”, “ beyân”, “ bedî” k›s›mlar›n› ihtiva eder. “Meânî” bölümünde genel olarak yaz›l› ve sözlü anlat›m›m›z›n temel ilkeleri izâh edilir, “ beyân” bölümünde dilin estetik boyutuna geçilir ve “ bedî” bölümünde ise dili süslemede kullan›lan
tezât, tenâsüp, cinâs gibi edebî sanatlar kavrat›l›r. Tarihî belâgat bilgilerinin sistematik olarak anlaﬂ›lmas›,
eski edebiyat› daha iyi kavramam›z› sa¤layacakt›r. Ayr›ca ça¤›m›z retorik bilimlerini daha do¤ru anlamam›za da imkân verecektir. Tanzimat döneminde mekteplerde bir ders kitab› olarak okutulan Ahmed Hamdî ﬁirvânî’nin Belâgat-i Lisân-› Osmânî’si, birinci s›n›f bir belâgat kitab› de¤ildir. Ancak belâgat tart›ﬂmalar›n›n gittikçe artt›¤› bu dönemde eser, temel bölümlerinin tam olmas› ve verdi¤i örnekler dolay›s›yla bir
önem kazanm›ﬂt›r.

BASKIN ORAN, Türk Yarg›s› ve Adaleti Üzerine Yaz›lar (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 504 ss. ISBN
978-975-051-318-3
Bask›n Oran’›n 1990’l› y›llar›n ortas›ndan itibaren yazd›¤› yaz›lar› bir araya getiren bu derleme,
Türk Yarg›s› ve Adaletinin içler ac›s› halini tüm yönleriyle ortaya koyuyor. Birey’i Devlet’in kulu sayan
zihniyeti, dönemin “farkl›” kimliklerini (gayrimüslim, solcu, LGBT, ‹slamc›, kad›n, Kürt.) inkâr eden zihniyeti masaya yat›r›rken, bir yanda adaletin fazlas›yla es geçildi¤i di¤er yanda adaletsizli¤in diz boyu oldu¤u bir anlay›ﬂ›n analizini yap›yor.

ERIK ORSENNA, Kâ¤›t Yolunda [çeviren Ak›n Terzi] (‹stanbul: Metis Yay›nc›l›k, 2013), 256 ss. ISBN 978975-342-928-3
Kitab›n konusu, yak›n zamanlara kadar kitab›n tek hammaddesi, okumay› mümkün k›lan baﬂl›ca ortam olan kâ¤›t. Bas›l› kitab›n gelece¤i tart›ﬂ›ladursun, Orsenna bizi kâ¤›d›n geçmiﬂ ve günümüzdeki üretim merkezlerine, ormanlara, ›rmak kenarlar›na götürüyor; kaynaklar, üretim tarzlar›, yeni teknolojiler ve
kullan›m alanlar›n› titiz ve tatl› dilli bir gazeteci gibi, belki ondan da çok, merakl› bir çocuk gibi araﬂt›r›yor, sorup soruﬂturuyor.

GEORGE ORWELL, Neden Yaz›yorum [çeviren Levent Konca] (‹stanbul: Sel Yay›nc›l›k, 2013), 109 ss.
ISBN 978-975-570-652-8
Edebiyat anlay›ﬂ› hiçbir zaman politik düﬂüncelerinden ve gözlemlerinden ayr› düﬂünülemeyecek
bir yazar olan George Orwell, Neden Yaz›yorum’da bir araya getirilen denemelerinde, hemen her yazar›n
hayat›n›n bir noktas›nda kendisine sordu¤u ya da baﬂkalar›n›n ona yöneltti¤i, beylik “Neden Yaz›yorum?”
sorusuna politik ve insani gözlemlerle yo¤urdu¤u cevaplar veriyor. Politikac›lar›n ipli¤ini pazara ç›kar›rken, ‹ngiliz karakterini bir kadavra gibi parçalar›na ay›r›rken, savaﬂa dair dile getirilmeyenleri dile getirir-
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ken i¤neyi baﬂkalar› kadar kendine de bat›rmaktan sak›nm›yor. “Tüm yazarlar kibirli, bencil ve tembeldir
ve yazma dürtülerinin alt›nda bir gizem yatar. Kitap yazmak, ac›dan k›vrand›ran bir hastal›¤›n uzun süren
nöbetleri gibi insan› yiyip bitiren korkunç bir mücadeledir. ‹nsan, karﬂ› koyamayaca¤› ve anlayamayaca¤›
bir iblis taraf›ndan itilmese kesinlikle böyle bir iﬂe kalk›ﬂmazd›. Biliyoruz ki bu iblis herkeste vard›r ve bir
bebe¤in ilgi çekmek için ciyak ciyak a¤lamas›na yol açan içgüdünün ayn›s›d›r. Fakat yine de sürekli kendi kiﬂili¤ini gizleme mücadelesi vermedi¤i sürece insan›n okunabilir hiçbir ﬂey yazamayaca¤› da bir o kadar do¤ru.”

GEORGE ORWELL, Kitaplar ve Sigaralar (‹stanbul: Sel Yay›nc›l›k, 2013), 118 ss. ISBN 978-975-570-634-4
“Kitaplar, gerçekten de okuyucular›n yak›nmalar›na neden olacak kadar pahal› m›d›r?” S›kça sorulan bu sorunun cevab›n› bu kez George Orwell ar›yor. ‹ﬂe elindeki kitaplar›n envanterini ç›kararak baﬂl›yor ve sigaraya harcanan parayla kitaba harcanan para aras›nda bir k›yas yap›yor. Cevap sizce ne? Kitaplar ve Sigaralar, eleﬂtirmenlik ve sahafl›k da yapm›ﬂ olan Orwell’›n sansürden baﬂlay›p eleﬂtirmenli¤in çeliﬂkilerine uzanan geniﬂ bir yelpazede edebiyat camias›na iliﬂkin gözlemlerinden oluﬂan makalelerini bir
araya getiriyor. Edebiyat dünyas›na ve bu dünyadaki iliﬂkileri yöneten ve yönlendiren eti¤e iliﬂkin özgün
bir bak›ﬂ aç›s› sunan Orwell, yazar, eleﬂtirmen ve okurlar›n panoramas›n› dönemin politik atmosferi eﬂli¤inde de¤erlendiriyor.“Sahafta çal›ﬂ›rken –e¤er sahafta çal›ﬂm›yorsan›z bu mekân› kafan›zda çekici yaﬂl›
beyefendilerin uçsuz bucaks›z deri ciltli kitap sayfalar›n›n aras›nda gezindi¤i bir tür cennet olarak canland›rman›z ne kadar da kolay– beni en çok etkileyen ﬂey gerçek kitapseverlerin az bulunurlu¤u olmuﬂtu. ‹lk
bask› züppeleri, edebiyat sevdal›lar›ndan daha fazlayd›; ucuz ders kitaplar› için pazarl›k yapan do¤ulu ö¤renciler onlardan da çoktu; ama en çok ye¤enleri için do¤um günü hediyesi arayan kafas› kar›ﬂ›k kad›nlar
geliyordu. Örne¤in 1897’de çok hoﬂ bir kitap okumuﬂ olan, kendisi için o kitab›n bir nüshas›n› bulup bulamayaca¤›n›z› soran sevgili yaﬂl› han›mefendi. Ne yaz›k ki kitab›n ad›n› ya da yazar›n› hat›rlam›yor, t›pk› hangi konuyla ilgili oldu¤unu da hat›rlamad›¤› gibi; fakat k›rm›z› bir kapa¤›n›n oldu¤unu unutmam›ﬂ.”

YILMAZ ÖZTUNA, Bir Darbenin Anatomisi (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 480 ss. ISBN 978-975-437975-4
Y›lmaz Öztuna bu kitab›nda 1876 askeri darbesini, Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve ölümü olay›n› bütün detaylar› ile anlat›yor. Bütün o dönemin ﬂahitlerinin ifadelerini naklediyor. 1876 Darbesi, sonradan imparatorluk ve cumhuriyet Türkiyesi’nde yap›lan di¤er askerî darbelere örnek oluﬂturdu¤u
için çok önemlidir.

YILMAZ ÖZTUNA, II. Abdülhamid: Zaman› ve ﬁahsiyeti (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 375 ss. ISBN
978-975-437-972-3
Bugün Türkiye’deki tamama yak›n belli baﬂl› devlet kurumlar›, kuruluﬂlar›, mahalli ve özel teﬂebbüsler, yüksek ve ortaokullar, Sultan Abdülhamîd devrinde veya ondan az önceki ve az sonraki y›llarda kurulmuﬂtur. Tamama yak›n›nda Fransa örne¤inin izlendi¤ini söyleyebilirim. Millet Meclisi, Senato, Anayasa Mahkemesi (ﬁura-y› Devlet Tanzimat Dairesi), siyasi partiler, siyasal bilgiler ve hukuk fakülteleri, sivil
ve art›k Frans›zca de¤il Türkçe e¤itim yapan t›bbiye, ‹stanbul d›ﬂ›ndaki imparatorluk ﬂehirlerinde yüksek
okullar, II. Abdülhamîd devrince (1876 - 1909) gerçekleﬂti. Cumhuriyeti, istinas›z, Sultan Hamîd devrin-
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de e¤itim gören kuﬂaklar kurdu. Cumhuriyetin gerçek kurucusu Atatürk, Selanik’te modern ilkokulda, askerî ortaokulda, Manast›r’da askerî lisede, ‹stanbul’da Harb Okulu’nda ve Harb Akademisi’nde okudu. Geniﬂ kültür sahibi, mükemmel bir asker oldu. Almanya, Avusturya-Macaristan, Fransa, ‹ngiltere, Birleﬂik
Amerika’da daha yüksek kalitede subay yetiﬂtirilmiyordu. Türk subay›, en iyi derecede Türkçe ö¤rendi. Büyük Nutuk’ta kullan›lan inan›lmas› zor zenginlikte bir Türkçe- Yabanc› dil ö¤rendi. Prusya kurmaylar›
ile strateji tart›ﬂmas› yapabilen bir kurmay subay olarak yetiﬂti.

MATT RIDLEY, Ak›lc› ‹yimser: Refah›n Evrimi [çeviren Mehmet Do¤an] (‹stanbul: Bo¤aziçi Üniversitesi
Yay›nevi, 2013), 400 ss. ISBN 978-605-478-700-5
Önce do¤ru bir saptamada bulunal›m: E¤er dünya bu ﬂekilde devam ederse tüm insanl›k için felaket olur, diyen karamsarlar hakl›. E¤er tüm ulaﬂ›m petrole bel ba¤lar ve petrol s›f›r› tüketirse, o zaman ulaﬂ›m durur. E¤er tar›m suni sulamaya tabi olmaya devam eder ve su havzalar› tükenirse, ard›ndan açl›k gelir vs. Fakat burada bir koﬂuldan bahsedildi¤ine, “e¤er” dendi¤ine dikkat edin. Ama dünyada iﬂler sürekli
olarak kötüye gitmeyecek. Bir milyar insan›n yeterince g›da alamad›¤›, bir milyar insan›n temiz suya eriﬂemedi¤i, bir milyar insan›n okuma yazma bilmedi¤i gerçe¤i karﬂ›s›nda duygusuz bir kay›ts›zl›k izlenimi
b›rakabilir benim bu iyimserli¤im. Ama bence tam da dünyada hâlâ vicdan sahibi herhangi birinin isteyebilece¤inden çok fazla ac› ve yokluk olmas› yüzünden, h›rsl› bir iyimserlik ahlaken zorunludur. Bu kitapta ak›lc› bir iyimserli¤i savundum. Dünyada art›k bir a¤ örüldü¤ünü, fikirlerin hiç olmad›¤› kadar birbirleriyle geliﬂigüzel çiftleﬂti¤ini, yenilik h›z›n›n ikiye katlanaca¤›n› ve ekonomik evrimin XXI. yüzy›l yaﬂam
standartlar›n› hayal edilmeyen yüksekliklere ç›kar›p dünyan›n en yoksul insanlar›n›n bile ihtiyaçlar›n› ve
arzular›n› karﬂ›layaca¤›n› ileri sürdüm. Bu tür bir iyimserli¤e hiç ra¤bet edilmedi¤ini, fakat tarihe bakarsak felaketçi bir karamsarl›ktan daha gerçekçi bir tav›r oldu¤unu görece¤imizi söyledim. Ben ak›lc› bir
iyimserim: Ak›lc›y›m, çünkü bu iyimserli¤e mizac›m ya da içgüdülerim arac›l›¤›yla de¤il, mevcut bulgulara bakarak ulaﬂt›m. ‹lerleyen sayfalarda sizi de ak›lc› iyimser yapmay› umuyorum. Ak›lc› iyimserim çünkü bir yerlerde birileri, insanlar›n ihtiyaçlar›na daha iyi hizmet edecek usullerin icad› için teﬂvik edildi¤i
sürece, insan hayat›n›n güzelleﬂmeye devam edece¤ine inan›yorum.

