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,
Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti. olarak 2008 yılının Eylül
ayında, ulusal ve uluslararası yayıncılıkta marka olma hedefiyle yayın hayatımıza başladık ve 10 yıl
içerisinde bu hedefimizi gerçekleştirebilmiş olmaktan gurur duyuyoruz.
Akademik yayıncılıkta Türkiye’de bir mihenk taşı olmak için çıktığımız uzun soluklu yolda, eğitim
ve kültür alanına ilişkin her konuda “Daha iyi nasıl olabilir?” sorusunu daima soran, yenilikçi bir anlayışla ilerlemeyi ilke edinen Efil Yayınevi, dünyadaki pek çok önemli üniversite kütüphanelerinin
kataloglarında yayınlarının yer bulmasıyla bu çabasının karşılığını almaya devam ediyor.
Türkiye’deki ve dünyadaki bilim insanlarının ve yazarların eserlerinin, kaliteden ödün vermeden
toplumla buluşturulması misyonunu üstlenerek, eğitim ve dolayısıyla yaşam kalitesinin artırılması için büyük bir titizlikle çalışıyoruz.
Türkiye’deki 183 üniversitemizde görev yapan öğretim üyeleri ve öğrenciler için alan programlarına uygun ders kitabı ve kaynak kitap eksikliğine çözüm arayarak, üniversitelerin eğitim-öğretim
programlarına yönelik ilgili alandaki güncel bilimsel araştırma ve incelemeleri içeren, ders içeriğine uygun, öğrenciler için doğru ve yeterli bir kaynak olma niteliğine sahip eseri yayımlamayı ve
yaptığımız araştırmalar ve sizlerden gelecek çeviri yayın önerileri sonucu belirlediğimiz, alanında
önemli eksiklikleri giderecek yayınları Türkçeye ve Türkiye’ye kazandırmayı hedefliyoruz.
Ders kitabı yazmak ve çeviri yapmak zor bir süreçken, yazılan ve çevrilen kitabı yayımlatmak için
doğru bir yayınevi bulmanın da bir o kadar zor olduğunun bilincindeyiz. Yazarlarımıza, yayınevleriyle daha önce yaşamış olabilecekleri olumsuz deneyimleri tekrar yaşatmama kararlılığı ve alanında bir marka olmanın sorumluluğu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Çeşitli alanlardaki akademisyenlerden oluşan Yayın ve Danışma Kurulumuz, alan editörlerimiz ile
kaliteli yayıncılığın merkezi olma yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda 300’ün üzerindeki yayınımızla emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.
Akademik yayınlarımızın yanı sıra, 2010 yılı Ekim ayında, alanda önemli bir eksikliği gideren, İktisat ve Toplum Dergisi ile dergi yayıncılığına başladık. Aylık ve düzenli olarak çıkmakta olan
İktisat ve Toplum Dergisi, güncel iktisat konularının ele alındığı, iktisat ve diğer disiplinlerden Türk
ve yabancı akademisyen ya da uzmanların makaleleriyle ve felsefe, kültür-sanat alanlarındaki çok
değerli yazıların yayımlandığı bir dergidir. Yayın hayatına başladığı 2010 yılından itibaren arşivlenmesi gereken bir dergi olma özelliği ile geniş bir okuyucu kitlesine ve iktisatta önemli bir role
sahip olmayı başarmış bulunmaktadır.
Kültür-sanat ve çocuk edebiyatı yayıncılığında yayınevimize gelen yoğun talepler ve bu alanlarda
yayın hayatına kazandırılması gerektiğine inandığımız yayınları da okuyucularımızla buluşturabilmek için Kitapsaati Yayınları ile şiir, roman, söyleşi, anı, çocuk kitapları, deneme gibi edebiyat
türlerinin yanı sıra; sağlık, beslenme, diyet, hobi, spor, kişisel gelişim gibi çeşitli alanlarda çeviri ve
telif yayınlar yapmaya başladık. Kısa sürede, Kitapsaati Yayınları’nı da okuyucularımızın takdiriyle
bir marka haline getirdik.
2018 yılında ise, akademisyenlerden gelen istek ve yayın gücümüze dayanarak Efil Ekonomi
Araştırmaları Dergisini çıkardık. A. Smith’ten K. Marx, D. Ricardo, J. M. Keynes ve M. Friedman’a
değin uzanan iktisat teorisi geleneğine bağlı kalan farklı yaklaşımlara açık bir kimliğe sahip ve yılda 4 defa yayımlanan EfilJournal ile amacımız, iktisat teorisi politikasında yeni açılımları ve yaklaşımları yaratacak yazıları yayımlamak ve akademi dünyası ile genç akademisyenleri tanıştırmaktır.
Çalışmalarımızda yardım ve desteğini bizden esirgemeyen yazarlarımıza, okurlarımıza ve tüm iş
ortaklarımıza teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Genel Yayın Yönetmeni
2018
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SERMAYE BÖLÜŞÜM BÜYÜME
Yazar: Yılmaz Akyüz

Yılmaz Akyüz, uluslararası üne ulaşmış, çok güçlü bir iktisatçıdır. Türk
iktisat yazınına büyük katkı getiren bu çok değerli kitabının üç temel
niteliğini vurgulayacağım: Kitapta sermaye teorileri, bu yetenekli bilim
adamı tarafından sorunların özüne inilerek, çözümleme yöntemi ön
planda tutularak incelenmektedir. - Prof. Dr. Tuncer Bulutay

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4160-05-1
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 680 3. Basım

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

Sermaye Bölüşüm Büyüme, iktisadi düşüncenin üç anaokulunu; klasik,
Keynesgil ve neoklasik iktisat akımlarını, sermaye (veya değer), bölüşüm
ve büyüme sorunsalları üzerinde odaklanarak ve ilk kaynaklardan
çağdaş yorumlara uzanan bir kapsam içinde inceliyor. Yılmaz Akyüz bu
çalışmasıyla bir sosyal bilim olarak iktisadı öğrenmek isteyen ve öğreten
herkes için vazgeçilmez bir kaynak, içerik ve düzey bakımından dev bir
yapıt ortaya koymuştur. - Prof. Dr. Korkut Boratav

Ben üçüncü baskıya birkaç nedenle çok sevindim: Birincisi, fiyat, bölüşüm,
büyüme konularındaki farklı teorik yaklaşımları, konunun zorluğuna
karşılık derinlemesine ele alan, açıklayan ve değerlendiren bir kitabın
yeniden bulunabilir olması. İkincisi, “Yılmaz Akyüz’ün Sermaye Bölüşüm
Büyüme adlı kitabı sizde var mıdır?” gibi sorulara muhatap olup ne yanıt
vereceğimizi bilememekten kurtulmak… - Prof. Dr. Ercan Uygur

FİYAT MEKANİZMASI VE
MAKROEKONOMİK DENGESİZLİKLER
Yazar: Yılmaz Akyüz

e f i l

Yılmaz Akyüz’ün Fiyat Mekanizması ve Makroekonomik Dengesizlikler
adlı kitabı, bence öncü bir kitap. Kitap, geniş bir ufuk açıyor. Bir kere
belirsizliği, iktisadi yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyor.
Dolayısıyla yanılmanın, karar almanın çok önemli bir ögesi olduğunu
vurguluyor. Böylece denge durumunda karar almanın verdiği
rahatlığın olmadığı bir ortamda piyasaların nasıl çalıştığı sorusunu
ele alıyor. Sorunun yanıtı arandığında piyasalarda dengesizliğin
olağan dışı ya da geçici bir durum olmadığını ortaya koyuyor. Piyasa
ekonomisinde miktar sinyallerinin, en az fiyat sinyalleri kadar önemli
olduğu, hatta bazı durumlarda daha da önemli olduğunu gösteriyor.
Buradan da yaşadığımız makroekonomik sorunların çözümünde farklı
yollar aranması gerektiği ortaya çıkıyor.
İKTİSAT
ISBN: 978-605-4160-20-4
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 240 2. Basım
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Sermaye Bölüşüm Büyüme, edebiyatta “nehir roman” adıyla tanınan
türler gibi, bir “nehir eser”dir. Bu eserde büyüme ve bölüşüm sorunsalı,
salt bugünün kavşağında algıladığımız biçimiyle ele alınmamakta, bir
tarihsel perspektife oturtularak sunulmaktadır. Böylece eser, bugünkü
bilgilerimizin öncüllerini sergilemekle kalmamakta, köklü bir iktisadi
analiz geleneğinden gelecekte filizlenecek düşüncelerin de önünü
açmaktadır. - Prof. Dr. Oktar Türel

Bu kitabın çok bir ilginç özelliği daha var: Tazeliğini koruyor...
-Hasan Ersel

İKTİSADİ ANALİZ
Yazar: Asaf Savaş Akat

MACROECONOMICS

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4160-15-0
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 632 2. Basım

Yazar: N. Gregory Mankiw
Çeviri Editörü: Ömer Faruk Çolak

ISBN: 978-605-4160-38-9
Boyut: 22x24 cm
Sayfa Sayısı: 688 1. Basım

b i l i m l e r

MAKROEKONOMİ
MACROECONOMICS

Yazar: Andrew B. Abel, Ben S. Bernanke, Dean Croushore
Çevirmen: Cemal Balcı Çeviri Editörü: Ömer Faruk Çolak
Makroekonomi, yaşanan son kriz ile birlikte herkesin konuştuğu bir konu
haline geldi. Bu, bir taraftan olumlu, diğer taraftan ise olumsuz bir gelişme
oldu. Olumlu oldu, çünkü artık ekonomik sorunlar geniş kitlelerce tartışılır
ve anlaşılmaya çalışılan konuların başında gelmeye başladı; olumsuz oldu,
çünkü herkes kendini ekonomist zannetmeye başladı.
Bu durum ekonomi eğitimini daha önemli kılar iken, akademisyenlere de
büyük sorumluluk yükledi, çünkü artık kuru iktisat kuramını anlatarak dersi
tamamlamak mümkün olmaktan çıktı. Öğrenciler artık makroekonomik
sorunların çözümlerini ve buna yönelik alternatif iktisat politikalarını da
merak eder hale geldi.
Abel, Bernanke ve Croushore’un birlikte yazdıkları bu kitap, makroekonomiye
bu çerçevede yaklaşıyor. Yazarlardan Ben S. Bernanke, kriz döneminde
ABD Merkez Bankası’nın (FED) başkanıydı. Dolasıyla, büyük bir krizi idare
eden kişi olarak, krize yönelik alınan makroekonomi politikalarını küresel
ekonomi ölçeğinde yönetti. Kitapta bu deneyimi de bulacaksınız.

s o s y a l

İKTİSAT

Gregory Mankiw’in Makroekonomi kitabı, tüm dünyada ders kitabı
olarak geniş kabul görmüştür. Kitap bugüne kadar altı baskı yaparken
başta Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Rusça, Japonca ve
Portekizce olmak üzere 16 dile çevrilmiştir. Elinizde tuttuğunuz Türkçe
çeviri de altıncı baskıdan yapılmıştır. Mankiw’in Makroekonomi kitabını bu
kadar önemli kılan nokta, kitabın öğrenci ve öğretici dostu olmasıdır. Kitap,
makroekonomideki son gelişmeleri teorik olarak anlatırken ekonomideki
gerçekleşmelere ilişkin verdiği örneklerle de teorik bilginin ayakları üzerine
basmasını sağlamaktadır.
Kitapta konular anlatıldıktan sonra her bölümün sonuna özet, anahtar
kelimeler ile problemler ve uygulama soruları koyulmuştur. Öğrenciler, bu
sorulara yanıt vererek bilgilerini pekiştirebilirler.

y a y ı n e v i

MAKROEKONOMİ

e f i l

Batı Avrupa’da kapitalizm ve sanayinin gelişmesinin kendisi için yarattığı
tehdidi, bugün kendisinden daha gelişmiş bir ekonomiye sahip pek çok
ülkeden önce hisseden Osmanlı-Türk toplumu, 200 yıllık bir çabaya rağmen,
kapitalistleşme /sanayileşme sürecinin bir noktasında takılmışa benziyor.
Türk insanının güncel yaşamında, kapitalizmi kapitalizm yapan kurumların
önemli bir bölümünün yokluğu bir yana, kapitalizm öncesi ideolojik ve
politik yapının etkisi hâlâ güçlüdür.
Bu koşullarda eleştirel bir yaklaşımın, kapitalizmi bir türlü doğuramayan
bir toplumun yaşadığı sancılı bunalım içinde oluşan geçmişe yönelik
tepkilerden kendisini ayırt etmesi zorunlu oluyor.
Bu kitap, ekonomiyi farklı bir bakış açısı ve yöntem ile analiz etmektedir.
Asaf Savaş Akat kitaba, iktisatta yöntem sorunu ile başlıyor ve kapitalizmi
analiz ediyor. Yapılan analiz yabana atılmayacak kadar önemlidir.
Okuduğunuzda sizde bunun farkına varacaksınız.

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4160-95-2
Boyut: 25x25 cm
Sayfa Sayısı: 740 1. Basım
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MAKRO İKTİSAT VE YENİ MAKRO İKTİSAT
MACROECONOMICS AND NEW MACROECONOMICS

Yazarlar: Bernhard Felderer-Stefan Homburg
Çevirmenler: Osman Aydoğuş

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4334-07-0
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 544 2. Basım

TEMELLERİ, GELİŞİMİ VE BUGÜNÜ
MODERN MACROECONOMICS: ITS ORIGINS, DEVELOPMENT AND
CURRENT STATE

Yazarlar: Brian Snowdon-Howard R. Vane
Çeviri Editörü: Barış Kablamacı

e f i l

Bu eser, yaşadığımız ekonomik düzenin açıklanmasında temel alınan ana
akım iktisat okullarını karşılaştırmalı ve derinlikli bir şekilde analiz ederek
günümüzdeki makroekonomik yapının temel yapı taşlarını sunmaktadır.

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4579-17-4
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 720 2. Basım
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Kitap, ileri lisans ve lisansüstü makro iktisat derslerinde ciddi bir boşluğu
dolduracaktır. Son olarak, kolay anlaşılmak amacına uygun olarak
kitapta, ileri matematiksel tekniklerden mümkün olduğunca kaçınılmaya
çalışılmıştır; bununla birlikte konuların “saf teorik” bir anlayışla ve
analitik bir şekilde ele alınmasına bağlı olarak belli ölçüde matematiğin
kaçınılmaz olduğu ve makro iktisat kitaplarında ve makalelerde
matematiğe yer verildiği de dikkate alınarak kitabın sonunda, özellikle
lisansüstü öğrencilere yönelik çok faydalı bir Matematiksel Ek’e yer
verilmiştir.

MODERN MAKROEKONOMİ

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

Bu kitap, Makroökonomik und Neue Makroökonomik başlıklı
kitabın Almanca son baskısının Türkçe çevirisidir. Kitabın, özellikle
son çeyrek yüzyılda giderek daha fazla birbirine benzeyen ve
yeknesaklaşan “standart” ders kitaplarından en önemli farkı,
sorunları konular temelinde ve tek bir doktrinin uzantısı olarak
değil, belli başlı tüm iktisat doktrinleri (yaklaşımları) çerçevesinde
ele almasıdır. Bu kitap, temel makro iktisadi teorileri tarihsel
çıkış sırasına göre tartışmayı; bunları temellendirmeyi ve eleştirmeyi ve
son olarak karşılaştırmalı olarak farklarını ortaya koymayı amaçlamakta
ve bunu başarıyla yapmaktadır.