ELISABETH ROUDINESCO, ALAIN BADIOU, Dün Bugün Jacques Lacan [çeviren Ak›n Terzi] (‹stanbul: Metis Yay›nc›l›k, 2013), 84 ss. ISBN 978-975-342-188-1
Jacques Lacan’› yak›ndan tan›m›ﬂ ve düﬂüncelerinden derinlemesine etkilenmiﬂ iki kiﬂi, filozof Alain Badiou ve psikanaliz tarihçisi Elisabeth Roudinesco bu söyleﬂide verimli bir diyalo¤a giriyorlar. Lacan
düﬂüncesinin psikanaliz ve felsefe aç›s›ndan önemini irdeliyor, günümüz dünyas› aç›s›ndan ne ifade edebilece¤ini ortaya koyuyorlar. Ayk›r› fikirleriyle tart›ﬂmalara konu olmuﬂ, sadece psikanalist diyemeyece¤imiz
bu etkili figürü yanlar›na alarak, siyasal devrim ile öznel devrim aras›ndaki iliﬂkiyi yeniden sorguluyorlar.

SUPH‹ SAATÇ‹, Evliya Çelebi Kerkük’te (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 108 ss. ISBN 978-975-437-994-5
Bendenizi ziyadesiyle mahzun ü me’yus eyleyen müderrisin bu sözleri dil-i rakikimi nâ-ﬂâd k›lm›ﬂd›r. Türkman taifesinin Kerkük nam belde-i kadîmesi hakk›nda kitapta bana ta‘alluk eyleyen sitemkârane
sözler, rahat ü huzurumu bozub be-gayet müteessir old›m. Dimek kim, seyahatnamemde bir nak›sa bulunmuﬂd›r. Ol sebebden diyar-› Türkman olan kasaba-i Kerkük’i ziyaret itmek mukarrer old›. Evvela dostu-
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muz Kâtip Çelebi’nin gönlünü yapmak gerekdür, dedüm. Saniyen içimde ziyadesiyle büyük bir ‘ukde olan
bu meseleyi hal yoluna komay› arzu eyledim. Bu ziyaretle Kerkük’e dayir ma‘lumat-› vafireyi kendü kitab›muza derc eyleyüb Kerkükî müderris efendiyi de ﬂadüman k›lam, dedüm. Hemen kaftanümi giyüb, Cebrail aleyhisselam›n huzuruna teveccüh eyleyüb, can ü gönülden meded taleb ü arz eyledüm: “Allah-ü te‘âla
izin virürse, varub bilâd-› ‘Irak’a seyahat itmeye niyetlendüm. ‘Irak’da tavattun eylemiﬂ Türkman diyar›n›
gezüb, ba‘dehü bi-iznillah anlar› tastîr eylemek murad›md›r.”

HAL‹L BURAK SAKAL, Baﬂka Bir Dünya Savaﬂ› (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 404 ss. ISBN 978-975437-981-5
‹kinci Dünya Savaﬂ› S›ras›nda Almanya Taraf›nda Savaﬂan Türkistanl›lar 1941 – 1945. Birinci
Dünya Savaﬂ›’n›n ard›ndan yaﬂanan ﬁubat ve Ekim devrimleri, Rus ‹mparatorlu¤u yönetiminde yaﬂayan
halklara kendi topraklar›n›n yönetiminde söz sahibi olma umudu vermiﬂti. Devrimlerin heyecan›yla
1920’lerde halklar›n›n özgürlü¤ü ve kendi kaderini tayin hakk› için çaba sarf eden Türkistan ayd›nlar›n›n
Stalin iktidar›nda yirmi y›ldan k›sa bir süre zarf›nda tamamen yok edilmesi ile birlikte, Türkistan halklar›n›n umutlar› k›sa zamanda boﬂa ç›km›ﬂ oldu. Ancak bu hayal k›r›kl›¤›, birçok Türkistanl› için sadece sonun baﬂlang›c›yd›. Türkistan’›n kaderi, Sovyetler Birli¤i’nde Stalin’in, Almanya’da ise ›rkç› Nazi partisi
lideri Hitler’in iktidar› tamamen ele geçirmesiyle ﬂekillenecek, Avrupa’da savaﬂ›n fitilini ateﬂleyen Alman
ordular›n›n yönünü do¤uya çevirmesi, bölge halk› üzerine kara bir bulut gibi çökecektir. Zira 1941 yaz›nda milyonlarca Türkistanl›, vatanlar›ndan ayr›larak binlerce kilometre ötedeki Sovyet topraklar›n› savunmak üzere, Hitler’in ordular›na karﬂ› ön cephede savaﬂa sürülecek, ancak bunlardan büyük ço¤unlu¤u -tek
bir kurﬂun bile atamadan- Almanlara esir düﬂecektir. Milyonlarca Türkistanl›n›n topland›¤› Alman savaﬂ
esiri kamplar›, insanl›k d›ﬂ› ﬂartlardan dolay› savaﬂ esiri Türkistanl›lar için bir ölüm kal›m mücadelesine,
Stalin’in tasfiyelerinden kurtularak Avrupa’ya kaçabilen bir avuç Türkistanl› ayd›n için Almanlarla iﬂbirli¤i yaparak rejimden rövanﬂ almak üzere örgütlenme ﬂans›na, Do¤u Cephesi’nde insan gücüne ihtiyaç duyan Alman subaylar için ücretsiz vas›fs›z iﬂgücüne, ›rkç› Nazi ideolojisine kap›lmamay› baﬂaran az say›da
Alman siyasetçi ve bürokrat için ise savaﬂ esiri Türkistanl›larla baﬂlayarak tüm Merkezi Asya’ya yay›lmas› hayal edilen, Rusya’daki Bolﬂevik rejimini çökertecek çapta bir silahl› isyan için f›rsata dönüﬂmüﬂtür.
Almanya, ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan ma¤lubiyetle ayr›lm›ﬂt›r. Ancak savaﬂ›n bilinmeyen ma¤lubu, K›z›l
Orduda, savaﬂ esiri kamplar›nda ve Alman saflar›nda, kimseyle ideolojik husumeti olmayan milyonlarca
evlad›n› yok yere yitiren Türkistan olacakt›r.

RENATA SALECL, Kayg› Üzerine [çeviren Bar›ﬂ Engin Aksoy] (‹stanbul: Metis Yay›nc›l›k, 2013), 152 ss.
ISBN 978-975-342-926-9
S›k s›k ça¤›m›z›n kayg› ça¤› oldu¤una dair yorumlar duyuyor, kayg›dan kurtulman›n yollar›n› aramaya teﬂvik ediliyoruz. Peki nedir kayg›? Bak›ﬂ aç›m›z› de¤iﬂtirerek kurtulabilece¤imiz (ve kurtulmam›z
gereken) bir duygu mu, yoksa temel bir insanl›k durumu mu? Kayg› Üzerine’de Renata Salecl, gerek bireyleri gerekse toplumlar› zaman zaman avucuna alan bu ruh halini mercek alt›na yat›r›yor ve soruyor:
Kayg›n›n temelinde ne var? Bir ﬂeylerin kontrolden ç›kt›¤› hissi mi, yoksa aksine her ﬂeyin fazlaca kontrol
alt›na al›nmas› m›? Seçeneksizlik mi yoksa çok fazla seçenek mi? Medya kayg›y› iﬂlemekle mi yetiniyor,
yoksa bizzat yarat›yor ve körüklüyor mu? ‹laçlar kayg›y› azalt›yor mu yoksa besliyor mu? Kayg› gerçekten de mutlulu¤un önündeki en büyük engel mi, yoksa mutlulu¤un nihai hedef olarak yüceltilmesi ve mutluluk bask›s› insanlar› kayg›ya m› sevk ediyor? Bir baﬂka deyiﬂle, kayg›ya neden olan ﬂey tam da kayg›-
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dan kurtulma çabas› olabilir mi? Salecl bu sorular› yan›tlarken, gündelik hayatta yaﬂad›¤›m›z kayg›lar› dört
temel baﬂl›k alt›nda inceliyor: savaﬂ kayg›lar›, hiper-kapitalizmin getirdi¤i (ve suistimal etti¤i) kayg›lar,
aﬂk iliﬂkilerinde yaﬂad›¤›m›z kayg›lar ve ebeveynlik kayg›lar›. Psikanalizin temel kuramlar›n›n yan› s›ra
edebiyat, sanat, sinema ve popüler kültürden de faydalanan Salecl, hayat›m›z›n kaç›n›lmaz bir parças› olan
kayg› üzerine yal›n ve derinlikli bir çözümleme sunuyor.

AHMED GÜNER SAYAR, Abdülbaki Gölp›narl› (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 248 ss. ISBN 978-975437-992-1
Bir avuç insan onu gerçekten sevdiler. Onlar, Hoca’y›, kusurlar›n› örtüp, ateﬂin bir zekâ oldu¤unu
kabullendiler. Ondaki cevheri, Türk kültürüne katk›lar›n› gördüler ve çal›ﬂkanl›¤›na hayranl›k duydular,
mezhep farkl›l›¤›na [ﬁiî oldu¤una], çabuk parlayan mizac›na ald›rmadan engin bilgisinden istifade ettiler.
Bu haliyle Abdulbaki Hoca bir k›ymetti, bir estetti. Gelece¤in kuﬂaklar›, sadece rasyonalizmin ﬂekillendirdi¤i maddî hayat›n nefesleri kesti¤i yerde, onun eserlerinden s›zan ›ﬂ›klarla irrasyonel dünyan›n lezzetinden alacaklar› felsefî keyifle soluklanacaklar, böylelikle kendilerine aç›lacak bu dünyan›n ikramlar› ile rasyonel iktisadî birey olman›n yarataca¤› görünmez tehlikelerden de korunmuﬂ olacaklard›r.

‹SMA‹L SAYMAZ, Sözde Terorist (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 264 ss. ISBN 978-975-051-230-8
Türkiye’de son yedi y›lda “terör suçu,” iktidar blo¤una karﬂ› her eylemi, her muhalif kimli¤i içine
alacak ﬂekilde geniﬂletildi. Polis fezlekeleri adeta yasalar›n yerine geçerken; özel yetkili mahkemeler,
“düﬂman” ilan edilen kesimlere karﬂ› kahredici bir mekanizma olarak kullan›l›yor. Ço¤ulcu demokrasiyi,
örgütlü toplumu, özgür bireyi ve eleﬂtirel akl› hedef alan “devlet terörü” eliyle, yasal haklar› kullanmak bile terör suçu say›l›yor. Sonuç ortada: ÖYM’lerde yarg›lanan sekiz bini tutuklu yetmiﬂ bin san›kla Türkiye,
12 Eylül mahkemelerinin rekorunu bile geride b›rakt›. ‹smail Saymaz, 30 ayr› dava dosyas›n› inceledi¤i bu
kitapta annesiyle beraber cezaevinde volta atan iki yaﬂ›ndaki ﬁana’n›n, taﬂ atan çocuk Berivan’›n, “paras›z
e¤itim” pankart› açan Berna ve Ferhat’›n, o¤lunu and›¤› için yarg›lanan Ayﬂe Karakaya’n›n, Kürt san›l›p
linç edilen Balgün Ailesi’nin, kat›lmad›¤› cinayetten müebbet alan yazar Do¤an Akhanl›’n›n, ‹brahim Tatl›ses’i vurdurmakla suçlanan avukat›n, askeri casusluk örgütünün lideri denilen bir genç kad›n›n ve daha
onlarca sözde teröristinn hikâyesine ›ﬂ›k tutuyor.

YAﬁAR SEYMAN, Yang›n Yeriydi Yurdum (Ankara: Bilgi Yay›nevi, 2013), 376 ss. ISBN 978-975-220-487-4
Yüzümüzü güneﬂli güzel günler ›ﬂ›ts›n diye. Anadolu’yu geziyor Yaﬂar Seyman. Güzel insan yüzlerinde molalar veriyor. Öyküsü, ﬂiiri, sözü, mücadelesi olan insanlar› tan›yor, seviyor, seviniyor. Hasankeyf’e koﬂuyor sevgiyle. Dicle kenar›nda iﬂçi kad›nlarla söyleﬂiyor. Van’da deprem yaralar›n› sarmaya ça¤›r›yor. Munzur festivaline götürüyor okuru, yerelden evrensele sayg›n bir yolculu¤a ç›kar›yor. ‹stanbul’un, Ankara’n›n meydanlar›nda hak için, emek için soluklan›yor. Erzincan’da, Kars’ta, Sivas’ta, âﬂ›klar›n sazlar›nda türkülerle ço¤al›yor. Hopa’da, Ordu’da, Giresun’da ayd›nl›k gelece¤e dönüyor yüzünü.
De¤iﬂik inançlar›n ve kültürlerin görsel ﬂölenlerini aktar›yor kalemiyle. Nehirlere, kentlere ve edebiyata
duydu¤u aﬂk ile insanlara ak›yor. Umudu, en umutsuz gibi görünen zamanlarda yüreklere taﬂ›yor. Dert çok;
derman umutlu olmakta diyor Yaﬂar Seyman.
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DARYUSH SHAYEGAN, Melez Bilinç [çeviren Haldun Bayr›] (‹stanbul: Metis Yay›nc›l›k, 2013), 120 ss.
ISBN 978-975-342-390-8
Bir yandan ayd›nlanma rasyonalizminin, di¤er yandan dinsel gelenekler ile demokrasi talebinin k›skac› alt›nda, bugün dünyay› nas›l düﬂünmeli? Do¤u’da ve Bat›’da bilinci mesken tutan “varl›k halleri” neler? Avrupa’n›n Do¤u üzerindeki etkilerini analiz eden Daryush Shayegan yeni bir “göçebe düﬂünce” tan›ml›yor - uygarl›klar› karﬂ› karﬂ›ya getirmeyen, siyasal önyarg›larla ﬂekillenmiﬂ kafa kar›ﬂ›kl›klar›na son
veren ve dünyayla iliﬂkimizde meydana gelmiﬂ de¤iﬂimleri sorgulayan yeni bir düﬂünme biçimi. Melez Bilinç’te, Do¤u-Bat› iliﬂkisini düﬂüncesinin oda¤›na yerleﬂtirmiﬂ bir düﬂünürün entelektüel yolculu¤undan
kesitler bulacaks›n›z.

MIRI SHEFER-MOSSENSOHN, Osmanl› T›bb› [çeviren Bülent Üçpunar] (‹stanbul Kitap Yay›nevi,2013),313
ss. ISBN 978-605-105-121-5
Osmanl›lar›n sa¤l›k anlay›ﬂlar›n›n ve t›bb› kullanma biçimlerinin daha önce tasavvur edilenden
çok daha karmaﬂ›k oldu¤unu ileri süren bu kitap, Osmanl› t›p sistemin üç farkl› gelenekten beslendi¤i
tezinden hareket ediyor: Vücut s›v›lar›n› esas alan Antik Yunan gelene¤i, halk t›bb› ve dini t›p. Bunlar
birbirleriyle, egemenlik, meﬂruiyet ve mesleki baﬂar› için rekabet halindeydiler. Ayn› zamanda birbirleriyle bilgi ve becerilerini ve sa¤l›k ve hastal›¤a dair baz› temel anlay›ﬂlar› paylaﬂ›yorlard›. ‹nsan bedeninin mahiyeti ve bu dünyadaki yeri gibi temel kavramlar hakk›ndaki t›bbi, hukuki ve teolojik tart›ﬂmalar karmaﬂ›k ve derindi. 9. yüzy›ldan itibaren tekâmül etmeye baﬂlayan ve ‹slam dünyas›ndaki çeﬂitli t›bbi sistemler taraf›ndan paylaﬂ›lan Arap-‹slam t›bb›ndan çok ﬂey alm›ﬂ olmas›na ra¤men, Osmanl› t›p sistemin insanl›k ve onun sosyal örgütlenmesi hakk›ndaki temel varsay›mlar› Osmanl› toplumu ve kültürüne dayan›yordu. Osmanl› t›p gelene¤ini düﬂünsel ve sosyal aç›dan di¤erlerinden ayr› k›lan özgün veçheleri vard›. Bu özgün nitelikler, bahsi geçen geleneklerin Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda yerelleﬂtirilmesi sürecinin bir sonucuydu. Osmanl›lar, kültürlerinin di¤er veçhelerinde oldu¤u gibi t›p alan›nda da eski geleneklere dayan›yor ve bunlar› kendilerine özgü bir hâle getiriyorlard›. Bu noktadan hareket eden çal›ﬂma, Ortado¤u tarihinde ﬂimdiye kadar ihmal edilen iki önemli alan olan Osmanl› t›bb› ve Osmanl›lar›n
hastal›k deneyimlerine yo¤unlaﬂarak Osmanl› t›bb›na iliﬂkin bilgi ve anlay›ﬂ›m›zdaki boﬂluklar› doldurmaya çal›ﬂ›yor.

LI SHENG, Sinciang Uygur Tarihi (‹stanbul: Kaynak Yay›nlar›, 2013), 400 ss. ISBN 978-975-343-811-7
Türkiye’de Çin Halk Cumhuriyeti denince akla ilk gelenlerdendir Sinciang Uygur Özerk Bölgesi.
Bu bölge, Çin’in en çok etnik az›nl›¤› bar›nd›ran, en büyük özerk bölgesi? Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminden günümüze kadar da pek çok nedenle gündemimizde oldu Sinciang Uygur Özerk Bölgesi. Bu kitapta, bölgenin bütün tarihini nesnel bir bak›ﬂ aç›s›yla bulacaks›n›z. Orta Asya’n›n tam kalbinin, Türklerin
tarihi anayurdunun gerçek hikâyesini roman tad›nda okuyacaks›n›z. Çin’in bu özerk bölgesinin baz› yönlerden Türkiye’ye ne kadar benzedi¤ini görünce ﬂaﬂ›racaks›n›z. Dünyan›n belki en “çok kültürlü”, en “çok
etnik gruplu” bu bölgesinde binlerce y›l bir arada yaﬂam›ﬂ insanlar›n bazen soyk›r›ma varan bo¤azlaﬂmalar›na bazen de ortak vatanlar›n›n refah› için omuz omuza verdikleri mücadelelere ﬂahit olduktan sonra büyük de¤iﬂimin nedenlerini keﬂfetmemiz zor olmayacak.
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QUENTIN SKINNER, Ça¤daﬂ Temel Kuramlar [çeviren Ahmet Demirhan] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi,
2013),278 ss. ISBN 978-975-051-244-5
Ça¤daﬂ Temel Kuramlar, 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, bilhassa Anglosakson toplumbilim gelene¤ine hâkim ampirik ve pozitivist yönteme itiraz olarak ortaya ç›kan yaklaﬂ›mlar› ele al›yor. Do¤a bilimlerinin, toplum bilimlerinin prati¤i için uygun bir model sundu¤u varsay›m› karﬂ›s›nda ortaklaﬂan bu yaklaﬂ›mlar, “beﬂeri bilimlerde Teori’ye geri dönüﬂ” olarak inceleniyor. Gadamer, Derrida, Foucault, Kuhn,
Rawls, Habermas, Althusser, LéviStrauss ve Annales Tarih Okulu, her biri kendi alan›nda uzman kiﬂiler
taraf›ndan ele al›n›yor. Dönemin entelektüel atmosferini belirleyen isimler, hem kuramsal kiﬂilikleri hem
de etkileri çerçevesinde inceleniyor.

SPYROS A. SOFOS, UMUT ÖZKIRIMLI, Tarihin Cenderesinde Yunanistan ve Türkiye’de Milliyetçilik [çeviren Özlem Bülbül] (‹stanbul: ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2013),199 ss. ISBN 978-605399-314-8
Umut Özk›r›ml› ile Spyros Sofos’un bu çal›ﬂmas›, Yunanistan ve Türkiye’deki milliyetçilikler
üzerine her iki ülkenin resmi tarih yaz›m›n› sorgulayan, karﬂ›laﬂt›rmal› okuma yapmam›za imkân veren
ortak bir kavramsal-kuramsal çerçeve sunuyor. Kitap öncelikle her iki ülkenin tarihine iliﬂkin literatürü
eleﬂtirel bir gözle incelerken, milliyetçi projelerin do¤uﬂu ile geliﬂimini karﬂ›laﬂt›rmal› bir analizle ele
al›yor. Ard›ndan Yunan ve Türk milliyetçili¤ine özgü mit ve kavramlar› yorumlarken, bu milliyetçiliklerin aralar›ndaki benzerlikleri ve simbiyotik iliﬂkileri dikkate alarak, her iki ülkenin milliyetçi tahayyüllerinin kendilerine özgü özelliklerini vurgulayarak, ulus inﬂa etme süreçleri üzerine de¤erlendirmelerde bulunuyor. Yazarlar bunu yaparken, “Yunan” ya da “Türk” milletinin, tarihi süreç içinde de¤iﬂimlere direnerek “özünü korumuﬂ” resmi anlat›lara, “ezeli” ve “ebedi” kimliklere, yüceltici, abart›l› söylemlerine eleﬂtirel bir gözle bakarak, objektif ölçütler getiriyor. Tarihin Cenderesinde bu yan›yla, aralar›ndaki benzerlikleri ve iliﬂkileri göz ard› etmeden bu iki milliyetçili¤in ay›rt edici ve kendilerine özgü
yönlerine vurgu yap›p, birbirlerini “ötekileﬂtiren” tarihi ve siyasi süreçler hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler sunmaktad›r.

MICHAEL STANFORD, Tarihin ‹ncelenmesi ‹çin Bir K›lavuz [çeviren Can Cemgil] (‹stanbul: Tarih Vakf›
Yurt Yay›nlar›, 2013), 337 ss. ISBN 978-975-333-299-6
Tarih filozofu Michael Stanford’un, sadece tarihçi olanlar veya müstakbel tarihçiler için de¤il, sosyal bilimlerin geniﬂ yelpazesinde yer alan tüm ö¤renciler için adeta k›lavuz niteli¤i taﬂ›yan bu çal›ﬂmas›,
derinlikli bir tarih incelemesi için gerekli olan tarihsel mefhumlar, yöntemler ve sorunlara ›ﬂ›k tutmaktad›r. Olay olarak tarih ve anlat›m olarak tarih aras›nda yapt›¤› titiz ayr›mdan hareketle, tarih incelemeleri
aç›s›ndan gerekli gördü¤ü sofistike bir felsefi zemine iﬂaret eden Stanford, çal›ﬂma boyunca okuyucuyu
geniﬂ bir tarihsel sekans içinde düﬂünmeye davet etmektedir. Bu davete icabetin sonuçlar›n› kestirmekse
zor de¤il: “Yaﬂanm›ﬂ deneyim olarak tarih” ile “geçmiﬂin eleﬂtirel yeniden-inﬂas›” aras›ndaki karanl›klaﬂt›r›lm›ﬂ mafsal noktalar›n› saptamak ve buradan hareketle de sosyal bilimlere yak›ﬂan bir tarihsel kavray›ﬂ stili kazand›rmak. Stanford’un sözleriyle “Tarih ilerleme kaydeder, ama bir moday› di¤erinin yerine
geçirerek de¤il, insanl›k haline dair anlay›ﬂ›m›z› sürekli geniﬂleterek ve derinleﬂtirerek.”
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MARTIN STROHMEIER, Kürtler: Tarih Siyaset Kültür [çeviren Lale Yalç›n Heckmann] (‹stanbul: Tarih
Vakf› Yurt Yay›nlar›, 2013), 220 ss. ISBN 978-975-333-305-4
Bu kitap, Kürtlerin tarihini 7. yüzy›ldaki ‹slamlaﬂmalar›ndan baﬂlayarak 12. yüzy›lda ‘Kürdistan’
kavram›n›n ortaya ç›kmas› ve Kuzey Irak’ta özerk Kürt bölgesinin oluﬂmas›na kadar kapsaml› ve herkesin
anlayaca¤› bir ﬂekilde tasvir etmektedir. Kitab›n ikinci k›sm›, aileler ve aﬂiretler gibi geleneksel örgütlenme biçimlerinden oldu¤u kadar modernleﬂmenin, iç çat›ﬂmalar›n ve ister ﬂehirlere, ister Türkiye’nin bat›s›na, ister yurt d›ﬂ›na olsun, hat›r› say›l›r göç hareketlerinden de etkilenen güncel Kürt toplumuna ithaf edilmiﬂtir.