Yazarlar, bu okulların teorik yapılarını detaylı bir şekilde anlatmalarının yanı
sıra Keynes ve Klasik Okul arasındaki tartışma üzerine Robert Skidelsky ile,
Ortodoks Keynesyen Okul üzerine James Tobin ile, Ortodoks Monetarist
Okul üzerine Milton Friedman ile, Yeni Klasik Okul üzerine Robert E. Lucas
Jr. ile, Reel İş Çevrimi Okulu üzerine Edward C. Prescott ile, Yeni Keynesyen
Okul üzerine N. Gregory Mankiw ile, yeni politik makroekonomi üzerine
Alberto Alesina ve ekonomik büyüme araştırmalarının rönesansı üzerine
Robert M. Solow ve Paul M. Romer ile temsil ettikleri okullara dair söyleşiler
gerçekleştirerek bu düşünce akımlarının hangi koşullar içerisinde, hangi
sorunlara çözüm bulma amacıyla ortaya çıktıklarını göstermişlerdir. Kitapta
ayrıca Post Keynesyen Okul ve Avusturya Okulu üzerine olan bölümler,
bu okulların önemli isimleri olan Paul Davidson ve Roger W. Garrison
tarafından yazılmıştır.
Dünyada pek çok üniversitede lisans ve lisansüstü eğitimde ders kitabı

SORULARLA MAKRO İKTİSAT

KPSS A KAMU KURUM SINAVLARI BANKA SINAVLARI

Yazar: Hakan Yetkiner

e f i l

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4334-06-3
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 384 3. Basım

s o s y a l

MODERN MİKRO İKTİSAT
Yazar: Nazım Kadri Ekinci

b i l i m l e r

Bu kitap, birbiriyle ilgisi kurulamayan bilgiler yığını değildir. Aksine
kitapta, bir ana tema etrafında okuyucuya mikro iktisadın temel
aletleri ve bunların ana konuların çözümlenmesinde nasıl kullanılacağı
anlatılmaktadır. Kitabın ana teması, piyasa mekanizmasıdır. Piyasa
mekanizması, toplumsal yaşamın özünü oluşturan mübadelenin
koordinasyonu mekanizmasıdır. Kitap, iktisat teorisinin piyasa
mekanizmasına ilişkin çözümlemelerinin nasıl yapıldığını ulaşılabilir bir
şekilde ortaya koymaktadır. İktisat teorisinde bütün çözümlemelerin
temelinde, rasyonel birimlerin seçim yapma problemi yer alır. Mübadele
de zaten rasyonel bireylerin amaçlarına ulaşmak için gerekli intibakların
yapılabilmesini mümkün kılar. Kitapta, rasyonel seçim yapma problemi
ve bu problemin çözümünden iktisat teorisinin temel aletlerinin nasıl
türetildiği adım adım ortaya konmaktadır. Seçim yapma probleminin
klasik anlatımından sonra farklı bilgi kümeleri ile seçim yapmanın
ve buna bağlı olarak piyasa mekanizmasının çözümlenmesinin nasıl
farklılaştığı anlatılmaktadır.
Ulaşılabilirlik hedefi ile çelişmeyen her durumda sonuçlar, ilgili
model çerçevesinde türetilmeye çalışılmıştır. Böylece okuyucuya,
analiz aletlerinin nasıl kullanıldığı gösterilmektedir. Gene geliştirilen
modellerin ne tür problemlere karşılık geldiğini okuyucuya
hissettirmek amacıyla konu bağlamında günlük yaşama uygun
göndermeler yapılmıştır. Kitap, gerekli çabayı harcayan herkese mikro
iktisadın nasıl yapıldığını gösterecektir.

y a y ı n e v i

İktisat öğrencilerinin ulaşabileceği pek çok İngilizce ve Türkçe orta
düzey makro iktisat ders kitabı piyasada mevcuttur. Sorularla Makro
İktisat kitabı, iki nedenden dolayı piyasada yer alan diğer kitaplardan
farklı. Birincisi kitabın formatı, temel Keynesyen makro iktisadı
öğrenmek isteyen her düzeyde öğrencinin kendi başına çalışabileceği
şekilde tasarlandı. Her makro iktisadi konu, mikro bölümlere ayrıldı ve
bu bölümler de soru şeklinde tanımlandı. İkincisi bu kitap, herhangi
bir makro iktisat ders kitabını tamamlayacak şekilde kullanılabileceği
gibi aynı zamanda diğer tüm makro iktisat ders kitaplarından
bağımsız olarak kendi başına da okunabilir. Kitabın bu iki işlevi birden
yerine getirmesine yardımcı olan özelliği, çok sayıda analitik, şekilsel,
cebirsel ve sayısal örneğin olmasıdır. Sorularla Makro İktisat kitabı, orta
düzey makro iktisadı öğrenmek isteyen herkes için bir başvuru kitabı
niteliğindedir. İdari bilimlerde okuyan ve ikinci sınıf makroekonomi
dersi alan tüm öğrenciler için vazgeçilmez bir kaynak niteliğindedir.
İktisat bölümünde yüksek lisans yapmak isteyen ve/veya araştırma
görevlisi olmak isteyen tüm öğrencilerin bu kitabı mutlaka çalışması
gerekir. Doktora ve meslek sınavlarına hazırlanan iktisadi ve idari
bilimler öğrencileri için de bu kitap, mutlaka yanlarında bulundurmak
isteyecekleri bir kaynaktır. Bu baskıda eklediğimiz örnek KPSS soruları
ve yanıtları, meslek sınavlarına hazırlanan tüm öğrenciler için başka bir
kaynakta bulamayacakları detayda açıklamalar içermektedir.

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4334-52-0
Boyut: 22x24 cm
Sayfa Sayısı: 456 2. Basım
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PARASAL İKTİSAT KURAM VE POLİTİKA
Yazar: Fatih Özatay
Ülkemizde okutulan yabancı kaynaklı kitaplarda, Türkiye gibi gelişmekte
olan piyasa ekonomilerinin kendilerine has sorunları ya hiç tartışılmıyor
ya da bunlara şöyle bir değinilip geçiliyor. Para politikası uygulamaları
anlatılırken ve merkez bankalarının kurumsal özellikleri incelenirken
ağırlıklı olarak ABD Merkez Bankasının veya Avrupa Merkez Bankasının
uygulamaları ve kurumsal özellikleri üzerinde duruluyor; doğal olarak
Türkiye’ye ilişkin veriler yer almıyor.

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4334-62-9
Boyut: 22x24 cm
Sayfa Sayısı: 684 6. Basım

e f i l

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4579-51-8
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 608 1. Basım
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PARA POLİTİKASI STRATEJİSİ
MONETARY POLICY STRATEGY

Yazar: Frederic S. Mishkin
Çeviri Editörü: Ömer Faruk Çolak
“Saygın akademisyen ve ekonomi politikası yapıcılığında öncü Frederic
Mishkin, Para Politikası Stratejisi kitabında hem gelişmiş hem de
yükselen piyasa ekonomileri ile ilgili para politikası araştırmalarının yanı
sıra araştırmaların yorumlarını ve geçmiş on yılını da ortaya sermektedir.
Ampirik, dikkatli ve dengeli araştırmaları onu, enflasyon hedeflemesinin
pragmatik ve esnek halinin hem ABD hem de pek çok ülke için en uygun
para politikası olduğu sonucuna götürmektedir. Bu kitap, ‘Para politikası
neden başı çekmektedir?’ sorusunu anlamak isteyenlerin okuması
gereken bir kitaptır.”
- Stanley Fischer, İsrail Merkez Bankası Başkanı
“Frederic Mishkin, para politikasını hem akademik düzeyde hem de
uygulama düzeyinde anlayışımızın gelişiminde çeyrek yüzyıldan daha
fazla katkısı olanlardan biridir. Bu kitapta toplanmış olan çalışmalar,
söz konusu dönem içerisinde bu alandaki temel düşüncenin nasıl
geliştiğini çok yakından tanımlayan entellektüel yörüngeyi ana hatları ile
belirlemektedir. Para politikasını yeniden ele almak veya ilk kez okumak
isteyenler için belirli bir düzende sunulan turne gibidir ve bunların
bir kitapta yer alması, ihtiyaç duyulduğunda hemen başvurulacak ve
güncelleme sağlayacak bir fırsattır.”
- Benjamin M. Friedman, William Joseph Maier Professor or Political
Economy, Harvard University

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, iktisat yazınında gelişmekte olan piyasa
ekonomilerinin sorunlarına ilişkin yapılan katkıları da göz önünde
bulunduruyor ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulamalarına
ve politikalarına özel bir önem veriyor. Hem parasal iktisadın hem de
Türkiye’de olan bitenin anlaşılması açısından Türkiye’nin makroekonomik
verilerini gözler önüne seriyor, bu veriler arasındaki ilişkileri inceliyor ve o
verilerin neden öyle oluştuklarını tartışıyor. Para politikasının, para arzının
değiştirilerek yürütüldüğü temel varsayımından yola çıkan parasal iktisat
alanında yazılmış çoğu ders kitabının aksine çağdaş merkez bankalarının,
para arzını değil de kısa vadeli faiz haddini değiştirerek para politikasını
yürüttükleri olgusunu özellikle vurguluyor.
Bu kitap, sizi bu alanda yeni bir yolculuğa davet ediyor.

“Frederic Mishkin`in güncel makalelerinden oluşan bu derleme, para
politikasına yönelik günümüz fikirlerini ele almak için en iyilerinden
biridir. Bu eser, teorik öngörüş ile gözlemlerin başka bir deyişle dünya
genelinde merkez bankacılığı uygulamalarının birlikteliğini tanzim eden
çok geniş pratik bilgiyi akli süzgeçten geçirmektedir. Ayrıca okuyucuyu
uzman olmayanların da katılabileceği günümüzdeki tartışmaların
kalbine götürmektedir.”
- Michael Woodford, John Bates Clark Professor or Political Economy,
Columbia University

KALKINMA EKONOMİSİ
Yazar: Feride Doğaner Gönel

e f i l

Dünya tarihi içerisinde yirminci yüzyıl, büyük bir dönüşüm yüzyılı olarak
anılacak. Bu dönüşüm, hepsi de insanlık adına girişilmiş pek çok olumlu
ve olumsuz ögeyi barındırıyor; peş peşe savaşların, acımasız soykırımların,
katliamların, imzalanan ve ulusların kaderlerini bir anda değiştiren barış
antlaşmalarının, refahın ancak kimi zaman refah adına izlenen politikalar
sonucu ortaya çıkan yoksulluğun ve giderek artan bir gelir farklılığının,
teknolojinin adeta “mucizeler” saflarında yer alan olağanüstü ilerlemesinin,
ancak aynı teknolojinin şehirleri yıkan, insanları öldüren yüzünün tanıklığı
var bu yüzyılda...

Hemen hemen tüm ders kitaplarının hegemonik neoklasik ekonomi yazınına
hizmet verdiği bir ortamda yapılabilecek olan, öncelikle ve sadece olguların
sorgulanmasına çalışmaktır. Bu çalışma, bu tür bir çabanın kapısını aralamaya
çalışıyor...

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4334-45-2
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 384 3. Basım

s o s y a l

FARKLI BOYUTLARIYLA TÜRKİYE’DE KALKINMA

Editör: Selahattin Bekmez

b i l i m l e r

İktisat politikalarının temel hedefi, ülkelerin refah düzeyini artırmak, yani
ülkeleri daha üst düzeydeki bir kalkınma seviyesine ulaştırmaktır. Konuyu
bu bağlamda değerle
ndirdiğimizde,
meselenin
sadece
ekonomik
büyüme
ile
sınırlandırılamayacak kadar önemli olduğunu; ayrıca eğitim, sağlık, gelir
dağılımı, bireysel mutluluk vb. birçok kavramı da içine alan oldukça
kapsamlı analizler yapılması gerekliliğini görmekteyiz.
Bu yüzden, sadece ekonomik büyüme kavramının ön plana çıkarılıp,
kalkınma kavramının geride bırakılıyor olması, ekonomiler hakkında
yanlış kanıların oluşmasına neden olabilmektedir. Kitap, bu ayrımı tüm
incelikleriyle yapıyor olmanın yanında, kalkınmayı etkileyen faktörler
üzerinde de yoğunlaşmak suretiyle, okuyucularına uzun vadeli perspektif
oluşturma konusunda da yardımcı olacak nitelikler taşımaktadır.
Kitap, öncelikle kalkınma kavramının teorik altyapılarını sunmakta, daha
sonra ise Türkiye ve dünyada kalkınmanın farklı boyutlarını irdelemektedir.
Kitabın her bölümü, alanında uzman akademisyenlerce yazılmış olup, farklı
ekonomik olguların kalkınma üzerindeki etkilerinin teker teker analiz edilmesi
amaçlanmıştır. Ayrıca kitap, Türkiye ekonomisinin diğer ekonomilerle
kıyaslanması da yapılmak suretiyle ülkemizin dünyadaki durumu hakkında
çıkarsamalar yapmamıza da imkân sağlayacak niteliktedir.
Kitap, bu alandaki önemli boşluğu doldurmaya namzet olup, hem lisans
hem de lisansüstü derslerde okutulacak düzeyde analizler içermektedir.
Kitabın tüm akademik camiaya hayırlı olması temennisiyle…

y a y ı n e v i

Dar tanımıyla ekonomik kalkınma, temelde insanoğlunun ekonomik
koşullarının zaman içerisinde nasıl değiştiğini ve değiştirmek için neler
yapabildiğini gösterir; ancak, insanoğlunun daha iyi, daha mutlu bir
yaşama olan gereksinimi, bizi ekonomik olandan farklı, daha geniş bir
tanım yapmaya zorlar. Dolayısıyla ekonomik kalkınma tanımının içine
sadece ekonomik koşulların değil, şüphesiz bu koşulların da büyük
ölçüde belirleyici olduğu, insanoğluna ait sıkıntıların, acıların, açlığın ve
hastalıkların, eğitimin, hak ve özgürlüklerin, kültürel açıdan yeterliliklerin
ve yetersizliklerin, kısacası insanoğlunun yaşamı ile ilgili unsurların
girmesi gerekir. Bu nedenle hem ekonomik hem de ekonomi dışı faktörler,
ekonomik kalkınma kavramı içerisinde bir arada değerlendirilmelidir.

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4579-64-8
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 480 1. Basım
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DIŞ TİCARET KURAMLARININ EVRİMİ
Yazar: Şiir Erkök Yılmaz

s o s y a l

b i l i m l e r

Bu çalışmanın amacı, Merkantilistlerden günümüze ekonomik
düşüncenin geçirdiği evrimi dış ticaret ekseninde sergilemektir. Ekonomi
politikalarını belirleyen, ekonomik çıkarlardır. Kuramlar bu politikalara
temel hazırlar. Dış ticaret, deniz aşırı ticaretin ekonomik hayata damgasını
vurması ile birlikte kuramlardaki yerini almaya başlamıştır. Sanayi
toplumlarına geçilmesi fazla üretim sorunlarını gündeme getirince
serbest dış ticaret politikaları ortaya atılmıştır. İlerleyen kapitalizmin
yarattığı sınıf çatışmaları emperyalizme; sanayileşme sürecine sonradan
katılan ülkelerin pazar arayışları koruyucu dış ticaret politikalarına
yol açmıştır. İki Dünya Savaşı arasında sanayileşmiş ülkelerin kendi iç
ekonomik sorunları, dış ticaret politikalarının iç ve dış dengeyi birlikte
sağlama çabaları doğrultusunda biçimlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Dış
ticaret, sanayileşmiş ülkelerde büyüme modellerine, az gelişmiş ülkelerde
kalkınma modellerine eklemlenmiştir. Bütün bu politika dönüşümleri dış
ticaret kuramlarından da izlenebilir.

İKTİSAT

Bu kitabın amacı, yalnızca, dış ticaret kuramlarındaki gelişmeleri
aktarmak değildir. Dış ticarete yüklenen işlevin evrim geçirmesine bağlı
olarak iktisadi düşüncede, dolayısıyla dış ticaret kuramlarında ortaya
çıkan değişimleri anlatabilmektir.