KAHRAMAN ﬁAKUL, Yeni Bir Askeri Tarih Özlemi: Savaﬂ, Teknoloji ve Deneysel Çal›ﬂmalar (‹stanbul:
Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 2013), 358 ss. ISBN 978-975-333-300-9
Yeni bir askeri tarih özlemi. Son zamanlarda öne ç›kan tarih dizileri ve popüler tarih yay›nlar› askeri tarihe ilgiyi hissedilir ﬂekilde art›rmaktad›r. Bu ilgi yeni sorular üretmekte: Yeniçeri k›ﬂlalar›nda gündelik yaﬂam nas›ld›? Osmanl›lar nas›l top dökerlerdi? Yaylar›n› ve k›l›çlar›n› nas›l yaparlard›? Haliç’e gerilen zincir neye benziyordu? Bunlar› yeniden üretmek mümkün mü ve bize ne kazand›r›r? ‹stiklal Savaﬂ›
müzelerinden neler ö¤reniyoruz, neler eksik kal›yor? Savaﬂ oyunlar›ndan neler ö¤renebiliriz? Vb. yeni sorulara cevap arayan tarihçilerin ve alan›n d›ﬂ›ndan merakl›lar›n öncülük eden çal›ﬂmalar›ndan oluﬂmaktad›r. ﬁüphesiz büyük bir boﬂlu¤u dolduracak olan kitap, bir yanda deneysel çal›ﬂmalar yoluyla silah ve askeri gereç replikalar› üretimi ile topografya konusunda kendi imkânlar›yla didinen Türk ‘Don Kiﬂotlar›’n›n
çal›ﬂmalar›n›, di¤er yanda askeri tarihin pek çok farkl› alan›n› konusundaki araﬂt›rmalar›n› içererek alana
de¤erli bir katk› sunmaktad›r. Bu kitap tecrübî/deneysel yaklaﬂ›mlar sergileyen, eski ekolü takip eden ve
yeni ekolden esinlenen çal›ﬂmalar› bir araya getirirken askeri tarihçili¤imizi sivilleﬂtirip toplumsal, siyasi,
ekonomik ve kültürel etkileriyle ele almakta; bir nevi eski ve yeni askeri tarih yaz›m›n›n muhasebesini yapmaya arac› olacakt›r.

BERFU ﬁEKER, Baﬂkald›ran Bedenler (‹stanbul: Metis Yay›nc›l›k, 2013), 292 ss. ISBN 978-975-342-255-0
Transkimlik kavram› üzerine akademik çal›ﬂmalar› ve trans bireylerin deneyimlerini bir araya getiren bu derleme, Bo¤aziçi Üniversitesi’nde 2010 Kas›m›’nda düzenlenen “Queer, Türkiye ve Transkimlik”
Konferans› temelinde haz›rland›.

FAT‹H M. ﬁEKER, Osmanl› Entelektüel Gelene¤i (‹stanbul: Dergâh Yay›nlar›, 2013), 468 ss. ISBN 978-975995-417-8
Türk tarih tecrübesinin Osmanl› aﬂamas›, siyasî ve fikrî sahada istikrar ve kemalin arand›¤› dönemdir. Tevarüs edilen miras, aktüel k›ymetlere göre yeniden ﬂekillendirilir. Mevcut düﬂünce sistemi, öteden
beri hükmünü yürüten de¤erlere kendi tecrübesi nispetinde aç›l›r, sosyal hayat› idare eden zihniyete do¤ru
uzanarak geniﬂleme ve derinleﬂme imkân› bulur, hesaplaﬂt›¤› sistemin tazyiki alt›nda kendini yeniler. Böylece mekanizma yeni baﬂtan kurulur, düﬂünce hayat›n ihtiyaçlar›na çok tabii ﬂekilde cevap verir. Tefekkür
belirli bir nazariye etraf›nda teﬂekkül edip kalmaktan ç›kar; yaﬂanan zaman ve mekâna ait geliﬂmelerin bir
neticesi hâline gelir. ‹slâm entelektüel gelene¤inin klasik ça¤›nda amelî akl›n vazifesi, nazarî akla hizmet
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etmektir ﬂeklinde kendisini gösteren anlay›ﬂ, Osmanl› as›rlar›nda nazarî olan›n amelî olan› tahkim ve takviye etmesine dönüﬂür. Nitekim söz konusu bu çal›ﬂmada, Osmanl› entelektüel gelene¤inin iç bünyesini,
kendi hakikat ve imkânlar› içinde kuﬂatma iddialar›n› bulacaks›n›z.

FAT‹H M. ﬁEKER, Osmanl› ‹slam Tasavvuru (‹stanbul: Dergâh Yay›nlar›, 2013), 510 ss. ISBN 978-975995-431-4
Osmanl› tecrübesi ‹slâm medeniyetinin kemal devri ve Müslümanl›¤›n olgunluk noktas›d›r. ‹slâmlaﬂma sürecinden baﬂlayarak vücut bulan Müslümanl›k tarz›n›, ‹slâm’›n ta kendisi olarak gören Osmanl›lar; Hanefî-Mâtüridî gelene¤in açt›¤› zeminde harekete geçerler. Gazzâlî baﬂta olmak üzere Râzî, ‹bnü’lArabî, Mevlânâ, Yûnus Emre, ‹bn Haldûn, Teftâzânî ve Cürcânî etraf›nda yeni baﬂtan teﬂekkül etmenin imkânlar›n› yoklarlar. Mevcut gelene¤i tazeleyerek bir ileri aﬂamaya taﬂ›yan bir usul çerçevesinde yol al›rlar.
Gerisin geriye dönerek ileriye do¤ru akarlar. Zaman zaman terazi k›r›l›p ﬂiraze kopsa da onlar, aklî olmay› esasl› bir vas›f hâle getirirken hissî bir noktaya do¤ru gitmekten de çekinmezler. Mücerret manzumeler
bütünü olarak kal›p hissiyata dönüﬂemeyen fikrin hayata tasarruf edemeyece¤ini çok iyi bilirler. Onlara göre nübüvvet nas›l Hazret-i Muhammed’de hitama ve kemale erdi ise milletler de Osmanl› ile hitama ve kemale ermiﬂtir. Elinizdeki çal›ﬂma inanç sisteminden hareketle Osmanl› dünya görüﬂünün veya dini düﬂüncesinin mahiyetini ortaya koyma yolunda at›lan mütevaz› bir ad›md›r.

ÖZGEHAN ﬁENYUVA, Ç‹⁄DEM ÜSTÜN, NATO-Türkiye ‹liﬂkileri Türkiye Kamuoyu ve Elit Alg›lar› (‹stanbul:
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2013), 85 ss. ISBN 978-605-399-307-0
Güvenlik Çal›ﬂmalar› Dizisinin alt›nc› kitab›, tarihsel perspektiften Türkiye kamuoyunun NATO’ya
bak›ﬂ›n› ele al›yor. Yrd. Doç. Dr. Özgehan ﬁenyuva ve Yrd. Doç. Dr. Çi¤dem Üstün taraf›ndan haz›rlanan
çal›ﬂmada yazarlar, 1950’lerden So¤uk Savaﬂ’›n sona ermesine kadar Türkiye’de kamuoyunun NATO’ya
bak›ﬂ›n›n ancak elitler, kanaat önderleri ve medya mensuplar› ba¤lam›nda ele al›nabildi¤ini, 2000’li y›llarda ise ulusal ve uluslararas› düzeyde gerçekleﬂtirilen kamuoyu araﬂt›rmalar› ile Türkiye kamuoyunun anlaml› bir ﬂekilde incelenebildi¤ini ileri sürüyorlar. Çal›ﬂma öncelikle kamuoyu ile d›ﬂ ve güvenlik politikalar› aras›ndaki iliﬂkiyi Uluslararas› ‹liﬂkiler teorileri kapsam›nda ele al›yor. Ard›ndan, Türkiye’nin NATO’ya giriﬂi, So¤uk Savaﬂ dönemi ve Türkiye kamuoyu ayr› ayr› inceleniyor. Takip eden k›s›mda, So¤uk
Savaﬂ’›n sona ermesinin ard›ndan NATO’da yaﬂanan de¤iﬂimler ile bunlar›n Türkiye kamuoyuna yans›malar› sunuluyor. Çal›ﬂman›n sonuç bölümünde ise Türkiye elitlerinin 2000’li y›llarda NATO hakk›ndaki görüﬂlerine yer verilerek, NATO’nun üyeleri ile ortakl›k programlar› yürütüldü¤ü ülkelerdeki imaj ve meﬂruiyetini güçlendirici yöntemleri aç›klanmaktad›r.

TURDUBEK ﬁEYﬁEKANOV, Göl’deki ‹syan 1916: Çarl›k Mezalimine Karﬂ› Soylu Direniﬂ Hareketi [çeviren
Ali R›za Yeter, Ali Ünal] (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 216 ss. ISBN 978-975-437-978-5
XIX. yüzy›lda K›rg›zistan’›n Çarl›k Rusya’n›n hâkimiyetine girmesi, K›rg›z halk›n›n ba¤›ms›z olma ve devlet kurma fikrini kuvvetlendirmiﬂ, halk›n kararl› ve dirayetli duruﬂu söz konusu Iss›k Göl ‹syan›’na damgas›n› vurmuﬂtur. Bu bak›mdan 1916 ‹syan›, K›rg›z halk›n›n sömürgeci güçlere karﬂ› giriﬂmiﬂ oldu¤u kurtuluﬂ hareketlerinin doruk noktas›n› teﬂkil etmektedir. Iss›k Göl vadisinde meydana gelen isyan
hareketi, bu ba¤lamda Türkistan co¤rafyas›nda 1916 y›l›nda vuku bulan ba¤›ms›zl›k isyanlar›n›n ayr›lmaz
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bir parças›n› oluﬂturmaktad›r. K›rg›zistan’›n Iss›k Göl bölgesinde meydana gelen ve Türkistan’›n ba¤›ms›zl›¤› noktas›nda mihenk taﬂlar›ndan birini oluﬂturan 1916 ‹syan›, K›rg›z Türkleri için hezimetle neticelenmesine ra¤men, millî bilincin uyanmas› ve yeﬂermesinde büyük katk› ve derin anlam taﬂ›yan siyasi
olaylar› bar›nd›rmaktad›r. Bu kapsamda eser, gerek Türk Dünyas› tarihine gerekse K›rg›z Türklerinin yak›n tarihine ›ﬂ›k tutmas› ve faydal› bir kaynak niteli¤i taﬂ›mas› itibariyle akademisyenlerin, ö¤rencilerin ve
Türk Dünyas› sevdal›lar›n›n ilgisine sunulmuﬂtur.

‹ZZET TANJU, ‹bn Rüﬂd (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 136 ss. ISBN 978-605-155-000-8
Bir adam düﬂünün ki, ölümünden (1198) elli y›l sonra Paris’te ateﬂli tart›ﬂmalara konu olmuﬂ. Üstelik onun ileri sürmedi¤i düﬂünceler onunmuﬂ gibi tart›ﬂ›lm›ﬂ. Ad› büyük yorumcuya ç›km›ﬂ. Dante’nin
deyiﬂi ile: che il gran comento feo. Yine de Dante, Divinia Comedia’s›nda cehenneme sokar onu. Ressam
Rafael de unutmam›ﬂ. Ünlü tablosu Atina Okulu’nda sol köﬂede baﬂ› sar›kl› biri olarak çizmiﬂ. (Kapakdaki resim Rafael’in f›rças›ndan). ‹bn Rüﬂd, ilginç bir kiﬂilik. Endülüs Emevi halifeli¤i y›k›l›p yerine küçük
devletçiklerin (meliklerin) kuruldu¤u, ard›ndan Murab›t ve Muvahhid imparatorluklar›n›n birbirini izledi¤i, ayaklanmalar›n eksik olmad›¤›.. o kar›ﬂ›k ortamda büyüdü. Bir dönem iktidar›n gözdesi ayd›n oldu.
Önemli görevlere getirildi. Sonra gözden düﬂtü. Sürüldü. Ömrünün sonlar›nda ba¤›ﬂlanm›ﬂ olsa da, eski
ünvanlar›na kavuﬂamad›. Bu kitapta, ‹bn Rüﬂd’e giden yol, onun yaﬂad›¤›, sonra da etkiledi¤i Fransa’daki
ortam, uyand›rd›¤› tepki anlat›l›yor. Etkisi, tepkisinden ayr›lamaz.

JEAN PAUL THUILLIER, Etrüskler (‹stanbul: Yap› Kredi Yay›nlar›, 2013), 160 ss. ISBN 978-975-082566-8
MÖ 264’te Volsinii Roma ordusunun sald›r›s› karﬂ›s›nda düﬂtü. Y›k›l›p giden, pek çok Toscana ﬂehrinden biri de¤ildi sadece, Etruria’n›n dinsel ve siyasal baﬂkentiydi. ‹talya topraklar›nda, Tiber ile Arno
aras›nda, Apennin’ler ile Tiren denizi aras›nda do¤muﬂ ilk uygarl›k olan Etrüskler MÖ VII. ve VI. Yüzy›lda en parlak dönemini yaﬂad›. Cazip ve benzersiz bu kültür Rönesans’tan itibaren merak uyand›rd›. Koleksiyoncular, hükümdarlar, sanatç›lar, bilginler Büyük Toscana Dukal›¤›’n›n ‹lkça¤’a uzanan görkemli köklerini saptamaya çal›ﬂt›. Yavaﬂ yavaﬂ bilim Etrüsk esrar›n›n perdesini kald›rmaya baﬂlad›: XVII. Yüzy›l sonunda alfabedeki harflerin ço¤u yorumlanm›ﬂ, binlerce çanak çömle¤in Yunan kökenli oldu¤u en sonunda
kabul edilmiﬂti. 1820’li y›llardan beri Vulci ve Tarquinia kaz›lar masallara yaraﬂ›r kuyumculuk iﬂlerini ortaya ç›kard›. Freskler ‘çifte kaval›n ezgisiyle neﬂe içinde dans etmeyi seven’ bir halk› aç›¤a vurdu. JeanPaul Thuillier Roma’n›n kökenindeki Etrüsklerin zengin tarihini araﬂt›r›yor.

HIFZI TOPUZ, Vatan› Satt›k Bir Pula (‹stanbul: Remzi Kitabevi, 2013), 256 ss. ISBN 978-975-141-579-0
H›fz› Topuz, bu kitapta dönemin ilginç portreleri eﬂli¤inde, Nam›k Kemal’in yaﬂam› ve özgürlük
mücadelesini ayr›nt›lar›yla ele al›yor. Ünlü vatan ﬂairimizin mektuplar›ndan ve dostlar›n›n an›lar›ndan yola ç›karak, onun özel hayat›n› ve iç dünyas›n› gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›yor. Nam›k Kemal’in istibdata karﬂ› yal›nk›l›ç savaﬂ›m›n›, sürgünlerde çektiklerini ve Abdülhamit döneminde sarayla kurdu¤u yak›n iliﬂkileri bu
belgesel romanda bulacaks›n›z.
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ALBERTO TOSCANO, Fanatizm [çeviren Bar›ﬂ Özkul] (‹stanbul: Metis Yay›nc›l›k, 2013), 312 ss. ISBN 978975-342-909-2
Fanatik, siyasi söz da¤arc›¤›m›zdaki en a¤›r yaftalardan biri. ‹letiﬂime kapal› olan fanatik, siyasi
rasyonalite çerçevesinin d›ﬂ›nda durur; hiçbir argümana tahammül edemeyen ve ancak kendine rakip
gördü¤ü her türlü dünya görüﬂü veya hayat tarz› ortadan kalkt›¤›nda yat›ﬂacak olan (bu onu yat›ﬂt›rmaya yeterse tabii) az›l›, sars›lmaz bir inanc›n boyunduru¤u alt›ndad›r, “kafas›n› de¤iﬂtiremeyen”, uzlaﬂmaz, iflah olmaz biridir. Bu nedenle, fanati¤in müzakere alan›n›n d›ﬂ›nda yer alan edimleri ço¤u zaman,
toplumsal ve siyasi davran›ﬂlarla ilgili de¤erlendirmelerimizi yönlendiren ak›lc›l›k varsay›m›na lay›k
görülmez. ‹ﬂte Toscano tam da bu büyük uzlaﬂmadan kuﬂkulan›yor ve bu fanatizm yorumunu ›skartaya
ç›kar›yor.

EM‹NE FUAT TUGAY, Bir Aile Üç As›r [çeviren ﬁeniz Türkömer] (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2013), 565 ss. ISBN 978-605-360-997-1
Bir Osmanl› paﬂas› ile M›s›r Hanedan›’na mensup bir prensesin evlili¤iyle kurulan ailesinin tarihini kaleme alan Emine Fuat Tugay, son Osmanl› döneminin de canl› bir panoramas›n› sunuyor. ‹stanbul’un
paﬂa konaklar›ndaki gündelik hayattan Y›ld›z’›n ve Kahire’nin saray protokollerine, Meﬂrutiyet ve 31 Mart
Vakas›’ndan M›s›r’›n saray siyasetine, harem hikâyelerinden Bo¤aziçi yal›lar›yla Nil boyu saraylar›n›n sakinlerinin hayatlar›na, hizmetkârlar›n dünyas›ndan rüya gibi dü¤ünlere uzanan kaybolmuﬂ, rengârenk bir
dünyay› yans›t›yor.

HÜNER TUNCER, Menderes’in D›ﬂ Politikas› Bat›’n›n Güdümündeki Türkiye (‹stanbul: Kaynak Yay›nlar›,
2013), 200 ss. ISBN 978-975-343-806-3
Türkiye, komﬂular›yla s›f›r sorundan derin yaln›zl›¤a nas›l itildi? Türkiye, bütün komﬂular›yla nas›l
kanl› b›çakl› oldu? Türkiye, Cumhuriyet Devrimi’nin kazan›mlar›n› nas›l kaybetti ve bugünkü AKP Hükümeti’ne nas›l mahkûm hale getirildi? Bütün bu sürecin kökeni, Adnan Menderes’in d›ﬂ politikas›nda yatmaktad›r. ‹ktidar, Adnan Menderes’in baﬂbakanl›¤› döneminde (1950-1960), iç ve d›ﬂ politikada Atatürk’ün yolundan gitmemiﬂ ve ülkemizi “Bat›’n›n Uydusu” konumuna indirgemiﬂtir! 1950 y›l›nda Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle Türkiye, Bat›’n›n ve özellikle ABD’nin buyruklar› do¤rultusunda bir d›ﬂ
politika izlemeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu kitapta, deneyimli diplomat ve uluslararas› iliﬂkiler uzman› Doç. Dr. Hüner Tuncer, tarihimizin önemli dönemeçlerinden biri olan 1950-1960 döneminde, ülkemizin nas›l Bat›’n›n
güdümüne sokuldu¤unu anlat›yor.

‹SMA‹L TUNALI, Yeni Bir Ayd›nlanmaya Do¤ru (‹stanbul: Remzi Kitabevi, 2013), 176 ss. ISBN 978-975141-564-6
‹smail Tunal›’n›n 1970’lerden bu yana sanat felsefesi üstüne görüﬂ ve de¤erlendirmelerinin bir bölümünü retrospektif olarak toplayan bu kitap, ça¤›m›z›n temel sorunlar›na da ›ﬂ›k tutuyor. Kültür alan›nda
do¤ruyu, kal›c›y› aramak, sanat sorunlar›n›n çözümünü farkl› bir e¤ilimle ele almak Tunal›’n›n temel yaklaﬂ›m›n› oluﬂturuyor. Bu bak›mdan kitaptaki de¤erlendirmelerin sanat ve sanat felsefesine bak›ﬂta belirli
bir boﬂlu¤u giderdi¤ini söyleyebiliriz.
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TÜRKAN TURGUT, Gümüﬂsuyu (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 200 ss. ISBN 978-975-437-998-3
Türkân (Yörükân) Turgut, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümü’nden
mezun olduktan ve bir müddet liselerde ‹ngilizce ö¤retmenli¤i yapt›ktan sonra, hayat›n› ev han›m› ve yazar olarak sürdürmüﬂ bir kiﬂidir. Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar› taraf›ndan dördüncü bask›s› 2011 y›l›nda yap›lm›ﬂ olan Ruth Benedict’in Japon Millet Karakteri üzerine yazd›¤› ünlü eseri Krizantem ve K›l›ç’›n; Kültür Bakanl›¤›’nca bas›ld›ktan sonra 2006 y›l›nda dördüncü bask›s› Babil Yay›nlar› taraf›ndan
gerçekleﬂtirilmiﬂ olan John Ruskin’in Susam ve Zambaklar adl› klâsik eserinin çevirmenidir. Morton Puner’in Bilgi Yay›nevi taraf›ndan ‹yi ve Uzun Bir Hayata Do¤ru adl› ‘’best seller’’ kitab›n›n ve Peter Ustinov’un Devlet Tiyatrolar› taraf›ndan sahnelenmiﬂ bulunan Meçhul Asker ve Kar›s› adl› tiyatro eserinin de
çevirmenidir. Türkân Turgut Han›m, ayn› zamanda, babas› Yusuf Ziya Yörükân’›n Ötüken Neﬂriyat taraf›ndan yay›mlanm›ﬂ olan baz› eserlerini yay›ma haz›rlam›ﬂ olan bir kiﬂidir de. Türkan Turgut, bu de¤erli
kitab› okuyucular›na kendi hayat›ndan ilginç kesitler sunmak için; kendi ifadesiyle “Tarihin ac›l› günlerine ara s›ra dönmekle beraber, annemin, babam›n ve di¤er büyüklerimin ilgi ve sevgi seli içerisinde, özellikle tabiat›n kuca¤›nda sakin, neﬂeli ve dertsiz geçen güzel çocukluk günlerinin hat›ras›n›” canl› tutabilmek için yazm›ﬂ oldu¤unu söylemektedir.