ISBN: 978-605-4334-38-4
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 336 4. Basım

DIŞ TİCARETE GİRİŞ
DERS NOTLARI

y a y ı n e v i

Yazarlar: Ayşegül Oğuz, Abdülkadir Develi, Taha Bahadır Saraç
Bilindiği gibi 20. yüzyılın son döneminde dünya siyasi sınırları yeniden
şekillenmiş, her alanda liberalleşme eğilimleri artmıştır. Bilhassa Doğu
Bloku’nun çöküşü ile birlikte iktisadi ve siyasi yeni blokların oluşması;
yapılan ticaret anlaşmaları; her alanda yeni pazarların açılması ve
gelişmesi ile ortaya çıkan mal ve sermaye hareketleri; uluslararası ticareti,
bütün ülkeler için daha önemli hale getirmiştir.

e f i l

Siyasal ve ekonomik hayattaki bu gelişmelerin yoğunlukla yaşandığı bir
bölgede bulunan Türkiye de şüphesiz bu gelişmelerden etkilenmektedir.
Üstelik 20. yüzyılın yaklaşık son kırk yılını AB’ye girme çalışmaları ile
geçiren Türkiye’nin bu dönemde yaşadığı siyasi ve iktisadi krizleri aşma ve
dönüşüm çabaları, ortaya çıkardığı birçok etki yanında Türkiye ekonomisi
açısından dış ticareti önemli bir konu haline getirmiştir.
Bu dönemde hem büyük hem de küçük ve orta ölçekli işletmelerde, dış
ticaret bilgisine ve dış ticaret uygulama elemanlarına olan talep artmıştır.

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4579-00-6
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 256 2. Basım
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Bu talebin karşılanması için birçok kurumla birlikte yüksek öğrenim
kurumlarının ilgili bölümlerinde ve bu arada Meslek Yüksek Okullarında
da mevcut programlara ek, dış ticaret dersleri açılmıştır. Bu amaca yönelik
olarak hazırlanan Dış Ticarete Giriş Ders Notları, temel dış ticaret bilgilerini
içermekte olup dış ticaret konusunda başlangıç bilgilerini sunmayı
amaçlamaktadır.

İKTİSADİ BÜYÜME VE BÖLÜŞÜM TEORİLERİ
THE ECONOMICS OF GROWTH AND DISTRIBUTION
Yazar: Erinç Yeldan
“Bu kitap, benim ekonomik büyüme ve bölüşüm hakkında yazılmasını
uzun zamandır beklediğim kitap...“
-Gerald Epstein, Massachusetts Üniversitesi
e f i l

“Yeldan’ın yeni büyüme kitabı, gelecek kuşaklardaki öğrencilerin daha
gerçekçi, daha eleştirel ve böylece daha başarılı olmaları için heterodoks
düşünceden yola çıkmaktadır.”

“Bu kitap, küreselleşme ve ülkeler arasındaki ve içindeki gelir farklarını
açıklayan faktörler hakkındaki mevcut tartışmaları anlamak isteyen
herkes için zorunlu bir okuma kitabıdır.”
-Yılmaz Akyüz, UNCTAD

ISBN: 978-605-4334-42-1
Boyut: 22x24 cm
Sayfa Sayısı: 336 2. Basım

s o s y a l

“Anlaşılması kolay bir üslupla ayrıntıya inen ve gerçek dünyadan verilerle
teoriyi destekleyen ve okuyucunun ekonomik fenomenleri açıklamalarla
kavramasını sağlayan bir kitaptır.”

İKTİSAT

y a y ı n e v i

-Jomo K. S., Birleşmiş Milletler

-Dr. Orhan Kurmuş

b i l i m l e r

“Sonunda Adam Smith’in 200 yıl önce hem büyüme hem de onun eşit
olmayan bölüşümünü açıklamak için başlattığı incelemenin modern bir
versiyonu, küresel ekonomik kalkınmayı anlamanın önemli bir kaynağı
ortaya çıktı. Bu sıradışı kitap; teori, politika ve tarihi ustaca ve eşsiz
bir biçimde bir araya getirerek açıklayıcı ve güçlü bir anlatım ortaya
koymaktadır. Bu kitap; iktisat, kalkınma ve kamu politikası öğrencileri için
bir zorunlu okuma eseridir.”
-Daniel Barbezat, Amherst College
“Bu kitap, ekonomik büyümeye dengeli, titiz ve ampirik geri planı olan bir

giriş sunmaktadır. Kriz zamanlarında, hem ekonomide hem de iktisatta
okuyucular, alternatif teorik yaklaşımları bilmeyi ve matematiksel
alıştırmaların ötesine geçmeyi arzu ederler.”
- Roberto Frenkel, CEDES ve Buenos Aires Üniversitesi
“Kitap; çok iyi düzenlenmiş, çok iyi yazılmış, çağdaş ekonomik büyüme
teorileri ile birlikte bölüşüm sorunlarını da kapsamlı ve anlaşılır bir
biçimde ele alan bir eserdir.”
- Mustafa Özer, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4160-37-2
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 336 1. Basım
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BÜYÜME TEORİSİNİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYE’NİN
BÜYÜME SORUNLARI
Yazar: Vedit İnal

Bu kitap, Türkiye’nin daha hızlı bir büyüme gösterip ülkeler sıralamasında
öne geçebilmesi için neler yapılması gerektiğini tartışmak amacıyla
yazılmıştır. Sorunun cevabı büyüme teorisinin detaylı bir biçimde
incelenmesiyle bulunabilir. Kitabın ilk kısmında, büyüme teorisinin işaret
ettiği büyüme sağlayıcı faktörler detaylı bir biçimde incelenmekte; ikinci
kısmında da Türkiye’nin incelenen bu faktörler açısından, rakiplerine ve
ilişki içinde olduğu ülkelere göre ne durumda olduğu araştırılmaktadır.

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4579-39-6
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 320 1. Basım

TEK EKONOMİ ÇOK REÇETE

KÜRESELLEŞME, KURUMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME
ONE ECONOMICS, MANY RECIPES

Yazar: Dani Rodrik
Çevirmen: Neşenur Domaniç

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’nın ve kişi başına Gayrisafi Yurtiçi
Hasılası’nın dünya sıralamasındaki yerleri, son 40 yıldır aşağı yukarı
aynıdır. Kore’de, Çin’de, Hindistan’da görülen gelişmeye benzer bir
gelişme yoktur Türkiye’de. Ülkeler, son 50 yıldır büyüdükleri hızda
büyümeye devam ederlerse ileriki yıllarda da bir değişme olması
beklenmemelidir.

“Dani Rodrik, ekonomik kalkınmaya ilişkin sorunlara özenli ekonomik
analizler uygulamak ve aklıselimle yaklaşma konusunda öncüdür.
Bilgisi, bildiklerimiz ve bilmediklerimizle ilgili anlayışı, alçak gönüllülüğe
ve pragmatizme işaret etmesi, bağlantıları dikkate alması, bütün
bu niteliklerin kitaptaki bölümlere nüfuz etmiş olması, kitabı hem
akademisyenler hem de uygulamacılar için uygun hale getiriyor. “
-A. MICHAEL SPENCE, Ekonomi Dalında Nobel Ödülü Sahibi, Stanford
Üniversitesi

e f i l

“Belki de Tolstoy mutlu ve mutsuz aileler konusunda haklıydı; fakat aynı
kural gelişmekte olan ekonomiler için geçerli değil. Başarı öykülerinin
hepsi aynı değil. Hızlı ekonomik büyüme için pratik, evrensel bir formül
bulunmuyor. Dani Rodrik’in temel iddiası bu ve bunu birçok örnekle
güçlü ve inandırıcı bir biçimde ortaya koyuyor.”
-ROBERT M. SOLOW, Ekonomi Dalında Nobel Ödülü Sahibi, Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4160-33-4
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 288 1. Basım
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“Tek Ekonomi Çok Reçete ekonomik kalkınma konusunda, Julia
Child’ın Fransız mutfağı konusunda yaptığını yapıyor. Child, müstakbel
aşçılara nasıl mükemmel şef olabileceklerini öğretti. Dani Rodrik ise
iktisatçılara ve politika planlayıcılara başarılı ve sürdürülebilir kalkınma
programlarını nasıl inşa edeceklerini öğretiyor. Kalkınma iktisadının
ustaca uygulanmasını telkin edip öğretiyor.”
-GEORGE AKERLOF, Ekonomi Dalında Nobel Ödülü Sahibi ve Koshland
İktisat Profesörü, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley

AKILLI KÜRESELLEŞME
THE GLOBALIZATION PARADOX

Yazar: Dani Rodrik
Çevirmen: Burcu Aksu

ECONOMICS RULES: WHY ECONOMICS WORKS, WHEN IT FAILS, AND
HOW TO TELL THE DIFFERENCE

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4334-78-0
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 304 1. Basım

b i l i m l e r

Küresel mali krizin ertesinde iktisat bilimi eleştirilerin gözde hedefi hâline
gelmiş bulunuyor. İktisatçılar adamakıllı yeriliyor ve sahip oldukları
nüfuz kamuoyu tarafından alaya alınıyor. Yine de, iktisatçıların sunduğu
hizmetler her zamankinden daha fazla talep ediliyor. Bu çelişkiyi
çözmek için iktisadın kuvvetli ve zayıf yönlerini anlamamız gerekiyor.
Dani Rodrik iktisatçıların “model” olarak adlandırdığı çok sayıda teorik
çerçevenin iktisatta bir arada yer almasının iktisadın kuvvetli yönünü
oluşturduğunu ileri sürüyor. İktisatçılar gerçek dünyaya ilişkin çeşitli
ve olasılıkla çelişkili modelleri akıllarında tutacak şekilde eğitim alırlar.
İşlerini düzgün yaptıklarında iktisatçıların dünyayı anlamalarını, onu daha
iyi bir yer hâline getirmek için faydalı önerilerde bulunmalarını ve bilgi
birikimlerini zamanla arttırmalarını sağlayan şey budur. Kısaca söylemek
gerekirse, iktisadı – fizikten ya da diğer doğa bilimlerinden farklı olmakla
birlikte – “bilim” yapan budur; fakat senkretizm (kaynaştırıcılık) rahat bir
ruh hâli değildir; iktisatçılar yersiz bir güven ve kibir duygusu karşılığında
bundan vazgeçerler – özellikle de devlet politikasıyla ilgili sorunlarla
karşılaştıklarında. İktisatçılar geçici heveslere ve modalara kapılmaya
yatkındırlar ve çoğu defasında, kendi disiplinleri tüm zamanlarda
ve mekânlarda geçerli olacak bir model bulmaktan başka bir şeyle
ilgilenmiyormuş gibi hareket ederler. İktisadın modellerden meydana
gelen bir derleme olduğunu dikkate almazlar. Farklı türde modeller
arasında yollarını bulmak ve hangi modelin hangi koşullarda geçerli
olduğunu anlamak zorunda kaldıklarında, aldıkları eğitim onları yarı yolda
bırakır. İdeolojiler ve siyasal tercihler sık sık modeller arasından yapılacak
seçimlerdeki analizlerin yerini alır. Dolayısıyla bu kitap hem iktisadı
savunuyor hem de onu eleştiriyor. İktisatçıların toplumsal fenomenler
hakkındaki düşünce biçimleri büyük faydalar sağlıyor; fakat beceriksiz
iktisatçılar tarafından kullanıldığında, iktisadın esnek ve bağlamsal yapısı
onun yumuşak karnını oluşturuyor.

s o s y a l

Yazar: Dani Rodrik

y a y ı n e v i

İKTİSADI ANLAMAK

e f i l

Yüzyıllardır iktisatçılar, finans ve ticarette küreselleşme konusunu öne
çıkarmaktalar; ancak küresel bir ekonomi ve serbest ticaretin her zaman
avantajlı olmayabileceğine ilişkin sürekli uyarı işaretleri de mevcuttur.
Baskı noktaları nerelerdir?
Bunlarla ilgili ne yapılabilir?
Dani Rodrik konunun arka planını, altın standardının dönüm noktası
olan Bretton Woods Anlaşması ve Washington Mutabakatı ile on
yedinci yüzyıldaki kökenlerinden günümüze kadar inceliyor. Ekonomik
küreselleşmenin, gelişmiş ülkelerde benzeri görülmemiş refah düzeyleri
sağlamasına, Çin ve Asya’nın diğer ülkelerindeki yüz milyonlarca fakir işçi
için bir nimet olmasına rağmen dayanıksız sütunlar üzerinde duran bir
kavram olduğunu ileri sürüyor. Bunun uzun dönemli sürdürülebilirliği
belirli değildir. Rodrik’in tezlerinin özü, temel bir “üçlü çelişki”dir;
demokrasi, kendi kaderini tayin etme ve ekonomik küreselleşmeyi eş
zamanlı olarak gerçekleştiremez. Hükümetlere çok fazla güç verirseniz
himayecilik elde edersiniz. Piyasalara çok fazla özgürlük verirseniz
fayda sağlamasını beklediğiniz kişilerin çok az sosyal ve politik destek
verdiği istikrarsız bir dünya ekonomisi elde edersiniz. Rodrik; azami
küreselleşmeyi değil, akıllı küreselleşmeyi savunuyor.
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DOĞAL İKTİSAT

NEDEN İKTİSAT NEREDEYSE HER ŞEYİ AÇIKLAR
THE ECONOMIC NATURALIST: İN SEARCH OF EXPLANATIONS FOR
EVERYDAY ENIGMAS

s o s y a l

b i l i m l e r

Yazar: Robert H. Frank
Çevirmen: Tuncel Öncel
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HER GÜN KARŞILAŞTIĞIMIZ MUAMMALARIN ARKASINDAKİ SIRLARI KEŞFEDİN.
Kahverengi kabuklu yumurtalar, neden beyaz olanlardan daha pahalıdır?
Buzdolabının lambası varken buzluk kısmında neden lamba olmaz?
Kamikaze pilotları neden kask takıyorlardı?
CEVABI BASİT: EKONOMİ.
Ekonomi sadece sınıflarda öğretilen veya bankalarla ilgili olan bir şey değildir.
Sinema ekranından sokaklara kadar her yerde karşımıza çıkar, yaptığımız ve
gördüğümüz her şeyi etkiler. Hatta hayatın en ilgi çekici ve anlaşılmaz bazı
yönlerini bile açıklayabilir.
Ekonomist Robert Frank yıllardır öğrencilerini, özel ürün tasarımından cinsel
cazibenin kaprislerine kadar gündelik hayatta karşılaşılan çeşitli garip durumları
ekonomiyi kullanarak açıklamaları için teşvik ediyor. Bu kitapta Robert Frank,
gündelik hayatın en kafa karıştırıcı yönlerinin nasıl olup da aslında (ekonomik)
akla tamamen uygun olduğunu göstermek amacıyla bu soruların en ilgi çekici
olanlarını ve bunları yanıtlarken kullanılan ekonomi ilkelerini bizlerle paylaşıyor.
“Büyüleyici… hayattaki en garip bilmecelerin bazılarını cevaplıyor.” -Daily Mail
“Cebimizdeki o soğuk, trink paranın nasıl olup da dünyamızı döndürdüğünü
anlatıyor.” -Independent
“Açık büfe yemeklerden birinde olduğu gibi tekrar tekrar geri dönebilirsiniz.”
-New York Times
“Büyüleyici, zihin açıcı ve çok eğlenceli.” -Steven Pinker

DARWIN EKONOMİSİ
y a y ı n e v i

ÖZGÜRLÜK, REKABET VE KAMU YARARI

Yazar: Robert H. Frank
Çevirmen: Haldun Paltalı

e f i l

Robert H. Frank bu kitabında, son on yıldır iktisatçıların kaçış alanı haline gelen
“Davranışsal İktisat” konusunu masaya yatırıyor. Bu alandaki akademisyenler,
çalışmalarını büyük ölçüde iktisat ve psikolojinin kesişiminde sürdürmekteler.
Frank buna biyolojiyi de eklemekte ve Darwin’den yola çıkarak iktisat teorisinde
rasyonellik ve rasyonel davranış biçimlerini analiz etmektedir. Bunu yaparken
de kendi deneyimlerinden yararlanmaktadır. Frank, davranışsal iktisada nasıl
bulaştığını şöyle ifade etmekte:
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“1980’lerin henüz başındayken lisans düzeyinde davranışsal iktisat dersi
verenlerden biri de bendim. Karşıma çıkan ilk mesele, öğrencilerin derse
kaydolmasını sağlayabilecek ilgi çekici bir isim bulmaktı. Sonunda dersin adını
‘Rasyonel Seçimden Sapmalar’ koymaya karar verdim. Haliyle o dönemde
standart bir ders içeriği de mevcut değildi. Çokça düşündükten sonra
dersin içeriğini iki geniş başlık altında toparlamaya karar verdim: ‘Rasyonel
Seçimden Pişmanlıkla Sapmalar’ ve ‘Rasyonel Seçimden Pişman Olmadan
Sapmalar’. Birinci başlığın altına, insanların yatkın olduğu birçok sistematik
bilişsel hatayı belgeleyen çalışmaları koydum. ‘Rasyonel Seçimden Pişman
Olmadan Sapmalar’ başlığının altında ise insanların standart rasyonel seçim
modellerinin öngörülerinden pişmanlık duymaksızın sapmalarını betimleyen
çalışmaları sıraladım.”
Robert H. Frank’ın Darwin Ekonomisi kitabını en az Doğal İktisat kitabı kadar
ilgi ile okuyacaksınız.