NALÂN TURNA, 19. yy’den 20. yy’ye Osmanl› Topraklar›nda Seyahat Göç ve Asayiﬂ Belgeleri: Mürur Tezkereleri (‹stanbul: Kaknüs Yay›nlar›, 2013), 256 ss. ISBN 978-975-256-396-4
1898 y›l›nda Mustafa adl› bir adam, Hicaz taraflar›na gitmek amac›yla mürur tezkeresi baﬂvurusunda bulunmuﬂtu. Bir iç pasaport uygulamas› olan mürur tezkeresine ait nizamname gere¤ince kendisi
hakk›nda, baﬂvuru yapan herkes için oldu¤u gibi, rutin tahkikat yap›lm›ﬂt›. Tahkikat s›ras›nda adam›n
Erzurumlu oldu¤u ve asl›nda Kayserilio¤lu Niﬂan Ohannes ad›nda bir Ermeni oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›.
Yedi y›l önce [1891 y›l›nda] Batum’a gitmiﬂ, orada iki buçuk y›l kadar kald›ktan sonra memleketi Erzurum’a geri dönmüﬂtü. Kendi deyimiyle “Ermeni iﬂleri” henüz son bulmad›¤›ndan dolay›, 15 gün kadar
Saraç ustalar›ndan Arif adl› bir adam›n evinde saklanmak zorunda kalm›ﬂt›. Daha sonra Sivas Kasabas›’na, oradan da Yozgat ve Kayseri yoluyla Adana’ya gitmiﬂti. Pamuk tarlalar›nda iki ay kadar çal›ﬂt›ktan sonra ‹skenderun’a, oradan Magosa Kasabas›’na gitmiﬂ ve bir buçuk y›l kadar ﬁaml› Ebu Reﬂid adl› birinin yan›nda yazmac›l›k yapm›ﬂt›. Ard›ndan di¤er bir kasaba olan Lefkoﬂa’ya varm›ﬂt›. Uzun y›llar
kalm›ﬂ oldu¤u bu kasabada, Nalbant Hac› Ali adl› birinin nasihati üzerine Müslümanl›¤a geçmiﬂti. Daha sonra, 9 ay kadar kalaca¤› Beyrut’a geçmiﬂti. Burada, Beyrut ‹skelesi’nde kömürcülük yapm›ﬂt›. Sulta/Sultaniye Kasabas›’nda ise mutasarr›f›n hizmetinde çal›ﬂm›ﬂ ve sonras›nda K›br›s’ta Tuzla ‹skelesi’nde tütün ameleli¤ine giriﬂmiﬂti. ‹fadesine göre, Lefkoﬂa Kasabas›’nda sanat ve rençperlikle u¤raﬂt›klar› bilinen 100 hane vard› ve Halep Vilayeti’nden Lefkoﬂa’ya firari giden bir Ermeni cemaati bulunuyordu. Yap›lan tahkikatta adam›n durumunun karmaﬂ›k oldu¤u ve di¤er Ermenilerle [siyasi] bir iliﬂki
içerisinde olabilece¤i kan›s›na var›lm›ﬂ ve bunun neticesinde ilgililerden, adam›n hâl ve hareketlerine
dikkat edilmesi istenmiﬂti.

H. BAHADIR TÜRK, Hayali Kahramanlar Hakiki Erkekler (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 248 ss. ISBN
978-975-051-229-2
Hayali Kahramanlar Hakiki Erkekler tam da böyle bir kitap. H. Bahad›r Türk, neredeyse yar›m as›r
öncesinin bilinen, okunan ve satan popüler anlat›lar›na, onlar›n erkeklik hallerine odaklan›yor. Altm›ﬂl› y›llar›n Bahad›r, Tolga, Tarkan gibi tarihî çizgi romanlar›n› ve sahiden alelacayip bir fenomen olan sado-ero-
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tik fotoroman Killing’i anlat›yor. Türün gerekleri, tecimsel kayg›lar, süper kahramanl›¤›n genel kodlar›n›
betimliyor. Geniﬂ anlam›yla hipermaskülinite meselesine bakarak, erkeklik bu tür anlat›larda nas›l iﬂleniyor sorusuna cevap ar›yor. Kahramanlar›n, baba eksikli¤iyle ve silik bir anneyle baﬂlad›klar› yolculukta nas›l birer intikamc›ya dönüﬂtüklerini, ﬂiddet-erkeklik performans›n›n bir aradal›¤›n› irdeliyor. Bugünün eril
tahayyül ve tahakkümünü popüler kültür ürünlerinden incelemek isteyenler için zihin aç›c› bir çal›ﬂma. Az
bulunur bir popüler kültür tarihi incelemesi.

ORHAN TÜRKER, Pili Adrianupoleos’tan Edirnekap›’ya (‹stanbul: Sel Yay›nc›l›k, 2013), 88 ss. ISBN 978975-570-656-6
Kendine bir hayat edinmen gerekiyordu. Edindin. Orhan Türker önceki çal›ﬂmalar›nda bizi, bugün
bu özelliklerini büyük oranda kaybetmiﬂ ancak 20. yüzy›l›n ortalar›na kadar geleneksel sosyal ve etnik yap›s›n› koruyan, çokuluslu Osmanl› ‹stanbulu’nun Kurtuluﬂ, Samatya, Adalar, Galata gibi Rum a¤›rl›kl›
semtlerine götürmüﬂ, yak›n geçmiﬂte yaﬂanan köklü de¤iﬂimleri gözler önüne sermiﬂti. S›ra, yine unutulmuﬂ bir baﬂka Bizans semti olan Edirnekap› bölgesine geldi. Rum varl›¤› Fetih’ten sonraki ilk yüzy›ldan
sonra hiçbir zaman Türk nüfusu aﬂan bir üstünlük göstermese de Edirnekap›, 20. yüzy›l›n ortalar›na kadar
Türklerle Rumlar›n ya da Müslümanlarla H›ristiyanlar›n yan yana yaﬂad›¤› bir bölge olmuﬂtur. Ne yaz›k ki
sonunda, di¤er kadim Rum semtleriyle ayn› kaderi paylaﬂm›ﬂ, 1960’lardan sonra Rum nüfus eriyip yok olmuﬂtur. Osmanl› ‹stanbulu’nun gözlerden ›rak bu semti günümüzde, s›n›rlar› içerisinde bar›nd›rd›¤› Bizans
ve Osmanl› mimari yap›lar›yla giderek bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Pili Adrianupoleos’tan Edirnekap›’ya unutulmuﬂ bir Bizans semtinin hikâyesini anlat›yor.

ÇA⁄DAﬁ ULUS, Cemaat ‹sterse (‹stanbul: Kaynak Yay›nlar›, 2013), 256 ss. ISBN 978-975-343-801-8
Vatan gazetesi muhabiri Ça¤daﬂ Ulus, Kalkavan soyad›n›n kar›ﬂt›¤› bir trafik kazas›n› ayd›nlatan
haberler yaparken, bir anda kendisini KCK’ya üye olmak suçlamas›yla hapiste bulur. Aylar geçer ve tutuklu gazeteci Ça¤daﬂ Ulus, hapishanede çeﬂitli psikolojik iﬂkencelerle karﬂ›laﬂ›r. Önce postas›na ambargo
konur sonra da gardiyanlar taraf›ndan tuvaletleri temizlemeye zorlan›r. Konu TBMM’nin gündemine bile
taﬂ›n›r, sonra da Ça¤daﬂ Ulus hakk›nda ulusal medyada ard› ard›na haberler ç›kar. Peki neydi Ça¤daﬂ
Ulus’un suçu? Ça¤daﬂ Ulus, s›radan bir trafik kazas› haberinin peﬂinde koﬂarken önce tehditler al›r, evi gözetlenir sonra da ﬂikayet için gitti¤i karakol onu baﬂ›ndan savar. Sonuçta o araﬂt›rma ve haberleriyle birilerinin “aya¤›na basm›ﬂt›r”. Ça¤daﬂ Ulus bununla da kalmaz, Cemaatin, emniyet ve medya içindeki iliﬂkilerini de araﬂt›rmaya baﬂlar. ‹ﬂte bu andan itibaren de ipi çekilir.

H. FEH‹M ÜÇIﬁIK, Ekonomi Hukuku Sorunlar› ve Çözüm Önerileri (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 152 ss.
ISBN 978-975-437-983-9
Bu kitapta, iﬂ imkânlar›ndaki art›ﬂ›n nüfus art›ﬂ›n›n çok gerisinde oldu¤u, emek gelirleri ‹nsan
Haklar› Evrensel Bildirgesine uygun olarak belirlendi¤inde mevcut iﬂ imkânlar›yla 100 milyondan fazla insan›n geçinebilece¤i, ekonomide olumsuz geliﬂmeler olurken bankalar›n kârlar›n›n %30 kadar artt›¤›, ayn› arsa veya arazi için hem konut üreticilerinin, hem de konut edinenlerin mükerrer faiz ödedikleri, iﬂçi ﬂirketlerinin Devletçe desteklenirken tökezledi¤i gibi tespitler ve tasada k›vançta ortakl›k ilkesi gere¤i milletin vatana ortak edilmesi, s›n›r ticareti için ortaö¤retimde komﬂu ülkelerdeki dillerin ö¤-
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renilebilmesi, Emeklilik düzenlemesinin, tüm vatandaﬂlar›n geçiminin ﬂöyle veya böyle, gerekirse sosyal yard›mlarla sa¤lanmas› gere¤i göz önünde tutularak de¤iﬂtirilmesi, arsan›n konut maliyetinden d›ﬂlanmas›, sosyal sigorta sistemi yerine menfi gelir vergisi sistemine geçilmesi gibi somut çözüm önerileri bulacaks›n›z.

H. FEH‹M ÜÇIﬁIK, Kamu Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 160 ss.
ISBN 978-975-437-985-3
Bu kitapta, insan Haklar› Evrensel Bildirgesinin baz› hükümlerinin 1961 ve 1982 Anayasas›na
al›nmad›¤›, ülkemizde saatlerin Atlas Okyanusu sahilindeki ‹spanya’dan 1 saat ileride, komﬂumuz Azerbaycan’dan 2 saat geride oldu¤u, ücretlerin düﬂüklü¤ünün primleri, primlerin yetersizli¤inin de emekli
ayl›klar›n› etkiledi¤i, hemen her meslekte oda ve birlik kurulmuﬂken yüzbinlerce sa¤l›k çal›ﬂan›n›n oda
ve birli¤inin olmad›¤›, cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminde ikinci tur öngörülmüﬂken Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›, Belediye Baﬂkan› ve muhtarlar›n yüzde yirmi kadar oyla da seçilebildi¤i gibi tespitler ve halk›n seçti¤i cumhurbaﬂkan›n›n zay›f bir koalisyon, hatta az›nl›k hükümeti baﬂkan› olabilen ikinci kiﬂiden daha etkisiz olmamas›, çal›ﬂanlar›n konut edinmelerinde emekli ikramiyesi ve k›dem tazminatlar›n›n iﬂten ayr›lmadan peﬂinat olarak de¤erlendirilebilmesi, iﬂçi ﬂirketleri ortaklar›na en az›ndan banker ve k›y› bankac›l›¤› ma¤durlar›na oldu¤u gibi destek sa¤lanmas›, kamu arazilerinin vatandaﬂlara tahsisi, sa¤l›k mesleklerinde çal›ﬂanlar›n hepsine bir çerçeve kanunla oda ve birlikler kurma imkân› tan›nmas› gibi somut çözüm
önerileri bulacaks›n›z.

H. FEH‹M ÜÇIﬁIK, ‹nsan Haklar› Sorunlar› ve Çözüm Önerileri (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 111 ss.
ISBN 978-975-437-984-6
Bu kitapta, zaman zaman ihale yolsuzluklar›, içi boﬂalt›lan bankalar, örtülü veya aç›k devalüasyonlar gibi pek çok yükü taﬂ›yabildi¤i kabul edilen ekonomimiz için ‹nsan Haklar›na uygun ücret, maaﬂ ve
emekli ayl›¤›n›n kald›r›lamaz yük say›ld›¤›, insan haklar›na ayk›r› olarak, aile geçindiremeyecek düzeydeki ücret ve ayl›klar›n pek çok iﬂyerinin kapanmas›na sebep oldu¤u, bir dönem günlük asgari ücretin iﬂyerlerindeki yemek paras› kadar oldu¤u, ücretlerin düﬂük tutulmas›n›n iﬂsiz say›s›n› artt›rd›¤› gibi tespitler ve
emekli ve yaﬂl›l›k ayl›klar›ndaki gereksiz farkl›l›klar›n giderilmesi, dar gelirli vatandaﬂlar›m›z›n e¤itim,
konut ve sosyal güvenlik alanlar›ndaki ihtiyaçlar› için al›nacak tedbirlerin olabildi¤ince birbiriyle ba¤lant›l› ve çok amaçl› olmas›, yaﬂl› ve muhtaç vatandaﬂlara yard›m uygulamas›n›n muhtaç ailelere yard›m ﬂekline dönüﬂtürülmesi, kamu arazilerinin toplu konut projelerine tahsis edilmesi ve bedellerinin konut edinen
vatandaﬂlardan tahsil edilmesi, dilenen yaﬂl›, sakat ve çocuklara kiﬂilerin yard›m›n›n ilgili kuruma götürüp
b›rakmak ﬂeklinde olabilmesi, süresiz Gelir Ortakl›¤› Senetleri ç›kar›lmas› gibi somut çözüm önerileri bulacaks›n›z.