MARX’IN İNTİKAMI
MARX’S REVENGE

Yazar: Meghnad Desai
Çevirmen: Gökçer Özgür

e f i l

“Bu kitap kızdırmayı ve kışkırtmayı amaçlıyor...” Seçkin bir iktisatçı ve
alıştığımız sıradışı insan Meghnad Desai, yaşamının büyük bir kısmını
Sol’un savunucusu olarak geçirdi. Bu kitap, Thatcherizm’in meydan
okumasının, Sovyet sisteminin çöküşünün ve İngiliz İşçi Partisi’nin piyasa
odaklı siyaseti benimsemesinin başlattığı bir gözden geçirme döneminin
sonucudur; bu olaylar Desai’yi, “demokratik sosyalizm yolunun sonuna
gelindiğini” kabul etmeye itmiştir.

-Development Policy Review
“Sol’dan gelen eleştirilerden biri, ‘toplumsal kapitalizmi’ umut etmenin
aşırı iyimser olduğuydu belki de; ancak elimizdeki tek şey kapitalizm ve
Meghnad Desai’nin kitabı, Marx’ın İntikamı’nın zamanlaması mükemmel.”
-William Keegan, The Observer
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y a y ı n e v i

“… aydınlatıcı, akla uygun ve pek çok bilgi içeren bir kitap; zaman zaman
kışkırtıcı ve eğlenceli, ama hepsinden öte dünyanın geldiği yer ile ve
ekonomik dünyamızı, yükselen öz bilinçle ele almamızı sağlayan yargının
hataları ve dönüm noktaları ile ilgili düşündürücü.”

s o s y a l

MARKSİST İKTİSAT TEORİSİ
MARXIAN ECONOMIC THEORY

b i l i m l e r

Yazar: Meghnad Desai
Çevirmen: Nail Satlıgan
Meghnad Desai’nin kitabı, canlı bir ihtiyaçtan doğmuştur: Gelişmiş
kapitalist ülkelerin, neoklasik gelenek içinde eğitim gören iktisat
öğrencilerine Marx’ın iktisat teorisini bir bütün olarak ve bildikleri analiz
araçları ile ilişkisini de kurarak anlatmak. Ancak, buradan hareketle
kitabı sıradan bir ders kitabı gibi görmek yanlış olacaktır, çünkü Desai,
Marksist iktisadı yaşayan bir teori olarak ele alıyor ve bir yandan eksiklik
ve hatta yanlışlıklarını vurgularken öte yandan kapitalizmin çağımızdaki
dinamiğini de açıklayacak yönde geliştirilmesi için öneriler getiriyor.
Türkiye’de de Marksist iktisada ilgi her geçen gün artarken iktisat eğitimi
bütünüyle Anglosakson geleneğini sürdürüyor.
Bu açıdan kitabın, Türkiye’de önemli bir boşluğu dolduracağını sanıyorum.
-Asaf Savaş Akat
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EKONOMİ HAYDUTLARI

YOLSUZLUK, ŞİDDET VE ULUSLARIN YOKSULLUĞU
ECONOMIC GANGSTERS: CORRUPTION, VIOLENCE, AND THE POVERTY
OF NATIONS
Yazarlar: Raymond Fisman-Edward Miguel

Çevirmen: Tuncel Öncel

s o s y a l

b i l i m l e r

“Fisman ile Miguel’in yeni kalkınma iktisatçıları kuşağının en iyi ve
parlak temsilcilerinden olduklarını zaten biliyordum. Bu kitap sayesinde
büyük birer yazar ve hafiye de olduklarını öğrendim. Yolsuzluk ve şiddet
konularında artık bıkkınlık vermiş eski analizleri geride bırakan, bu
konuları daha iyi kavramamızı sağlayan dâhice yollar buluyorlar. Dünyada
yoksulluğu ve şiddeti umursayan hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği
canlı bir öykü anlatıyorlar.”
-William Easterly, The White Man’s Burden’ın yazarı
“Ekonomi Haydutları, yoksulluk, suç ve yolsuzluk arasındaki önemli
bağlantıları ortaya çıkararak, yaşadığımız dünyanın ne kadar küçük ve iç
içe geçmiş olduğunu görmemize yardım ediyor.”
-Dan Ariely, Predictably Irrational’ın yazarı
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“Ekonomi Haydutları, iktisadi kalkınmanın karanlık yüzüne yapılmış
büyüleyici bir keşif gezisi. Dünyanın en yaratıcı iktisatçılarından ikisi,
iktisat hafiyeliği alanındaki dikkat çekici yeteneklerini kullanarak şiddeti,
yolsuzluğu ve yoksulluğu en beklenmedik yollarla inceliyorlar. New York
şehri park cezaları, Suharto’nun nezle olması gibi görünüşte alakasız olan
olaylar, dehaları sayesinde dünyanın gerçekte nasıl işlediğini anlamakta
kullanılabilecek güçlü araçlar hâline geliyorlar. İktisatla ilgili bir kitap,
nadiren bu kadar eğlenceli ve önemli olmuştur.”
-Steven D. Levitt, Görünmeyen Ekonomi’nin ortak yazarı

KARL MARX’DA İKTİSADÎ BÜYÜME
y a y ı n e v i

MARX’IN GÖRÜŞLERİ VE HARROD’LA KARŞILAŞTIRMA

e f i l

Yazar: Sencer Divitçioğlu
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Sencer Divitçioğlu, kitabın önsözünde şöyle demektedir: “Marx’ta
toplumların iktisadi ve sosyal evrimi teorisi yanında bir de günümüzün
anlamı ile kapitalizme has iktisadî büyüme teorisi var mıdır? Varsa bu
teorinin, daha kesin, daha mükemmel modern analiz metotlarının ışığı
altında yeri nedir ya da başka bir deyiş ile modern analizin çerçevesi
içinde Marx’ın büyüme teorisi nasıl bir şekil almaktadır?
İncelememiz, bu sorulara cevap vermeye çalışacaktır.
Esas olarak Das Kapital’deki Marx, bizi ilgilendirmektedir. Bütün
araştırmalarımız boyunca Das Kapital’den bir İktisadî Büyüme Teorisi
çıkarmaya çalışacağız. Tabiatıyla, bu eserin çizdiği sınırlar içinde kalmak
şartıyla, Marx’ın diğer eserlerine de ara sıra atıflar yapılacaktır.
Her şeyden önce Schumpeter’in Marx’larından Peygamber, Hoca
ve Sosyolog Marx’ları, iktisadî no man’s land’in dışında bıraktığımızı
söylemeliyiz. Öte yandan araştırmamızda bununla da yetinmeyip
iktisatçı Marx’ı bile parçalara ayırmaktayız. Mesela bir kıymetçi Marx, bir
bölüşümcü Marx incelememizin dışında kalacak, sadece büyümeci Marx
ilgimizi çekecektir.
Öyle ise Marx; ancak iktisadî no man’s land’in büyümeci Marx’ı
olarak incelememize girecek ve bu yoldan akademik öğretilerle
karşılaştırılacaktır.”
Hocaların hocası Sencer Divitçioğlu’nun klasik bir çalışma haline gelen
bu kitabı, içeriği ve analizleri ile hâlâ güncelliğini koruyor.

İKTİSAT KURAMININ GEÇMİŞİNE BİR BAKIŞ
Yazar: Mark Blaug
Çeviri Editörü: Ömer Faruk Çolak
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s o s y a l

Beşinci baskı, daha önceki baskılarda yer verilen iktisadın yedi büyük kitabına ilişkin Okuma Kılavuzları’nın yanı sıra Walras’ın Saf İktisadın Öğeleri ve
Keynes’in İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi’ne dair Okuma Kılavuzları’nı
da içeriyor. Smith, Ricardo ve Marx hakkındaki bölümlere küçük, ama önemli
eklemeler yapıldı. Marjinal verimlilik kuramı, genel denge kuramı ve refah iktisadı hakkındaki bölümlerde ise büyük değişiklikler gerçekleştirildi. Modern
makro iktisadın ele alınışı büyük ölçüde değiştirildi ve “İleri Okuma İçin Notlar”
hem budandı hem de güncelleştirildi.

y a y ı n e v i

Bu kitap nasıl okunmalı? Bu sorunun yanıtı, kitabın “baştan sona” okunması
gerektiğidir; ancak bu yanıt, kitapları şöyle bir karıştırmayı, kitapların şu ya da
bu sayfasını seçip okumayı seven okuru hiçbir zaman tatmin etmeyecektir.
Bu tür okurlara, argümanın birikimli bir şekilde oluşturulduğunu ve sonraki
bölümlerin, öncekilerde sunulan bilgilerin öğrenildiği varsayımıyla yazıldığını hatırlatmak gerek: Kitapta daha önce anlatılanlara dair sayısız özet bulunmaktadır; ama yine de hiçbir bölüm bütünüyle bağımsız değildir. Kısacası bu
kitap, hem geçmişin hem de günümüzün iktisadını öğrenmek içindir ve iflah
olmaz göz atıcının ödeyeceği ağır bir bedel bulunmaktadır.

e f i l

Bu kitap, Adam Smith’ten John Maynard Keynes’e –aslında David Hume’dan
Milton Friedman’a– uzanan bir iktisadi düşünce tarihi kitabı; ancak bu kitapta
tarih, belirli bir farklılıkla anlatılıyor. Birincisi, iktisadi öğretilerin değil, iktisat
kuramının tarihi anlatılıyor; yani kitap boyunca konu dışı, eğlenceli tarihsel
göndermeler ya da renkli biyografik atıflarla sulandırılmadan kuramsal analize odaklanılıyor. İkincisi kitap, öğrencileri ilk elden büyük iktisatçıların yazdıklarına aşina kılmak amacıyla ana iktisadi metinlerden dokuz tanesine –Smith,
Ricardo, Mill, Marx, Marshall, Wicksteed, Wicksell, Walras ve Keynes– yönelik
ayrıntılı “Okuma Kılavuzları” içeriyor.

İKTİSATTA YÖNTEM
Yazar: Mark Blaug
Çevirmen: Levent Konyar

b i l i m l e r

Bu kitap, iktisadın doğası hakkında bir incelemedir. Başlangıç
bölümlerinde bilim felsefesindeki güncel düşünceler ve yöntem üzerine
yazılanların bir değerlendirmesi sunulmaktadır.
Profesör Blaug, daha sonra refah ekonomisinin mantıksal statüsü gibi
zorlayıcı bir sorunu ele alarak okuyucuyu iktisatta öne çıkan konuların
anlaşılmasına yöneltmektedir. Ardından önde gelen iktisat tartışmalarını
içeren bir dizi vaka çalışması bunu izlemektedir.
Burada amaç, iktisatçıların üzerinde anlaşmaya varamadığı önemli
sorunları çözmek yerine yöntem sorununa daha çok dikkat çekerek
iktisattaki anlaşmazlıkların nasıl daha çok aydınlatılabileceğini
göstermektir.
En son bölüm, dağılan uçları bir araya getirmekte ve modern iktisatta
neyin yanlış olduğu hakkında yazarın görüşünü vermektedir.
Profesör Blaug’un bu kitabı, gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmiş yeni
baskısından Türkçeleştirilmiştir.
Blaug kitapta makroekonomi, genel denge kuramı ve dış ticaret kuramı
konularındaki son gelişmeleri tartışmaktadır.
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İSTİKRARSIZ BİR EKONOMİNİN İSTİKRARI

s o s y a l

b i l i m l e r

Yazar: Hyman P. Minsky
Çevirmen: Oğuz Esen
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“Hyman Minsky kariyerinin önemli bir kısmını, finansal sistemlerin esas
itibariyle spekülatif saldırılara karşı savunmasız olduğunu ve bu saldırılar
yeterince kalıcı olduğu takdirde bunların krizlerle sonuçlanmasının
kaçınılmaz olduğu fikrini geliştirmeye harcamıştı... Aslında ‘Minsky Anı’,
Wall Street’de bir slogan haline gelmişti.”
-The Wall Street Journal
“Yirmi beş yıl önce çoğu iktisatçı, finansal kuralsızlaştırma ve finansal
yeniliklerin erdemlerine methiyeler düzerken Hyman P. Minsky adında
bildiğini okuyan başına buyruk biri, Wall Street’e ilişkin olumsuz bakışını
koruyordu. Aslında o, bankacıların, aracıların ve diğer finansörlerin dönem
dönem ekonominin tümünü alevler içinde bırakan kundakçı rolünü
oynadıklarını belirtmişti.”
-John Cassidy, The New Yorker
“Konut kredisinden büyük bir kredi krizine giden güzergah, zayıf bir
ekonomi ve çöken finansal modeller… Bunların hepsi Hyman Minsky’nin
öngörüleri ile önceden görülebilmişti. Onun çalışması, üzerinde hareket
ettiğimiz zeminin ve önümüzdeki yolun anlaşılmasında temel olmaya
devam etmektedir.”
- George Manus, Baş İktisat Danışmanı, UBS Yatırım Bankası
“Eski bir sorunu yeniden gündeme getirmenin zamanı gelmiştir:
Ekonomiler özünde ne kadar istikrarsızdır? Günümüzün çağdaş
iktisatçılarının rehberliğinden feyz alacağımıza geçmişin devlerinden
bazılarına dönmemiz gerekir. Hyman Minsky’nin çalışması, bu konuda
özellikle isabetli bir seçim olacaktır.”
-Jeff Madrick, The New York Times

y a y ı n e v i

FEODALİTE VE KLASİK DÖNEM OSMANLI ÜRETİM
TARZI
Yazar: Mehmet Ali Kılıçbay
Modern Türkiye, 600 yıllık Osmanlı mirasından soyutlanamaz. Bu olgunun
bilinci içinde, “bugünü anlamanın” bir yöntemi olarak bu kitapta, Osmanlı
üretim tarzını oluşumu içinde incelemeye uğraştık.

e f i l

Osmanlı üretim tarzının niteliğini belirleyebilmek için en uygun
karşılaştırma nesnesinin feodal üretim tarzı olduğu kanısındayız. Bu
kanıya varmamızın nedenlerinden birisi, soyut düzeyde feodal üretim
tarzının anlaşılması konusunda oldukça büyük mesafenin alınmış
bulunması ve somut düzeyde sağlıklı bir karşılaştırma yapmaya olanak
verecek yeterlikte malzemenin var olmasıdır.
Osmanlı üretim tarzının niteliği üzerindeki çalışmalar, son yıllarda yeni
bir ivme kazanmıştır. Başlangıçta Batılı bilim adamlarının tekelinde
olan “Osmanlı araştırmaları”, son otuz yıldan beri ülkemizde de
artmaya başlamıştır. Bu, çok mutluluk verici olmakla birlikte bunun,
aydınlanmamıza önemli ölçüde katkıda bulunduğu söylenemez.
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Bu çalışmada, Osmanlı sisteminin oluşum ve olgunluk dönemi olan
1300-1550 arasının iktisadi dokusu, feodal üretim tarzıyla karşılaştırılarak
incelenmektedir. Osmanlı sisteminin neden Batı modelinden farklı
olduğu ortaya koyulmaktadır.
Böylece kitap, Osmanlı sisteminin “klasik” adı verilen dönemini, izleyen
“bozulma” dönemi ile bu “bozulmuş” sistemin tasfiyesi niteliğindeki
Modern Türkiye’nin de konumunu ve kişiliğini belirlemektedir.

EKONOMİK TEORİ VE ANALİZİN TARİHİ
Yazar: Ahmet Ertuğrul

e f i l

Sosyal bilimler kategorisi içerisinde sayılan ekonomi bilimi, modern
anlamıyla insanın ekonomik davranışlarını piyasa mekanizması
içerisinde inceler. A. Smith ve diğer klâsik ekonomistlerde ve Marshall’da
gördüğümüz bu anlayış, ekonomik teori ve analizin tarihi ile ilgili önemli
bir sınırlamayı da zorunlu olarak ortaya koymaktadır. Yani insanın
ekonomik davranışı ile piyasa mekanizması veya kavramının birlikte
düşünülmesi. Bu anlamda modern ekonomik teori ve analizin, Smith’in
piyasa mekanizmasının düzenleyici rolünü keşfetmesiyle başladığı
genelde kabul edilir. Bu çizgide klâsik ve neoklâsik ekonomistlerin
çalışmalarının ortaya koyduğu düşünce, teori ve analizlerdeki gelişmeler
büyük ölçüde bu kitabın konusu olmuştur. Bu ortodoks çizgi dışında
piyasa mekanizmasının yetersizliğini, alternatiflerini, ekonominin diğer
sosyal bilimler ve kurumsal yapı ile ilişkisini öne çıkaran heterodoks
çizgideki çalışmalar da dengeli bir şekilde kitap kapsamına alınmıştır.

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4579-62-4
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 888 1. Basım

s o s y a l

Kitapta teori ve analize katkılar, olabildiğince matematik tekniklere
dayalı çıkarsama ve kanıtlamalara girmeden yalın halleriyle, dayandıkları
vizyon ve esaslar dikkate alınarak aktarılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla
kitap, matematik ve teknik ayrıntılardan olabildiğince arındırılarak
hazırlanmıştır. Bu haliyle çalışmanın; ekonomi bilimine aşinalığı bulunan,
başlangıç düzeyinde ekonomi bilgisi sahibi herkes tarafından, en
azından çoğu bölümlerinin, rahatlıkla okunup değerlendirilebileceğini
düşünmekteyim.

y a y ı n e v i

Kitapta Smith’in Wealth of Nations’ı, modern ekonomik teori ve analizin
başlangıç tarihi olarak kabul edilmiştir ve ağırlıklı olarak bu tarihten
sonrası incelenmiştir; ancak Smith’e temel oluşturan, Antik Yunan
dönemine kadar uzanan tarihsel, sosyal ve ekonomik analizde kullanılan
önemli kavramlarla ve yaklaşımlarla ilgili entelektüel birikim de kapsam
içerisine alınmaya çalışılmıştır.

POST-KEYNEZYEN İKTİSAT
Yazar: Mehmet Fatih Cin

b i l i m l e r

Elinizdeki kitap, günümüzde Ortodoks iktisat anlayışını yansıtan ve
dünya üniversitelerinde egemen olan alternatifsiz iktisat söylemine ve
çözümlemelerine, Heterodoks karşı çıkışın kısa bir analizini sunmaktadır.
Yazar, adına “Post-Keynezyen İktisat” denilen ve iktisat çevrelerinde
giderek artan bir ilgiyle karşılanan bu görüşleri okuyucuyla buluşturuyor.
Son yıllarda yabancı kaynaklarda sıkça karşılaştığımız bu görüşler,
Türkiye’de hem yeterince bilinmiyor hem de bu konuyu ele alan
çalışmalar konusunda ciddi sıkıntılar bulunuyor. Post-Keynezyen İktisat,
bu konudaki temel boşluğu gidermeye yönelik ilk adımı atmış durumda.
Örneğin; gerçek dünyada fiyatların belirlenmesi, parasal genişleme
süreci ve ekonomi üzerindeki etkileri, büyüme kuramı ve iktisat politikası
alanlarında standart ders kitaplarında bulamayacağımız açıklamalar
okuyucuyla buluşturuluyor. Meslekten olan okuyucuya sunulan teknik
açıklamalar dışında meslekten olmayan okuyuculara da hitap eden
çalışma, iktisadi olguları alternatifsiz bir açıklamayla sunan neoklasik
kurama, ihtiyacı çok duyulan bir seçeneği de sunmuş durumda.
İKTİSAT
ISBN: 978-605-4579-10-5
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 128 1. Basım
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KÜRESEL FİNANS VE MAKRO İKTİSAT
Yazar: Vural Fuat Savaş

Bu kriz sadece dünya ekonomisini sarsmakla kalmamış, geleneksel
iktisat teorisinin temellerini de sarsmıştır. Önceleri iktisatçılar böyle bir
krizin gelmekte olduğunu neden göremediler gibi sorularla başlayan
eleştiriler, daha sonra geleneksel makro teorinin ne kadar gerçekçi ve ne
kadar güvenilir olduğunu sorgulamaya yönelmiştir.
İki dünya krizi de, geleneksel makro teorinin “finans piyasalarının daima
dengede olacağını” öne süren görüşünün yanlış olduğunu göstermişti.
Öyleyse geleneksel teori neden bu yanlış yoldan yürümeye devam
ediyordu?
İKTİSAT
ISBN: 978-605-4579-22-8
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 256 1. Basım

Bu soru, iktisatçıları geleneksel iktisadın dayandığı temel varsayımları
incelemeye yöneltti ve şaşırtıcı sonuçlara ulaştırdı. Geleneksel iktisat
teorisi; gerçek dünya ile ilgisiz, soyut varsayımlara dayanıyordu ve bu
yapısıyla geleneksel iktisadın, gerçek dünyayı yönlendirmede güvenilir
bir teorik çerçeve oluşturması olanaksızdı. O halde ne yapılması gerekiyor?
Bu kitap, okuyucuyu bu soruya kadar getirmeyi amaçlıyor.

EKONOMETRİYE GİRİŞ

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

ABD’de 2008 yılında ipotekli ev kredisi sisteminin iflası ile başlayan
banka krizi, kısa bir sürede genişleyerek tüm finans sektörünü içine
alan bir krize dönmüştür. Binlerce işletme ve banka iflasa sürüklenip
ekonomi tamamen durmuş, işsizlik oranı ABD’nin tarihinde 1929
Birinci Dünya Krizi’nden sonra ilk defa yüzde onu aşmıştır. Bundan
daha kötüsü Amerika’da başlayan bu kriz, kısa sürede dünyanın diğer
gelişmiş ülkelerine de sıçramış ve dünya ekonomisi “İkinci Dünya Krizi”
ne girmiştir.

Yazarlar: James H. Stock-Mark W. Watson
Çevirmen: Bedriye Saraçoğlu
Stock ve Watson’un Ekonometriye Giriş kitabı, ekonometriye
giriş ve uygulamalı ekonometri derslerinde kullanılmak için
hazırlanmıştır. Ekonometri alanında önemli değişiklikleri de
kapsayan kitabın, örnekler ile anlatım yöntemi sayesinde
pedagojik bir üstünlüğü de vardır. Bundan dolayı kitap, öğrenci ve
öğretici dostudur.

e f i l

Kitap, özelliklerinin yanı sıra ekonometriye yeni ve farklı bir bakış
açısı getirerek klasik ekonometri kitaplarından ayrılmaktadır. Bundan
dolayı da kitap, hem lisans hem de lisansüstü düzeydeki derslerde
yararlanılabilecek bir içeriğe sahiptir.
Kitapta ekonometri terimlerinin Türkçe karşılıkları da verilmiştir.
Böylece öğrencinin hafızasına yer etmesini de kolaylaştırmak istenmiştir.
Bilindiği üzere ekonometri, son yirmi yılda uzun bir yol kat etmiştir.
İKTİSAT
ISBN: 978-605-4334-94-0
Boyut: 22x24 cm
Sayfa Sayısı: 876 1. Basım
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Kitap, kapsanan konular itibari ile uygulamalı ekonometriyi en iyi şekilde
yansıtmaktadır. Kitap, ekonometride kullanılan yöntemler ve sınamalar
üzerine odaklanarak öğrencilerin en çok zorlandıkları alanı kolaylıkla
öğrenmelerini sağlamaktadır.

GİRDİ-ÇIKTI MODELLERİNE GİRİŞ
Yazar: Osman Aydoğuş
Kitabın konusunu, özellikle reel ekonominin sektörel düzeyde ve
bir bütün olarak incelenmesinde vazgeçilmez bir yere sahip olan
girdi-çıktı modelleri ve bu modellerin yaygın iktisadi uygulamaları
oluşturmaktadır.

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4334-41-4
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 176 4. Basım

s o s y a l

Bu kitabın hem lisans öğrencileri hem de konuya ilgi duyan
uygulamacılar için temel bir kaynak oluşturacağı muhakkaktır.

EKONOMİZAH

Yazar: Serdar Ongan

b i l i m l e r

Bazen çok hoş bir karikatür, bazen de çok hoş bir fıkra, insanı günlük
hayatın stresinden uzaklaştırır, rahatlatır ve eğlendirir. Eğlendirirken
düşündürür. Günümüzde mizahın ulaştığı güç tartışılmaz. Sadece bir
karikatür veya bir fıkra o kadar çok şey ifade edebilir ki onu sayfalarla
açıklayamaz saatlerce anlatamazsınız.
Bu özellikleri ile mizahın eğitim amaçlı kullanımının Babillere kadar
gittiği bilinmektedir. Özellikle öğrenciler tarafından zaman zaman
karmaşık ve sıkıcı bir bilim dalı olarak değerlendirilebilen ekonomi
eğitiminde de bu anlamda mizahtan yararlanmak oldukça faydalı
olabilmektedir.
Bu kitapta, bugün fizikten tıbba, psikolojiden hukuka kadar birçok
bilim dalı ve dolayısıyla meslek grubu için yapıldığı gibi, ekonomi
ve ekonomistler ile ilgili fıkra, hikâye ve değerlendirmelere yer
verilmektedir. Amacı biraz hoşça vakit geçirtmek ve eğlendirmek
olan bu kitap, bir anlamda öğrencilere ekonomi bilimiyle ilgili genel,
eğitimcilere de entelektüel bir bakış açısı getirecektir.

y a y ı n e v i

Kitabın diğer önemli bir özelliği, her alt bölümde somut alıştırma
ve problemlere yer verilmiş olmasıdır. Ayrıca her bölümün sonunda
konuyla ilgili temel başvuru kaynaklarının verilmiş olması, ilgili
okuyucuya yön göstermek açısından önemli bir katkı sağlamaktadır.
Önemli hususların okuma ritmini bozmaksızın çeşitli kutularda
detaylandırılmış olması, bir diğer önemli özelliktir. Tüm bu özellikler
ve kullanılan dilin sadeliği, berraklığı ve akıcılığına ek olarak kitaba
damgasını vuran mantıksal insicam, haklı olarak kitabın “okuyucu
dostu” olarak nitelenmesine olanak vermektedir.

e f i l

Günümüz ekonomileri son derece karmaşık yapılardır; bu yapıların
sağlam teorik temeller üzerinde analiz edilmesi ve somut politika
önerilerinin geliştirilmesi, iktisadın temel amaçlarındandır. Ekonomik
yapıyı oluşturan üretim ve tüketim birimleri arasındaki karşılıklı
alışverişlerin hem ekonomi çapında, hem sektörel düzeyde ve hem de
nicel olarak ele alınmasına olanak sağlayan girdi-çıktı (input-output)
analizi bu açıdan önemli bir yere sahiptir. Basit matematiksel yapısının
uygulamada sağladığı kolaylık, input-output veya Leontief olarak da
adlandırılan girdi-çıktı modellerinin en kayda değer özelliklerinden
biridir.

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4160-73-0
Boyut: 10x15 cm
Sayfa Sayısı: 1. Basım
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KÜRESEL KRİZ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN CARİ
AÇIK SORUNSALI
Editörler: Turan Subaşat-Hakan Yetkiner

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4334-04-9
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 240 1. Basım

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

Türkiye ekonomisi 20. yüzyılın son çeyreğinde, hızlı bir dışa açılma süreci
yaşamış ve uluslararası piyasalarla bütünleşmiştir. Bu bütünleşme,
hem mal ve hizmet hem de finans piyasasında gerçekleşmiş ve sancılı
olmuştur. Türkiye ekonomisi, 1994 ve 2001 gibi iki önemli kriz yanında
pek çok daha küçük ölçekli kriz yaşamıştır. Bugün Türkiye’nin toplam
dış borcundaki kaygı verici artış, küresel likiditedeki daralma nedeniyle
hızla çevrilemez hale gelmektedir. Dış kaynaklar ve cari açıkla beslenen
ekonomik büyümenin, kriz döneminde daralan cari açık ile küçüleceği
görülmektedir. Kitabımızın amacı, Türkiye’nin içine girdiği bu riskli
dönemde Türkiye ekonomisinin cari açık sorunsalını tartışarak bu
dönemin en az kayıp ile geçirilmesi için neler yapılması ve uzun
dönemde ekonominin daha sağlam bir yapıya kavuşturulması için
dış ticaretin nasıl şekillenmesi gerektiğini ortaya koyacak yaklaşımları
değerlendirmektir.

ZOR ZAMANLARDA İKTİSAT
Editörler: Gökçer Özgür-Hakan Yetkiner

e f i l

2007 yılında ABD’de patlak veren küresel kriz, kısa sürede tüm dünyaya
yayıldı. Son yıllarda kısmi toparlanmalar yaşanmakla birlikte dünya
ekonomisi henüz istikrara kavuşmuş değil. Krizin neden ortaya çıktığının
yanı sıra istikrara nasıl kavuşulacağı da cevaplanmamış bir soru... Krizler
yol kazaları mı, yoksa kapitalist sistemin doğal işleyişinin bir sonucu
mu? Böylesine büyük bir krizin gelişi neden fark edilmedi? Yoksa fark
edenler vardı da sesleri mi duyulmuyordu? Bu krizi öngöremeyen iktisat
disiplininin kendisi de bir kriz içinde olabilir mi? Daha önceki büyük
krizlerde olduğu gibi iktisat da bir değişim içine girecek mi?
Bütün bu sorular, iktisadın gündemini belirliyor. İktisat bir taraftan
krizin nedenlerini incelerken bir taraftan da disiplinin bu yeni yüzyıldaki
yönelimini kestirmeye çalışıyor. Hazırlanan bu derleme, bu konuları
tartışmaya açma amacını güdüyor. Bu kitapta kriz ve nedenleri ele
alınırken krizlerin iktisat disiplininde yol açtığı değişim de inceleniyor.