H. FEH‹M ÜÇIﬁIK, Sa¤l›k Hukuku Sorunlar› ve Çözüm Önerileri (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 126 ss.
ISBN 978-975-437-987-7
Bu kitapta, sa¤l›k sosyal güvencesini Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu öncesinde genelleﬂtirecek kanun düzenlemelerinin uygulanmad›¤›, sa¤l›k personeline hem kamuda hem de özel olarak çal›ﬂma imkân›n›n mali ma¤duriyete karﬂ›l›k olarak tan›nd›¤›, yüz binden fazla sa¤l›k çal›ﬂan›na oda ve birlik kurdurul-
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mad›¤›, hekimlerin mecburi hizmete tabi tutulmalar›n›n çal›ﬂma özgürlü¤üne ayk›r› oldu¤u gibi tespitler ve
sa¤l›k hizmetlerinin, kendi istekleriyle ikinci bir iﬂte çal›ﬂma nedeniyle de olsa dinlenme hakk›n› kullanmam›ﬂ kiﬂilere sunulmamas›, sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar› ile sa¤l›k çal›ﬂanlar›na idari yapt›r›m uygulamas›n›n hizmet alacak vatandaﬂlar›n cezaland›r›lmas› gibi bir nitelik taﬂ›mamas›, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n hizmet
alanlara karﬂ› sorumlulu¤unda kamu çal›ﬂan› ve özel kesim çal›ﬂan› ﬂeklinde ay›r›m yap›lmamas›, sa¤l›k
çal›ﬂanlar›n›n bir tek kanun çerçevesinde kendi mesleklerine ait oda ve birlikler kurabilmeleri, hekimlerin
Devlet hizmeti uygulamas›n›n askerlik yerine yap›lan vatan hizmetine dönüﬂtürülmesi gibi somut çözüm
önerileri bulacaks›n›z.

H. FEH‹M ÜÇIﬁIK, Türkiye’de Asgari Ücrete Bak›ﬂ (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 103 ss. ISBN 978975-437-991-4
Bu kitapta, asgari ücretin, tar›mda taban fiyat, sanayi ve ticarette enerji bedeli gibi ekonominin
ve sosyal hayat›n önemli belirleyicisi oldu¤u, asgari ücretin bir dönem, prime esas olan taban gelirin
alt›nda kald›¤›, bir dönem en düﬂük memur maaﬂ›n›n üzerinde iken bir baﬂka dönem bu maaﬂ›n yar›s›
kadar oldu¤u, asgari Ücret Tespit Kararlar›n›n, asgari ücretlilerin bekâr oldu¤u ve bekâr kalaca¤›, bakmakla yükümlü oldu¤u herhangi bir aile yak›n›n›n bulunmad›¤›, lokanta, pastane ve benzeri yerlerde
harcama yapmad›¤› ve sigara kullanmad›¤› varsay›mlar›na dayal› oldu¤u, kürkçüler, süpermarketler,
f›r›nc›lar ve di¤er çeﬂitli meslek erbab›n›n asgari ücret dolay›nda gelir beyan ettikleri, asgari ücretin ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesine ayk›r› oldu¤u iddias›n›n cevapland›r›lmad›¤›, siyasi partilerin asgari
ücrete iliﬂkin tutumlar›n›n oy oranlar›n› art›rabilmeleri veya silinip gitmeleri yönünden önemli bir belirleyici oldu¤u gibi tespitler ve asgari ücretin geçmiﬂ dönem kay›plar› telafi edilerek ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesine uygun ﬂekilde belirlenmesi, iﬂçiler aras›nda s›rf yaﬂ sebebiyle ücret fark› olmamas›, asgari Ücret Komisyonunun önce ülke genelinde geçim ﬂartlar› en uygun yerleﬂim yeri için asgari
ücret belirlemesi ve çeﬂitli yöreler için bunun üzerinde de¤iﬂik miktarlar›n ortaya konmas›, asgari Ücret Tespit Kararlar›nda hesaplama yönteminin ayr›nt›l› biçimde belirtilmesi gibi somut çözüm önerileri bulacaks›n›z.

H. FEH‹M ÜÇIﬁIK, Sa¤l›k Güvencesi Sorunlar› ve Çözüm Önerileri (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 104
ss. ISBN 978-975-437-986-0
Bu kitapta, genel sa¤l›k sigortas›n›n sa¤l›k hizmetlerinin sosyalleﬂtirilmesi hakk›ndaki kanuna benzer ﬂekilde düzenlendi¤i, sa¤l›k hizmetlerinin paras›z sunulmas›n› savunan baz› kesimlerin primsiz sa¤l›k
kütü¤ü hükmünün iﬂletilmesini ve yeﬂil kart›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› isteyenlere destek vermedikleri, sa¤l›k
kütü¤ü düzenlemesinin hukuka ayk›r› olarak iﬂletilmedi¤i, yeﬂil Kart Kanunu ç›kar›ld›¤›ndan itibaren sa¤l›k sosyal güvencesi olmayan vatandaﬂ kalmad›¤›, genel Sa¤l›k Sigortas› uygulamas›n›n ilginç geçici düzenlemelerle geciktirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› gibi tespitler ve sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma ile prim ödeme
gün say›s› aras›nda ba¤lant› kurulmamas›, tüm sigortal›lar ve ba¤›ml›lar› için genel bir mali ölçüt konularak aile içi gelir pay› düﬂük olanlara kat›l›m paylar›n›n geri ödenmesi, anlaﬂmal› eczaneler hakk›nda uygulanacak müeyyidelerin sigortal›lar›n cezaland›r›lmas›na dönüﬂmemesi, ilgili her bir kesimin yönetimde
temsilinde birden fazla üst kuruluﬂ varsa nisbî temsil esas›n›n uygulanmas› gibi somut çözüm önerileri bulacaks›n›z.
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H. FEH‹M ÜÇIﬁIK, Sosyal Yard›mlarda Sorunlar ve Çözüm Önerileri (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 103
ss. ISBN 978-975-437-989-1
Bu kitapta, siyasette sosyal güvenlik vaat ve uygulamalar›n›n önemli bir belirleyici oldu¤u, 2005 y›l›nda 5,6 milyon çocu¤a yeterli yiyecek, giyecek, bar›nak, e¤itim ve koruma sa¤lanamad›¤›, yoksulluk s›n›r› araﬂt›rmalar›na gerekli ilginin gösterilmedi¤i, iﬂsizlik sigortas› fonunda ayl›k iﬂsizlik ödeneklerinin onlarca y›ll›k tutar› kadar bir mebla¤ bulundu¤u gibi tespitler ve yaﬂl› ve muhtaç vatandaﬂlara yard›m uygulamas›n›n muhtaç ailelere yard›m ﬂekline dönüﬂtürülmesi, muhtaçlara ve dar gelirlilere gelir ortakl›¤› senedi tahsis edilmesi, mikro kredi uygulamas›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›, mali gücü yetersiz vatandaﬂlara uzun
süreli evlilik kredisi verilmesi, üniversite ö¤rencilerine verilen kredilerin lise ve ilkö¤retime yayg›nlaﬂt›r›lmas›, ö¤rencilere ders d›ﬂ› spor yapmalar› karﬂ›l›¤› maddi destek sa¤lanmas›, dilenen yaﬂl›, sakat ve çocuklara bireysel yard›m›n ilgili kuruma götürüp b›rakmak ﬂeklinde olabilmesi gibi somut çözüm önerileri bulacaks›n›z.

H. FEH‹M ÜÇIﬁIK, Asgari Ücret Sorunlar› Ve Yans›malar› (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 104 ss. ISBN
978-975-437-982-2
Bu kitapta, 1982 Anayasas›nda ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesinin ücret hakk› konusundaki hükmüne yer verilmedi¤i, asgari ücretin net hesaplan›p brütmüﬂ gibi uyguland›¤›, ülke düzeyinde tek asgari
ücret uygulamas›n›n teﬂvik tedbirlerinin etkisini azaltt›¤›, bazen tamamen engelledi¤i, ülkemizde uygulanan ekonomik istikrar program›n›n ancak, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’ndeki ücret ölçütü yanl›ﬂ ise
baﬂar›l› olabilece¤i, asgari ücretin düﬂüklü¤ünün beyana ba¤l› vergi gelirlerini fevkalade azaltt›¤› gibi tespitler ve asgari ücretin yöresel olarak belirlenmesi, asgari ücretin ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi uyar›nca aile geçindirecek düzeyde belirlenmesi, asgari ücret ile en düﬂük memur maaﬂ› aras›nda belirli bir dengenin kurulmas› ve korunmas›, asgari ücret yükseltilerek zorunlu çal›ﬂan eﬂ ve çocuklar›n yerine iﬂsiz aile
reislerinin istihdam edilmesi, kamu iﬂçileri ile özel kesim iﬂçilerinin ücretleri aras›nda gerekçesiz farkl›l›k
olmamas› gibi somut çözüm önerileri bulacaks›n›z.