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4334-77-3
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 184 1. Basım
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FEMİNİST İKTİSAT’IN BAKIŞI POST MODERNİST Mİ?
Yazar: Ufuk Serdaroğlu

e f i l

Yazar; “iktisadi bilginin, onu üretenlerin yaşam ve deneyimlerinden bağımsız
olamayacağı, bu bağlamda da ‘durum odaklı ve kısmi’ olduğu görüşünden yola
çıkarak mevcut iktisadi yaklaşımların (özellikle evrensellik, genellik, rasyonalite
üzerine temellendirilen neoklasik iktisadın), ‘bilgi’ ve ‘güç’ ilişkisi temelinde pek
çok farklı deneyimin yanı sıra kadın deneyimlerini ve dolayısıyla da kadın bakış
açısını göz ardı ettikleri” iddiasından hareketle kitabını, “kadın bakış açısını da
içerecek bir iktisat arayışı sürecindeki çabaların ürünü” olarak nitelemektedir.

Şöyle ki “iktisadın eril bir cinsiyetçi anlayışla yapılandırılmasından, modernist
felsefenin ikincil sınırlandırmaları üzerine temellenen bilim anlayışı sorumlu”
tutulmakta ve bu şekilde feminist iktisat, postmodernist bir bağlama
sokulmaktadır.
Böylece “Niçin feminist iktisat?” sorusunun cevabı da yine feminist ve
postmodernist bakışların buluşma noktasını tanımlayan “Farklı deneyim ve
algılara dayanan farklı iktisadi yaklaşımları ‘farklı ama eşit’ şiarıyla -hiyerarşik bir
sıralamaya tabi tutmadan- kucaklayacak bir iktisat anlayışına, disiplinin kapılarını
açmak.” olarak verilmektedir.

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4334-15-5
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 144 2. Basım

s o s y a l

İKTİSAT VE TOPLUMSAL CİNSİYET
Yazar: Ufuk Serdaroğlu

b i l i m l e r

“İktisat” ve “Toplumsal Cinsiyet”, iktisat yazınında, özellikle Türkiye’deki
iktisat yazınında, bir arada telaffuzu hâlâ (ciddi) genel kabul görmüş iki
terim değil. Diğer toplumsal disiplinlerde toplumsal cinsiyet analizleri
ile bir aradalık, bu denli güçlü bir dirence muhattap olmazken iktisadın
buna direnişi elbetteki tesadüfi değil: Özünde, farkında olunmasa
ya da açıkça deklare edilmese de egemenin, iktidarını sürdürdüğü
alanları muhafaza amacına yönelik bir direnç bu. Şöyle ki yerleşik iktisat,
başlangıcından bu yana, diğer alternatif yaklaşımları hegemonyacı
gücü ile dışlayarak egemen paradigma haline gelmiştir.
Bu direncin karşısındaki en önemli güç ise iktisada “toplumsal cinsiyet
farkındalığı” ile yaklaşan “feminist iktisat”. Feminist iktisat, toplumsal
cinsiyeti bir analitik kategori olarak kullanmakta; iktisadı, kadına
ait kılınanların yanı sıra “ötekileştirilerek” iktisadın kapsamı dışında
bırakılan farklı tüm deneyimleri içerecek biçimde zenginleştirmeyi
amaçlamaktadır.
Feminist iktisat; iktisadın yapılandırılışındaki eril kodların deşifre
edilmesinin, iktisadın toplumsal cinsiyetinin deşifresi anlamına geleceği
görüşünden hareketle toplumsal cinsiyetin toplumsal yapılandırılışı
ile (günümüz) iktisat disiplininin toplumsal yapılandırılışı arasındaki
bağlantıları araştırmaktadır.

y a y ı n e v i

Kitapta, amacı “ekonomide kadını değil, kadın bakış açısını da içerebilecek bir
biçimde ekonomiyi incelemek” şeklinde ifade edilen, “iktisat toplumsal cinsiyet
ve bilimin kesişim noktalarının keşfi çabalarının ürünü” olarak sunulan feminist
iktisadın, iktisattaki postmodernist bakışlarla buluşma noktaları irdelenmektedir.

İKTİSAT
ISBN: 978-605-4334-22-3
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 384 1. Basım
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AYNALI SALON

s o s y a l

b i l i m l e r

Yazar: Barry Eichengreen
Çeviren: Abdullah Cemal Balcı

İKTİSAT

e f i l

y a y ı n e v i

ISBN: 978-605-4160-74-7
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 1. Basım
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Geçen yüzyılın iki büyük mali krizi, 1930’lu yıllardaki Büyük
Bunalım ile 2008’de başlayan Büyük Durgunluk’tur. Her ikisinin
de arka planında, kredilerdeki sert yükselişler, şaibeli bankacılık
uygulamaları ve kırılgan, istikrarsız bir küresel finans sistemi
vardı. 2008’de piyasalar kalp krizleri geçirirken, ekonomi
politikasını belirleyenler en kötüsünü önlemek amacıyla
Büyük Bunalım’ın derslerine başvurdu. Verdikleri yanıtla
1930’lu yıllardakine benzer bir finansal bir çöküşü ve yıkıcı bir
bunalımı önlediler ama ABD ve Avrupa’da işsizlik buna rağmen
dayanılmaz seviyelere yükseldi. Acı ve ızdırap alabildiğine
yaygınlaştı.
Bu noktada söz konusu olan soru, politik karar merkezlerinin
neden daha iyisini yapmadıklarıdır. Barry Eichenberg’in bu ikiz
krizin tarihine dair anıtsal eseri, Aynalı Salon, bu soruya bugüne
kadar verilmiş en geniş kapsamlı yanıtı sunuyor. Eichengreen,
bu iki kriz ve Kuzey Amerika ile Avrupa arasından sürekli gidip
gelerek, Lehman Brothers’ın iflasını izleyecek bir başka Bunalım
korkusunun, olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla, her iki kıtadaki
ekonomi-politik yanıtlara nasıl şekil verdiğini gösteriyor. Büyük
Bunalım’ın öne çıkan özelliği banka iflasları olduğundan karar
merkezleri sıkıntıdaki bankaları güçlendirmek için derhal
harekete geçtiler; ama türev piyasaların 1930’lu yıllarda bir
önem taşımıyor olması nedeniyle de gölge bankacılık diye
bilinen sistemin sorunlarını gözden kaçırdılar. Yine 1930’lu
yıllarda harcamaları desteklemek için çok az şey yapılmışken,
hükümetler bu kez kamu harcamalarını da artırdı; ancak krize
verilen bu yanıt gelişigüzel nitelikteydi ve daha sonraları
özellikle Güney Avrupa’daki aşırı borçlu devletlere sorun çıkardı.
Üstelik, aşırı vaatlerde bulunan politikacıların aldığı önlemlerin
büyük çaplı bir ekonomik durgunluğu önlemedeki başarısızlığı
nedeniyle de, harekete geçme yanlısı hükümetler ve merkez
bankalarına yönelik hızlı bir tepki gelişti. Karar merkezleri
de, çok geçmeden, henüz normal koşullara dönülmemişken
normal politikalara geri dönme ayartısına erkenden boyun
eğdi. Sonuç, Birleşik Devletler’de yıpratıcı derecede yavaş bir
ekonomik canlanma, Avrupa’da ise sonu gelmeyen ekonomik
durgunluklar oldu.
Aynalı Salon, hem önemli bir ekonomi tarihi çalışması hem
de aynı hatalardan bazılarına ikinci bir kez daha düşmekten
nasıl kurtulduğumuza dair esaslı bir incelemedir. Sadece
Büyük Bunalım tarihinden çıkarılan derslerin toplumun çağdaş
ekonomik sorunlara verdiği yanıtı şekillendirmeye devam
ettiğini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Büyük Durgunluk
tecrübesinin Büyük Bunalım hakkındaki düşüncelerimizi nasıl
kalıcı bir biçimde değiştireceğini de gözler önüne seriyor.

2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DE
İKTİSAT VE SİYASET RÜZGARLARI
Derleyenler: Ömür Birler-Simten Coşar
Hakan Mıhcı-Gamze Yücesan Özdemir

Editörler: Metin Sarfati – Burak Atamtürk
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İktisat disiplininin özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra neo-klasik
ortodoksi ile birlikte, ekonomi politik geçmişinden kurtularak teknik bir
bilim olma hedefi taşıdığı bir gerçektir; ancak neo-klasik paradigmayla
ortaya konulan hayranlık uyandırıcı teorik modeller, reel dünyada olup
biteni anlaşılmasına yetmemiş olmak bir yana iktisatçının kurgusal bir
dünyada yaşayıp yaşamadığını bile düşündürür olmuştur Bu tespit
bir bilim olarak iktisadın sorumluluklarının hatta varlık nedeninin
de sorgulanmasını gerektirecektir. Bu durumda iktisat biliminin
problematiğinin dahi yeniden tanımlanması söz konusu olabilecektir.
İktisat bilimi bu önermeden bakıldığında bugün krizdedir ve birçok
çevrede açık veya gizli “iktisatçının ne işe yaradığı” bile sorulabilmektedir
Bugünkü haliyle egemen iktisat teorisinin sınırları dahilinde
üniversitelerde yapılan öğretim, dünyayı algılamakta yeterli ve geniş
bir perspektif oluşturamadığı bir gerçektir. 21. yüzyılın iklim, gıda,
nüfus, finansal istikrarsızlık gibi devasa sorunlarının kavranması,
eşdeğer derinlik ve kapsamda bir entelektüel birikim ve kavrayışı
gerektirmektedir. Standart teorinin soyut ve son derece dar bir alanı
hedefleyen analizleri ise hem bu perspektiften uzak olmakta hem
de doğal olarak yetersiz bir eğitim verilmesine neden olmaktadır.
Dolayısıyla iktisat, insanı ilgilendiren tarih, sosyoloji, felsefe, siyaset
bilimi vb. gibi disiplinlerle birlikte yürümek zorundadır. Zira içinde
insan olan ve onun dünyasını anlamaya çalışan bir disiplin aynı
zamanda multidisipliner olmak zorundadır. Bu anlamda özellikle sosyal
disiplinlerin ontolojisinde plüralizm temel teşkil etmektedir. Aksi durum
bu disiplinleri kuraklaştıracaktır.
Bu sorunların tartışılması amacı ile düzenlemiş olduğumuz konferansları
içeren bu kitap umarız Neo-klasik ortodoksiye karşı iktisadın, maddeye
olduğu kadar insana da ait bir bilim olduğunun hatırlanmasına bir katkı
sunar.

İKTİSAT

y a y ı n e v i

İKTİSAT SADECE İKTİSAT DEĞİLDİR

e f i l

Elinizdeki kitap, 9-11 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilen On Birinci
Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulan bildiriler arasından, belirli temalar
etrafında seçilen bildirilerin, makale formatına dönüştürüldüğü
çalışmalardan oluşmaktadır. TSBD’nin düzenlediği Ulusal Sosyal Bilimler
Kongreleri’nin planlanma aşamasından itibaren belirleyici olan temel
ilke, dünya genelinde ve özellikle Türkiye’de mevcut sosyal bilimsel
çalışmalar ve somut gerçeklikler arasında, yaklaşık son otuz yıldır gittikçe
daha fazla silikleştirilen bağıntının tekrar tekrar açık edilmesidir. Kitapta,
Türkiye’deki neoliberal yapılanmanın entelektüel/akademik boyutlarıyla
reel politikteki toplumsal ve kültürel veçheleri arasındaki bağıntıyı
eleştirel analize tâbi tutan zengin çalışmalar bulacaksınız.
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YOLUN SONU
Yazar: Öner Günçavdı

s o s y a l

b i l i m l e r

Yakın dönem Türkiye Ekonomisi’nin ele alındığı bu kitap, Profesör
Günçavdı’nın çeyrek yüzyıla yaklaşan yoğun akademik çalışmalarına
eklediği önemli bir halkadır. Bugüne kadarki çalışmaları daha ziyade belirli
iktisadi konulara yönelik makalelerden oluşurken, yazar bu eserinde
ekonomiye ilişkin analizlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştirmiştir.
Özellikle faiz politikaları ve uygulamaları, gelir bölüşümü ve iktisadi
büyüme gibi güncelliğini on yıllardır yitirmeyen konularda olaylar ve
gelişmeler arasındaki karmaşık nedensellik ilişkilerine ışık tutulmaktadır.
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Kitabın en ayırt edici özelliği yöntem ve sistematiğine ilişkindir. Konuların
tespiti, ele alınış biçimi, sorunları tanımlama ve çözme bu yöntem ve
sistematik içinde yürütülmüştür. Siyasal tercihlerin, toplumsal konum
ve aidiyetlerin, özetle çeşitli değer yargılarının işe karıştığı bugünün
düşünce ve tartışma ortamında Profesör Günçavdı iktisadi bakış açısına
bağlı kalmayı başarmıştır. Cumhuriyet projesi, demokrasi, otoriterleşme
tartışmaları bu eserde alışılmışın aksine sadece iktisadi boyutlarıyla
yer almaktadır. Okuyucu, kitapta iktisadi gelişmeler üzerinde tarihsel
arka planın etkileri ve kurumlaşmanın rolüyle ilgili anlamlı bölümler
bulacaktır. Yazar büyüleyici refah dönemlerine götüren faktörlerin,
şartların değişmesiyle beraber nasıl ters yönde de işleyebileceğini ve
yolun sonuna gelinebileceğini göstermiştir.

DEVLET SANAT İLİŞKİSİ
y a y ı n e v i

SANATIN POLİTİK EKONOMİSİ

e f i l

Yazar: Sacit Hadi Akdede
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Kazı ve müze sayısı, opera ve bale toplulukları, tiyatrolar bakımından,
Türkiye Cumhuriyeti benzer devletlerin çoğundan daha ileri düzeydedir.
Devletimizin kültür politikası farklı olsaydı, birçok sanat dallarının
gelişmesi özel sektöre bırakılsaydı, ülkemiz bugünkü düzeyine
erişemezdi.
Elbette çok daha fazlasını yapabilirdik, kültür kurumlarımız daha büyük
başarılar kazanabilirdi ama yine de gerçekleştirilen işlerden birçoğu
dünyaya örnek olacak düzeydedir. Ne yazık ki, teşvikte mükemmel
imkânlar sağlayan devlet, zaman zaman sanatçılara haksızlık yapmış,
ceberut davranmıştır. Görevini uygarca yapan, sanatların haysiyetine ve
özgür ruhuna saygı gösteren, hatta haklı eleştirileri bağrına basan bir
devlet, olağanüstü hizmetleriyle şanlı kültür zaferleri kazanacaktır. İyi
çalışan bir Kültür Bakanlığı, Yeni Türkiye’de sanatlarımızı ihya edebilir.
Sacit Hadi Akdede, “Devlet Sanat İlişkisi” eserinde hayırlı bir kültürel
cumhuriyetin sanat yaşamının esaslarını dört başı mamur bir rasyonel
düzenle geliştiriyor.
-Prof. Talât S. Halman, T.C. İlk Kültür Bakanı; Bilkent Üniversitesi İnsani
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı
Sanatın yaşamımızdaki en “toplumsal” yanını irdelemiş Sacit Hoca:
ekonomi politiğini. Türkiye’den ve küresel ekonomiden zengin örnekler,
ufuk açıcı sorular ile birlikte. İlgiyle, özenle okunacak bir katkı.
-Prof. Dr. Erinç Yeldan, Bilkent Üniversitesi

SANAYİLEŞMENİN GİZLİ TARİHİ
Yazar: Ha-Joon Chang
Çeviren: Emin Akçaoğlu

e f i l
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BİR DUAYEN İLE İKTİSAT VE FİNANSI ÇOK BOYUTLU
DÜŞÜNMEK

b i l i m l e r

Derleyen: Ali Arı
Prof. Dr. İlker Parasız 40 yılı aşan akademik ve profesyonel yaşamında
iktisat ve finans alanlarında 50’nin üzerinde kitap yazmış, çok sayıda
bilimsel çalışma ve makaleye imza atmıştır; hâlâ da akademik
çalışmalarına devam etmektedir. İlker Hoca, iktisat okuyan birçok
öğrenci ve bu alanda çalışan akademisyen ve profesyonellerin neredeyse
tamamı tarafından, en azından ismen tanınan bir bilim ve fikir adamı, bir
filozoftur. Çalışmaları hem öğrenciler hem de bu alanda çalışanlar için
birer rehber niteliğindedir. Bu sebeple Prof. Dr. İlker Parasız’a “armağan”
ettiğimiz bu kitabımıza “Bir Duayen ile İktisat ve Finansı Çok Boyutlu
Düşünmek” adını verdik. Bu büyük ve değerli insana, bilim adamına,
Hoca’ya, Hocamıza hürmetle ve saygıyla bu kitabı armağan ediyoruz.
“Prof. Dr. İlker Parasız’a Armağan” kitabı 15 farklı çalışmadan ve İlker
Hoca ile yapılan bir röportajdan oluşmaktadır. Bu çalışmalar, Enflasyon,
Finansal Krizler, Türkiye Ekonomisi, Para Teorisi ve Politikası, Bankacılık ve
Finans gibi İlker Hoca’nın da ilgi duyduğu ve eserler verdiği belli başlı
alanları kapsamaktadır. Dolayısıyla, bu konulara ilgi duyan öğrenciler,
akademisyenler ve profesyoneller için önemli bir kaynak ve referans
niteliği taşımaktadır.

y a y ı n e v i

Bu kitapta, adı sadece dipnotlarda geçse de Türkiye adlı bir ülkede on
yıllardır uygulanan ekonomi politikalarının niçin ve nasıl uygulandığından
ve ortaya çıkan sonuçlardan söz ediliyor.
“Derinliği kadar kolay anlaşılırlığı ve çarpıcı örneklerle canlılık kazanmış,
içinize işleyen bu çalışma, ‘dünyada işleyen gerçek ekonomi’ olarak
adlandırılabilirdi.
Sanayi devriminin kökenlerinden günümüze kadar cereyan eden
ekonomik gelişme ile standart/egemen doktrinin anlattıkları arasındaki
uçurum giderek büyümektedir, Chang gerçekte ne olduğunu gözler
önüne sererek bu boşluğu aydınlatmaktadır.
Chang’ın zekice analizleri, saltanatları hâlen süren doktrinlere dayanan
ekonomik reçetelerin, özellikle gayet korumasız ve savunmasız olanlara
[ülkelere/halklara] hangi amaçla ve nasıl ciddi zararlar verdiğini ve bu
zararların devam edeceğini gösteriyor. Chang, küresel ekonominin çok
daha insanî ve medenî bir güzergâhta nasıl yeniden düzenlenebileceği
konusunda, iktisat teorisine ve somut tarihsel kanıtlara dayanan,
akla yatkın, yapıcı öneriler getiriyor. Şayet telafi edici eylemler
gerçekleştirilmezse meydana gelebilecek muhtemel vahametler
konusunda uyarıyor.”
- Noam Chomsky
“Kitapçı rafları, ekonomist ve yorumcuların anlaşılabilir bir dille yazdığı,
küresel serbest ticaretin dünya ülkeleri tarafından neden arzu edilmesi,
hatta neden vazgeçilmez olduğunu anlatan kitaplarla dolu; fakat serbest
pazar ortodoksluğuna temkinli yaklaşan okurlar, ‘Sanayileşmenin
Gizli Tarihi’nin ikna gücüyle keyiflenecekler. Ha-Joon Chang’ın kitabı,
küreselleşme amigolarının yaydığı küresel serbest ticaret dogmasına
karşı zengin bir anlatı sunuyor.”
- Paul Blustein, Washington Post
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AFETLERLE KALKINMA
Editör: Murad Tiryakioğlu
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Sağlam KOBİ’nin destekleri ile yayımlanan bu eserin “afetleri dikkate
alan bir kalkınma paradigması”nın benimsenmesi açısından yol gösterici
olması umuduyla…

POST OTİSTİK İKTİSAT

e f i l

Yazar: Utku Altunöz
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Afetlerin, iktisadi kalkınmanın planlanmasında dikkate alınması
gerekliliği bu ve benzeri pek çok sebeple büyük önem arz etmektedir.
Bu gerekliliği esas alan bir motivasyonla Dr. Murad Tiryakioğlu tarafından
derlenen ve 19 yazar tarafından kaleme alınmış 16 bölümden oluşan
“Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler ve Politikalar” başlıklı kitabın ilk kısmı,
afetlerle kalkınmada Doğu Asya tecrübelerini ele almaktadır. Kitabın
ikinci kısmı, afetlerle kalkınmada Türkiye’nin tecrübeleri ve çabalarına
odaklanmaktadır. Kitabın üçüncü ayrımı ise göç, yoksulluk ve afetlerin
ekonomi politiğine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

NEOKLASİK İKTİSADIN ELEŞTİRİSİ

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

Kalkınma iktisadının çok boyutlu yapısı pek çok iktisadi ve toplumsal
değişkeni bir arada değerlendirmeyi gerekli ve hatta zorunlu kılmaktadır.
Kalkınmanın, nüfus, eğitim, finansman boyutlarıyla birlikte tarımsal
üretim, yeşil-temiz sanayileşme ve sürdürülebilirlik konularını doğrudan
ilgilendiren ve etkileyen doğal afetlerin de dikkate alınarak planlanması
gerekmektedir. Doğal afetler çok ciddi ekonomik ve toplumsal etkiler
oluşturarak iktisadi faaliyetleri ve toplumsal yaşamı, yaşanılan afetlerin
şiddetine ve etki alanına göre, kaçınılmaz olarak etkilemekte ve
aksatmaktadır. Afetler, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, afetlere karşı
planlama, hazırlık ve koordinasyon düzeyleri ve ilişkili diğer değişkenlerle
bağlantılı olarak daha az veya daha çok etki oluşturabilmektedir. Afetlerin
ortaya koyduğu ekonomik ve toplumsal etkilerin coğrafi dağılımı
izlendiğinde, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan bölge ve ülkelerde
maruziyet çok daha fazla olmakta ve hem toplumsal yaşamın hem de
ekonomik faaliyetlerin normalleştirilmesi yüksek maliyetler ve uzun
zaman gerektirmektedir.

Neden bu kitabı okumalısınız?
Otizm kelimesi tıbbi olarak üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu
süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan
davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Biz
ekonomistler öğrencilik yıllarında aldığımız yoğun neoklasik iktisat
teorilerini öğrencilerimize aktarmak suretiyle, ekonominin sadece
neoklasik ekonomiden ibaret olmadığı gerçeğini göz ardı etmekteyiz.
Oysaki neoklasik teorinin kabul ettiği birçok varsayım otistiktir. Günümüz
dünyası tam rekabet şartlarına uygun olmayan bir yapıdadır. İnsanlar daima
homo economicus değildir. Birçok insan rasyonel olmayan davranışların
sonucunda ekonomik felaketle karşı karşıya gelmektedir. Bir amaç yerine
araç olması gereken matematik, neoklasik teoride bizleri matematiksel
ifadelere boğarak iktisat bilimini anlaşılamaz hale sokabilmektedir.
Ekonomi öğrencilerinin çoğu kendi çabaları yada idealist öğreticileri
olmaması durumunda diğer iktisadi düşünce okullarının isimlerini bile
duymadan mezun olmaktadır. Üniversiteden sonra iş yaşamına başlayan
birçok ekonomi öğrencisi, öğrendikleri ekonomi bilgisini gerçek yaşamda
uygulayamamaktadır. Bu kitap, neoklasik iktisadın aksak yönlerinin post
otistik olarak analizini içermektedir. Neoklasik iktisada karşı Fransa’da
bir avuç öğrenci ile başlayan ve daha sonra ciddi bir akademisyen
desteğini alan post otistik iktisat hareketi, 2008 Krizi ile birlikte önemini
kat ve kat arttırmıştır. Bu kitap, ekonominin sadece neoklasik iktisattan
ibaret olmadığını, neoklasik teorilerinin eleştiriye açık aksak yanlarını
göstererek anlatan bir klavuz niteliğindedir.

İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ
Yazar: Mehmet Selik
Yayına Hazırlayan: Altuğ Yalçıntaş

e f i l

İktisadi doktrinler tarihi ya da iktisat tarihi bağımsız bir çalışma alanı
mıdır? Bugün, iktisadın alt dalları arasında uzmanlaşma o kadar derinleşti
ki iktisat tarihi alanında ders verebilmek ve araştırma yapabilmek için bu
alanı bağımsız bir çalışma alanı olarak görmek gerekiyor. İktisat tarihinin
bağımsız bir çalışma alanı olması, bu alanın sorunsallarının kendine
özgü olması, iktisat tarihçilerinin iktisadın alt dallarında uzmanlaşan
araştırmacılarla değil diğer iktisat tarihçileriyle rekabet içinde olduğu
anlamına gelir. Mehmet Selik, İktisadi Doktrinler Tarihi adlı çalışmasında
iktisat tarihini bağımsız bir çalışma alanı olarak ele alırken iktisat tarihini,
iktisadın ve diğer toplumsal bilimlerin alt dallarından ayırmadan ele
alıyor. Sanki Mehmet Selik İktisadi Doktrinler Tarihi’ni kaleme alırken,
Robert Skidelsky’nin 2015’te Londra’daki bir konferans sırasında yaptığı
uyarıyı daha 1970’lerin başında öngörmüş gibidir: “İyi bir iktisatçı olmak
için sadece iktisatçı olmak yetmez.” Ya da daha yaygın olarak bilinen
şekliyle söylemek gerekirse, iktisat sadece iktisatçılara bırakılamayacak
kadar ciddi bir iştir.
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MARKSİST DEĞER TEORİSİ
Yazar: Mehmet Selik
Yayına Hazırlayan: Altuğ Yalçıntaş

b i l i m l e r

Tanınmış marksist iktisatçı Paul M. Sweezy’nin ifadesiyle “genel bir
toplum ve tarih teorisinin bir parçası” olan marksist politik iktisadın odak
noktasını değer teorisi teşkil eder. Bu bakımdan marksist iktisada giriş
değer teorisiyle başlar ve bu teori bizi politik iktisadın özüne nüfuz ettirir.
Doç. Dr. Mehmet Selik’in marksist değer teorisini inceleyen bu çalışması
bir anlamda MARKSİST İKTİSADA GİRİŞ sayılabilir. Ancak, yazarın değer
teorisini ele alış tarzı, okuyucuyu bir “giriş” kitabının ulaştıracağından
çok daha ilerilere götürmektedir. “Değer kanunu”, “değer teorisi” ve “artık
değer teorisi” derinliğine tahlil edildikten sonra, Türkçe’de yayımlanmış
marksist politik iktisat çevirilerinin hiçbirisinde ele alınmamış bir konu
“üretim fiyatları teorisi” incelenmektedir. Kapital’in üçüncü cildinde
geliştirilen bu teori marksist iktisadın kavranmasında ve dolayısıyla da
marksist değer teorisinin eleştirilerinin çürütülmesinde asli bir önem
taşır. Dr. Selik son olarak Marx’ın değer teorisine burjuva iktisatçıları
tarafından yöneltilen eleştirilerin en önemlilerini ele alıyor ve
değerlendiriyor.
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KOMPLEKSİTE VE İKTİSAT

Yazar: Hakkı Kutay Çilingiroğlu, Semanur Soyyiğit, Rüya Eser
Hale Kırer, Yasemin Asu Çırpıcı, Kaan Öğüt, Seçkin Sunal
Murat Donduran / Editör: Ercan Eren, Serçin Şahin.

Böylece, birçok bilim dalında birbirinden bağımsız gerçekleşen
buluşların sonucunda; bileşenler arasındaki etkileşimlerle
“kendiliğinden organize olan” ve “beliren” yapıları ve davranışlarını
inceleyen “kompleksite bilimi” ortaya çıktı.
İKTİSAT
ISBN: 978-605-4160-82-2
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 1. Basım

Yazarlar: George A. Akerlof - Rachel E. Kranton
Çeviren: Can Madenci
Kimlik İktisadı insan davranışlarını anlamak için önemli ve ikna edici yeni bir
yol sunuyor; iktisadi saiklerin yanında, kimliklerimizin de verdiğimiz kararları
etkilediğini gösteriyor. 1995 yılında iktisatçı Rachel Kranton sonradan
Nobel Ödülü kazanan George Akerlof’a bir mektup yazarak, Akerlof’un son
makalesinde yanlışlık olduğunu ileri sürdü. Kranton aynı iktisadi koşullar
içinde olan kişilerin neden farklı tercihler yaptığını açıklamaya yardım
edecek olan etkenler arasında kimliklerin eksik olduğunu ileri sürüyordu.
Kranton’ın bu iddiası 14 yıl sürecek olan bir işbirliğinin ve Kimlik İktisadı’nın
başlangıcı oldu.

e f i l

Yazarlar, kim olduğumuza ve kim olmak istediğimize ilişkin
düşüncelerimizin, iktisadi yaşamlarımızı diğer faktörlere kıyasla nasıl daha
fazla şekillendirebileceğini açıklıyorlar. Bu düşüncelerimizin, ne kadar çok
çalışacağımızı, şeyleri nasıl öğrendiğimizi, nasıl tasarrufta bulunup para
harcadığımızı nasıl etkilediğini açıklıyorlar. Kimlik iktisadı insanların, işte,
okulda ve evde verdikleri kararları anlamak için yeni bir yol sunuyor. Bu iktisat
sayesinde, hisse senedi opsiyonları gibi saiklerin neden işleyip işlemediğini,
neden bazı okulların başarılı ve diğerlerinin başarısız olduğunu, neden bazı
şehirlerin ve kasabaların kendi geleceklerine yatırım yapmadığını ve daha
başka pek çok şeyi daha iyi anlayabiliriz.
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Kompleksite biliminin getirdiği yeni araçlar, diğer tüm kompleks
adaptif sistemler gibi, ekonominin de incelenmesi ve anlaşılması
için yeni olanaklar sağlıyor. Bu kitapta, kompleksite bilimi ve
iktisadın kesişim noktaları ortaya konularak, bu araçların ekonomiyi
incelemekte nasıl kullanılabileceği açıklanıyor.

KİMLİK İKTİSADI

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

Aydınlanma çağı ile birlikte ortaya çıkan modern bilim anlayışı,
insanın doğa ile olan kadim mücadelesinde büyük başarılar
kazanmasını sağladı. Bunun verdiği güvenle içinde yaşadığı “saat gibi
işleyen” evrenin kurallarını bir gün tam olarak keşfederek, geçmiş
ve gelecekteki tüm olayları sonsuz bir kesinlikle belirleyebileceğini
düşünmeye başladı; ancak bir yandan kuantum mekaniği ve kaosun
keşfi, insanın “mutlak determinizm” hayalini suya düşürürken; öte
yandan beynimizdeki nöronların etkileşimi sonucunda ortaya
çıkan “bilinç”in veya karıncaların bir araya gelerek oluşturduğu
kolonilerin son derece kompleks davranışlar sergilemesi gibi olguların
açıklanmasında yetersiz kalması, olguları bileşenlerine ayırarak
inceleyen “indirgemeci” bilim anlayışının yanında, bütüncül olarak ele
alan yeni bir bilim anlayışının gerekliliğini ortaya koydu.

Kimlik İktisadı toplumsal bilimlerdeki önemli bir boşluğu dolduruyor.
Kimlikleri ve normları iktisada dahil ediyor. İnsanların nelerin uygun ve
yasak olduğu ve bunların kimler için böyle olduğu hakkındaki görüşleri,
onların ne kadar çok çalışacağı, şeyleri nasıl öğreneceği, nasıl tasarrufta
bulunup para harcayacağı açısından temel öneme sahiptir. Dolayısıyla
insanların kimlikleri – kim olduklarına ve kim olmayı tercih ettiklerine ilişkin
düşünceleri – onların iktisadi yaşamlarını etkileyen en önemli faktör olabilir.
Aynı şekilde, toplumun insanların kimliklerine getirdiği kısıtlamalar da
onların iktisadi refahının önemli belirleyicilerinden biri olabilir.