H. FEH‹M ÜÇIﬁIK, Sosyal Güvenlikte Sorunlar ve Çözüm Önerileri (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat, 2013), 112 ss.
ISBN 978-975-437-988-4
Bu kitapta, siyasette sosyal güvenlik vaat ve uygulamalar›n›n önemli bir belirleyici oldu¤u, zaman zaman ihale yolsuzluklar›, içi boﬂalt›lan bankalar, örtülü veya aç›k devalüasyonlar gibi pek çok yükü taﬂ›yabildi¤i kabul edilen ekonomimiz için ‹nsan Haklar›na uygun ücret, maaﬂ ve emekli ayl›¤›n›n kald›r›lamaz yük
say›ld›¤›, insan haklar›na ayk›r› olarak, aile geçindiremeyecek düzeydeki ücret ve ayl›klar›n pek çok iﬂyerinin kapanmas›na sebep oldu¤u, bir dönem günlük asgari ücretin iﬂyerlerindeki yemek paras› kadar oldu¤u,
‹ﬂsizlik Sigortas› Fonunda ayl›k iﬂsizlik ödeneklerinin onlarca y›ll›k tutar› kadar bir mebla¤ bulundu¤u gibi
tespitler ve emekli ve yaﬂl›l›k ayl›klar›ndaki gereksiz farkl›l›klar›n giderilmesi, dar gelirli vatandaﬂlar›m›z›n
e¤itim, konut ve sosyal güvenlik alanlar›ndaki ihtiyaçlar› için al›nacak tedbirlerin olabildi¤ince birbiriyle ba¤lant›l› ve çok amaçl› olmas›, yaﬂl› ve muhtaç vatandaﬂlara yard›m uygulamas›n›n muhtaç ailelere yard›m ﬂekline dönüﬂtürülmesi, üniversite ö¤rencilerine verilen kredilerin lise ve ilkö¤retime yayg›nlaﬂt›r›lmas›, kamu
arazilerinin toplu konut projelerine tahsis edilmesi ve bedellerinin konut edinen vatandaﬂlardan tahsil edilmesi, dilenen yaﬂl›, sakat ve çocuklara kiﬂilerin yard›m›n›n ilgili kuruma götürüp b›rakmak ﬂeklinde olabilmesi,
süresiz gelir ortakl›¤› senetleri ç›kar›lmas›, muhtaçlara ve dar gelirlilere gelir ortakl›¤› senedi tahsis edilmesi,
mikro kredi uygulamas›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› gibi somut çözüm önerileri bulacaks›n›z.
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ADRIAN VICKERS, Komünistlerden ‹slamc›lara Bir 20. Yüzy›l Tarihi: Endonezya [çeviren Atilla Tuygan]
(‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›, 2013), 336 ss. ISBN 978-975-539-768-9
Bir ülkenin tarihi, bütün bir yüzy›l› anlamam›z› sa¤lar m›? Sadece bir ülkede yaﬂananlar, dünyan›n
önemli bir kesimindeki siyasi ve sosyal geliﬂmeleri ba¤r›nda taﬂ›r m›? Elinizdeki kitap, bu sorulara mükemmel bir cevap sunar. Bat›l› ülkelerin iﬂgali ve sömürüsü, halk›n buna karﬂ› direniﬂi, bu direniﬂ esnas›nda ve sonras›nda halk muhalefetinin kendi içinde “Ulusalc›lar - ‹slamc›lar - Komünistler” diye bölünmesi
ve bunun bir içsavaﬂa daha do¤rusu darbeye dönüﬂmesi, co¤rafyam›za hiç de yabanc› say›lmayan olgular.
Endonezya örne¤inde, darbeyle birlikte yaﬂanan toplu k›y›mda ölen Komünistlerin/muhaliflerin say›s›n›n
iki milyon civar›nda oldu¤u tahmin ediliyor. Yirminci yüzy›l›n Yahudi soyk›r›m›ndan sonraki en büyük
katliam›. ‹ﬂin tuhaf yan›, bu büyük katliam›n dünyada fazla ses getirmemesi, adeta unutulmaya terk edilmesi. Kurbanlar, sessizlik suikast›yla da cezaland›r›lm›ﬂt›r sanki. Darbenin arkas›ndaki oklar›n Bat›l› merkezleri iﬂaret etmesi ve kurbanlar›n komünist olmas›, bunda belirleyicidir. Bu çal›ﬂma, Endonezya’n›n büyük yazar› (yaklaﬂ›k yirmi y›l hapis yatan ve on üç y›l›n› ev hapsinde geçiren) Pramoedya Ananta Toer’in
yaﬂam›n› ve yazd›klar›n› rehber alarak, bir ülkenin tarihine ve ac›lar›na ›ﬂ›k tutuyor. Pramoedya Ananta Toer hapsedildi¤inde, yazmaktan mahrum b›rak›lm›ﬂt›. Ama o, büyülü söylentilere göre, yeni romanlar›n› tutsak arkadaﬂlar›na sözlü olarak aktard› ve bunlar› ezberleyen arkadaﬂlar› sayesinde romanlar› yok olmaktan
kurtuldu. Orada kurtulan, ayn› zamanda, haf›zas› parçalanan bir halk›n haf›zas›yd› da. Cambridge Üniversitesi yay›nlar› aras›nda ç›kan elinizdeki kitap, s›k›nt›l› bir geçmiﬂten süzülüp gelen karmaﬂ›k ve direngen
bir halk› ve onun dev yazar›n›, edebiyattan sanata, folklordan antropolojiye kadar uzanan bir perspektifle
tasvir ediyor. Halk›n umutlar›n› ve hayal k›r›kl›klar›n› ba¤r›nda taﬂ›yan güçlü edebiyat›n izinden giderek,
bizi bir ülkenin kederli haritas›nda yolculu¤a ç›kar›yor.

JENNY WHITE, Müslüman Milliyetçili¤i ve Yeni Türkler [çeviren Fuat Güllüp›nar] (‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nevi, 2013), 332 ss. ISBN 978-975-051-288-9
Jenny White’›n Gezi Park› olaylar›n› yorumlad›¤› Türkçe bask›ya özel bölümle güncel geliﬂmeleri
de kapsayan Müslüman Milliyetçili¤i ve Yeni Türkler, Türk kimli¤inin ve ‹slam’›n geçirdi¤i de¤iﬂime iliﬂkin önemli bir çal›ﬂma.

AT‹LLA YAYLA, Hangi Liberalizm (‹stanbul: Liberte Yay›nlar›, 2013), 287 ss. ISBN 978-975-620-179-4
Liberalizm orijinal anlam›nda bugün klasik liberalizm denilen fikri çizgidir. Ancak kavram 1900
1920 aras›nda ABD’de bir anlam de¤iﬂikli¤ine u¤rat›ld›. Orijinal liberalizm kamu otoritesine özgürlük ve
sivil toplum ad›na kuﬂkuyla bakan yaklaﬂ›m›n yerine devleti olumlayan ve hatta kutsayan sivil toplum aleyhine devleti irileﬂtiren yaklaﬂ›ma liberalizm denmeye baﬂlad›. Bu ne yaz›k ki liberalizm hakk›nda büyük
kafa kar›ﬂ›kl›klar› yaratt›. Hangi Liberalizm Klasik liberalizme mi yoksa Amerikan liberalizmine mi liberalizm dememiz gerekti¤ini ele alan yaz›lardan oluﬂan bir derleme. Tüm yaz›lar› okuduktan sonra gerçek
liberalizmin hangisi oldu¤una karar vermede daha iyi durumda olacaks›n›z.

OKTAY YILDIRIM, Dan›ﬂtay’dan Ergenekon’a Bir Suikastin ‹ç Yüzü (‹stanbul: Kaynak Yay›nlar›,2013),
428 ss. ISBN 978-975-343-784-4
Bu kitapta, sald›r› plan›n› dakika dakika belgeleyen baz istasyonu kay›tlar› ve telefon görüﬂmelerinin içeri¤i krokilerle yer almaktad›r. Dan›ﬂtay sald›r›s›ndan Ergenekon Davas›’na uzanan tertibin ad›m
ad›m gerçek hikâyesi.
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YUSUF Z‹YA YÖRÜKAN, Ortaça¤ Müslüman Co¤rafyac›lar›ndan Seçmeler (‹stanbul: Ötüken Neﬂriyat,
2013), 528 ss. ISBN 978-975-437-996-9
Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân, Türk topluluklar›n› sadece salik olduklar› din ve mezhepler bak›m›ndan de¤il, sosyal hayatlar› ve yerleﬂme düzenleri bak›m›ndan da inceleme konusu yapm›ﬂ bir kiﬂidir. Elinizdeki kitap, onun, Anadolu’da ve di¤er ülkelerde yaﬂayan Türk topluluklar› üzerinde yapt›¤› ve Dârü’lFünun ‹lâhiyat Fakültesi’nde yapt›¤› Akvam’› ‹slâmiyye Etnografyas› araﬂt›rmalar› çerçevesinde ve sonras›nda gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmalar›n bir ürünüdür. “Ortaça¤ Müslüman Co¤rafyac›lar›ndan Seçmeler, Türklerin yaﬂad›¤› ve Türklere komﬂu olan Bölgeler” ad›n› taﬂ›yan bu kitap, Milâddan Sonra dokuzuncu ve
onuncu yüzy›llarda yaﬂam›ﬂ yedi Arap co¤rafyac›n›n, ‹bn Hurdazbih’in Kitâbü’l-Mesâlik Ve’l-Memâlik,
El-Ya‘kûbî’nin Kitâbü’l-Büldân, ‹bn Rusteh’in Kitâbü’l-A‘lâki’n-Nefîse, ‹bn Fakîh El-Hemedânî’nin
Muhtasaru Kitâbi’l-Büldân, Kudâme b. Ca‘fer’in Kitâbü’l-Harâc, ‹stahrî’nin Kitâbu Mesâliki’l-Memâlik
ve ‹bn Havkal’in Kitâbü’l-Mesâlik Ve’l-Me- mâlik adl› eserlerinde yer alan tasvirlerden yararlan›larak haz›rlanm›ﬂt›r. Bu bak›mdan eser, Türk ülkelerinin co¤rafî yap›s›, yerleﬂme düzeni dolay›s›yla bu ülkelerde
yaﬂanan sosyal hayat konusunda birinci elden bilgiler veren ve Ortaça¤ Türk Dünyas›’n› tan›tmaya yard›mc› olan bir baﬂyap›tt›r. Prof. Yörükân, bir Türk dinleri ve mezhepleri tarihçisidir. Bu bak›mdan, elinizdeki
kitap, yazar›m›z›n daha önce yay›mlad›¤›m›z ve yay›mlayaca¤›m›z kitaplar› için de tamamlay›c› bir zemin
oluﬂturacak özelli¤e sahiptir.

MEL‹H YÜRÜﬁEN, ‹nsan Do¤as› Sosyal Düzen De¤iﬂim (‹stanbul: Liberte Yay›nlar›, 2013), 628 ss. ISBN
978-975-620-180-0
David Hume Türkiye’de üniversitelerin felsefe bölümlerinde k›s›tl› olarak o da daha ziyade bilgi teorisi üzerinden anlat›l›r, okutulur. Oysa Hume’un ak›l, toplum ve siyaset yaklaﬂ›m› insanl›k tarihindeki en
güçlü teorilerdendir. Hume, siyaset felsefesine önemi gittikçe daha fazla anlaﬂ›lan büyük katk›lar yapm›ﬂt›r. O kadar ki Hume’un liberal düﬂünce gelene¤i içindeki güçlü bir ekolün kurucusu oldu¤unu söylemek
abart› say›lamaz David Hume ‹skoç Ayd›nlanmas›n›n ve klasik liberal düﬂünce ak›m›n›n e¤er en önemli
ismi de¤ilse en önemli isimleri aras›ndad›r. Hume sayesinde bireyselli¤i önemseyen bir insan tabiat›ndan
toplumun nas›l do¤abildi¤im akl›n niçin tek baﬂ›na beﬂeri düzenin temeli olamayaca¤›m deneme ve yan›lma gözleme ve taklit etme yoluyla ilerlemenin anlam›n› ve önemini ö¤reniyoruz. Melih Yürüﬂen’in bu
kapsaml› çal›ﬂmas› ﬂimdiye kadar ülkemizde Hume hakk›nda haz›rlanan en önemli çal›ﬂma. Hem Hume’u
seven ve takip edenlerin hem de siyasal ve sosyal felsefeyle genel olarak ilgilenenlerin mutlaka elinin alt›nda bulundurmas› gereken bir eser. Üstelik daha geniﬂ ve zengin bir fikir âlemine giriﬂin sonuna kadar
aç›k kap›s›. Bu kitap dikkatle ve tekrar tekrar okunmal›.

SLAVOJ ZIZEK, BORIS GUNJEVIC, Ac› Çeken Tanr›: K›yameti Tersyüz Etmek [çeviren Arda Çiltepe] (‹stanbul: Sel Yay›nc›l›k, 2013), 236 ss. ISBN 978-975-570-647-4
Din ve felsefe ile güncel politik yaklaﬂ›mlar aras›nda ne tür ba¤lant›lar vard›r ve bunlar ne ﬂekilde geliﬂtirilebilir? Slavoj Zizek ve radikal teolog Boris Gunyevic, Ac› Çeken Tanr›: K›yameti Tersyüz Etmek’te bu sorunun cevab›n› ararken üç temel dini inanç sistemini, özellikle toplumu dönüﬂtürmek için gereken manevi de¤erleri inﬂa etmede kullan›lacak araçlar› sa¤layabilme potansiyelleri bak›m›ndan mercek
alt›na al›yorlar. H›ristiyanl›k, ‹slam ve Yahudilik üzerine “diyaloglar” arac›l›¤›yla yapt›¤› bu de¤erlendirmelerde Zizek; Lacan, Levinas, Hegel ve Augustinus gibi isimlerin kuramlar› yard›m›yla ve Dante’den
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Dostoyevski’ye uzanan geniﬂ bir yelpazedeki kültürel örneklerle kapitalizm eleﬂtirisine yöneliyor. Zizek
ve Gunyevic, ‹slam ülkelerinde ﬂiddetin din arac›l›¤›yla meﬂruiyet kazanmas› ve modern ateistlerde Tanr›’dan bile daha s›n›rland›r›c› ﬂekilde ortaya ç›kabilen bilinçalt›n›n paradokslar› gibi beklenmedik durumlar› ele alarak inanç kavram›n› irdeliyorlar. Bu ba¤lamda, yaln›zca ac› çektiren bir Tanr›’dan ziyade, kendisi de ac› çeken bir Tanr› fikri ortaya koyarak birey ile Tanr› aras›ndaki iliﬂkileri yeniden düﬂünme yollar› sunuyorlar.