SOSYAL SERMAYE VE KALKINMA
Yazar: Halil İbrahim Aydın

e f i l

Sosyal sermaye kavramı en temel hali ile bir toplumdaki bireyler arası
ilişkilerin önemini vurgulamaktadır. Sosyal normlar, sosyal ağlar ve güven
üzerine inşa edilen sosyal sermaye ekonomik kalkınmanın sağlanmasında
yeni bir aktör olarak gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Ekonomik
kalkınmanın açıklanmasında ise insan kavramı ön plana çıkmaktadır. Bu
bağlamda insanoğlunun normlar, ilişkiler, ağlar ve bağlantılar sürecini
yansıtan sosyal sermaye kavramı içinde bulunduğumuz zaman diliminde
önem ihtiva etmektedir.

Bu çalışmanın amacı, sosyal sermaye ile ekonomik kalkınma arasındaki
ilişki çerçevesinde, sosyal sermayenin Avrupa Birliği ülkelerinin kalkınma
düzeylerini etkilemede ne denli bir role sahip olduğunu ekonometrik bir
analiz çerçevesinde ortaya koymaktır.
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PARA VE FİNANSIN DÖNÜŞÜMÜ
Yazar: Göksel Tiryaki

b i l i m l e r

Paranın ve finansın doğuşu ve gelişimi nasıl olmuştur? Para ve finans
nasıl bir şekle bürünmüştür? Bu sorulara, İbni Haldun’dan Karl Marx’a,
Adam Smith’den John M. Keynes’e, David Ricardo’dan John S. Mill’e,
Irving Fisher’den Milton Friedman’a, Hyman P. Minsky’den James Tobin’e,
Rudolf Hilferding’ten Costas Lapavitsas’a, Frederic S. Mishkin’den Thomas
Piketty’e, Sabri F. Ülgener’den Sezai Karakoç’a kadar geniş bir yelpazedeki
literatürden hareketle ve Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası,
OECD ve Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) çalışma tebliğleri başta
olmak üzere, konuya ilişkin yapılmış çok sayıdaki bilimsel çalışma temel
alınarak yanıtlar aranmıştır.
Aslında bir süredir paranın evrimi (tekâmülü) üzerinde çalışıyorum.
Uzmanlık alanım para ve finans olduğundan, bu konuda bir şeyler
söyleyebileceğime olan inancımdan yola çıkarak bu çalışmayı
hazırladım. Amacım, paranın neden ortaya çıktığı, ne işe yaradığı, neyi
başardığı ve nasıl bir hâle büründüğü üzerine literatürdeki tespit, yorum,
değerlendirme ve bulgulardan hareketle bir sonuca ulaşmaktı. Nihai
değerlendirme okurlar tarafından yapılacak olmakla birlikte amacıma
ulaştığıma da inanıyorum. “Bencillik” ve “biriktirmek”, kanaatim odur ki,
toplumsal ve ekonomik çoğu sorunun temelinde bunlar yatmaktadır.
Bu sorunların çözümü için ise ne önerilebilir? Onu da tek kelime ile
özetlemek gerekirse; paylaşmak diyebilirim, elbette insan istiyor ki
gönüllü olsun bu paylaşım; fakat mevcut durum pek öyle görünmüyor.
Başlayın, bırakamayacaksınız...

y a y ı n e v i

Sosyal sermaye, insanlar arası güveni, birlik ve bütünlük duygusunu,
uyum içinde yaşayabilme potansiyelini kapsamaktadır. Toplumsal olduğu
kadar ekonomik bir kavram olan sosyal sermaye; bürokrasi, yolsuzluk,
işgücü piyasası, bilgi, iktisadi krizler, yoksulluk, suç, yatırım ve demokrasi
gibi konularda sağlamış olduğu yarar ile ekonomik kalkınmanın
gerçekleşmesinde kilit rol üstlenmektedir.
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LİBERALİZMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
Anatole France şöyle söylemişti: “Majesteleri yasa eşitliği, zenginlere de
yoksullara da ekmek çalıp köprü altında yaşamayı eşit biçimde yasaklar!”
Yüzlerce yıl önce, liberal söylemin eşitsizliği görünmez kıldığını söylemek yeterli
olabilirdi belki; günümüz neo-liberal politikalarına bakarak, artık bunun bir kural
haline geldiği söylenebilir.
Bu kitap bizi, içinde yaşamakta olduğumuz ve sorgulamaksızın kabul ettiğimiz
dünya düzenini başka bir gözle görmeye çağırıyor.
Bu kitaptaki makaleler 2013-2014 Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü
tarafından organize edilen ‘Liberalizmi Yeniden Düşünmek’ başlıklı Cuma
seminerleri sırasında gerçekleşen sunumlardan oluşmaktadır. Neden liberalizmi
yeniden düşündük?
İKTİSAT
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Editör: Vural Fuat Savaş

ROMANTİK EKONOMİST

IKTISAT
ISBN: 978-605-4160-72-3
Boyut: 13,5x19,5 cm
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EKONOMİDE HAYAL GÜCÜ

e f i l

Yazar: Richard Bronk

İKTİSAT
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BİLMEDİĞİMİZ ÇİN

Gazete haberlerinde ve TV programlarında adını sık sık duymadığımız
ÇİN; ekonomik, politik ve askeri yönden dünyanın ikinci en büyük süper
devletidir.
Altı bin yıllık geçmişiyle, bir zamanlar dünyanın en ileri uygarlığına sahip
olan ÇİN, on sekizinci yüzyıldan itibaren Avrupalı ülkelerinin, Japonya’nın
ve Rusya’nın sömürgesi haline gelmiş ve uygarlık yarışında geri kalmıştır.
Yirminci yüzyılın başında kurulan Çin Cumhuriyeti Mao Zedung’un
liderliğini yaptığı devrim ile komünist rejime geçmistir.
Bir buçuk milyardan fazla nüfusu ile Komünist Çin bugün dünya
ekonomisinin egemen güçlerinden birisi olmuştur. Çin dünya ihracatında
ilk sıradadır. Dört milyar dolara yaklaşan döviz rezervi ile dünya finans
piyasalarının da en büyük oyuncusudur.Bu kitap, ÇİN’in süper bir güce
dönüşümünün öyküsüdür.

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

Editörler: Burak Gürbüz - Hüseyin Özel - Metin Sarfati

ISBN: 978-605-4334-39-1
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 544 1. Basım

Çevirmen: Dilek Berilgen Cenkciler

“Romantik Ekonomist, karmaşık ekonomiyi, her şeyden önce karmaşık edebi
eleştiriyle ekonomiye yardımcı olacak şekilde birleştiren bir mucize. Richard
Bronk; açık ve bilgili bir tarzla Wordsworth tarzı özümüzü tanıyan bir ekonominin,
alma ve harcama analizinde çok daha başarılı olacağını savunmaktadır. Hümanist
bir ekonomi bilimine sahip olmadığımız takdirde dünyanın çekilmeyeceğini
söylemektedir. Bronk, bunu açıkça gören bir avuç modern ekonomi
araştırmacısından biridir. Edebiyatla uğraşanlar, bu kasvetli bilim hakkında
Bronk’tan çok şey öğrenebilir; fakat ona en çok ihtiyacı olanlar, ekonomi ailesidir.
Neyse ki onlar, burada anlatılan ve yapılması gereken şeyin ne kadar eğlenceli
olduğunu görecekler.”
-Deidre McCloskey, Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce yazarı.
“Bu; gerçekten zeka, analitik akıllılık ve olağandışı bir tarz açıklığı ile insanı
politik filozoflar, politik ekonomistler, ozanlar ve genel entelektüeller arasında
ekonominin doğası konusunda iki yüzyıldır devam eden Anglosakson tartışmanın
içine sürükleyen büyüleyici bir kitap.”
-David Soskice, Oxford Üniversitesi
“Richard Bronk’un Romantik Ekonomist kitabı, Romantik geleneğin ekonomik düşünce
yapımızı nasıl zenginleştirebileceğini ve geliştirebileceğini anlamamızı sağlayacak
yolları inceleyen çok orijinal bir araştırma. Ender rastlanan bir birleşimle Ortodoks
ekonomiye, felsefeye ve edebiyata hakim olan Bronk, ekonomik hayatımızın,
vizyonumuzu kısıtlayan benzetmelerle nasıl şekillendiğini göstermektedir. Bronk’un
kitabını okuyan politik teorisyenler, düşünce tarihçileri ve kısmen de ekonomi
uygulayıcıları kitabın çok yararlı olduğunu görecektir.”
-John Gray, Londra Ekonomi Okulu

FREUDYEN İKTİSAT
Yazar: Erdem Seçilmiş
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10 yıllık dönemleri kapsayan farklı ciltlerden oluşan bu kitap dizisinin temasının
“Modernizmin Yansımaları” olarak seçilme nedeni; ele alınan yıllarda Türkiye’nin
ekonomik, sosyal ve toplumsal dinamikleri çerçevesinde “modernleş(tir)
me”nin nasıl başkalaştığını ve kendine özgü bir nitelik kazandığını farklı
disiplinlerden bilim insanlarının değerlendirmeleriyle anlamayı/yeniden
okumayı hedeflemiş olmasıdır.
Modernizmin Yansımaları serisinin bu cildinde ele alınan 1950’li yıllar, hem
dünyada hem de Türkiye’de kurulan yeni dünya düzeninin nereye doğru
evrileceğinin tam anlaşılamadığı yıllardır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında
Soğuk Savaş’ın dünya ülkelerini kapitalist ve sosyalist olmak üzere iki bloğa
böldüğü, kapitalist dünyanın liderliğinin ABD’ye geçtiği bu yıllarda dünyada
sosyalist hareket de büyük ivme kazanmış ve SSCB’nin bu kampın diğer süper
gücü olduğu kabul edilmiştir. Günümüz modern bireyi-modern toplumunun
oluşmaya başladığı yıllardır 50’ler. Var olan değerler değişmeye başlamış ancak
yerine ne konacağı konusu belirsizlikler içinde kalmıştır.
Tüm batılı ülkelerde ABD hegemonyasının etkisinin baskın hale geldiği bu
yıllarda, batılı kapitalist bloğa eklemlenme çabaları Türkiye’nin de hem iç hem
de dış politikalarına yön vermiştir. 50’li yılları, siyaset yapma biçimlerinden
ithal edilen ürünlerdeki farklılaşmaya, kent yaşamından sanata kadar pek çok
konuda Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edebiliriz.
“Modernizmin Yansımaları” dizisinin V. cildini oluşturan bu kitap, 19501960 Türkiye’sini “modernizmin” bu döneme özgü değişen görüngüsü
altında ele almayı hedeflemektedir. Bu kitabın 50’li yıllara ilişkin yeni bir
kavrayış ve yeni çalışmalar için de farklı bakış açıları geliştireceği ve ilham
olacağı düşünülmektedir. Türkiye’nin 1950’li yıllardaki genel görünümünü
“modernizmin” prizması üzerinden değerlendiren bu derlemenin, yeni
çalışmalara kaynak oluşturarak literatüre önemli bir katkı yapacağını,
sorgulamaların ve değerlendirmelerin tarihsel süreç içindeki evrimsel
dönüşümüne farklı bir bakış açısı kazandıracağını umuyoruz.

s o s y a l

Hazırlayanlar: Erik Jan Zürcher (Editör), R.Funda Barbaros (Editör)
Yazarlar: Prof. Erinç Yeldan, Sevcan Sönmez, Nehir Durna, Tezcan
Durna, Levent Soysal, Akın Atauz, Alp Yücel Kaya, Sedat Aybar,
Cem Çetin, Serdar Şahinkaya, Özge Erdölek Kozal, İlhan Tekeli,
Fikret Şenseş, R.Funda Barbaros, Aysun Akan

y a y ı n e v i

MODERNIZMIN YANSIMALARI: 50’LI YILLARDA TÜRKIYE

e f i l

Liberalizm devlet kanalı ile insan davranışlarını yönlendiren yöntemlerin içine
yerleştirilmiş rasyonelliktir. Rasyonalizm öğretisi bireysel tercihleri öngörülebilir
kıldığından sömürü için vazgeçilmez bir araçtır. Kapitalist düzende öngörmek
“güvenliği sağlamak” yani sistemi korumak ile eş değerdir. Bu nedenle piyasa
ekonomisinin temelinde güvenlik dispositifi yatar. Neoliberaller için güç,
kontrol altına alınabilecek “bilince sahip” bir organizmadan ibarettir. Kapitalist
bir sistemde egemenin temel hedefi nüfusu oluşturan bireylerin beyinleri ve
bedenleri üzerinden mutlak bir hakimiyet kurmaktır.
Tahakküm üzerine şekillenen neoliberal sistemin kaotik yapısı bireyi
köksüzleştirir. Ajanlar, kapitalist piyasa toplumunun üyesi olmak zorunluluğu
hisseder. Kendinden büyük bir örgütün vazgeçilmez bir bileşeni haline gelerek
aidiyet hissini pekiştirmek isteyen birey, sistemin yapısının durağan mı yoksa
kararsız mı olduğunu idrak edemez. Bu kavrayış eksikliği, bireyi giderek artan
bir kaygıya sürükleyerek ruhsal çöküntüye neden olur. Bu çöküntü, kimi
bireylerde paranoyak ve şizofrenik eğilimler ile kendini belli ederken kimi
bireylerde nevroz olarak tezahür eder. Ruhsal sapmaların; kimde, ne zaman ve
nasıl belireceğinin asıl belirleyicisi psişedir. Bu karmaşık işleyişi içselleştirmek
amacıyla birey davranışlarını irdeleyen araştırmacıların karar alma sürecini
şekillendiren içsel ve dışsal etkenlere eş anlı odaklanması elzemdir.
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MODERNİZMİN YANSIMALARI: 60’LI YILLARDA TÜRKİYE

s o s y a l

b i l i m l e r

Hazırlayanlar: R. Funda Barbaros ve Erik-Jan Zürcher
Yazarlar: Mehmet Ali Kılıçbay, Erik-Jan Zürcher, İlhan Tekeli,
Gülten Kazgan, R. Funda Barbaros, A. Eren Yıldırım, Mehmet
Ufuk Tutan, Sedat Aybar, Rüya Gökhan Koçer,
Ahmet Akgündüz, Demet Lüküslü, Tezcan Durna
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Bu kitap; 1960’lı yıllarda Türkiye’de modernizmin yansımalarını siyasal,
sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla ele almayı ve günümüz sosyoekonomik ve toplumsal dinamiklerinin temelinde, esasen 60’lı yılların
karakteristik yapılanmalarının var olduğunu göstermeyi hedeflemektedir.
Çeşitli alt dönemlere göre farklılık göstermekle birlikte modern literatüre
ait “kalkınma”, “gelişme”, “ilerleme” kavramları; gerek devletin ekonomik,
sosyal ve siyasal süreçleri yönetmesinde gerek bireyin “bireyle-doğayladevletle” olan ilişkisinin düzenlenmesinde ortak tema olarak tüm
toplumsal kesimler tarafından (hâlâ) kullanılmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı
üniversitelerden 10 akademisyenin katkısıyla oluşan kitapta yazarlar;
günümüz “modern” Türkiye’sinde izlenen kavramsal algı farklılıklarının
temelinde, 60’lı yıllarda bu kavramların inşa ediliş biçimlerinin yattığını
göstermeye çalışıyorlar. Bu çerçevede kitabın çeşitli bölümlerinde, bu
dönemde uygulanan ekonomi politikaları dünya konjonktürü bağlamında
değerlendiriliyor. Ayrıca dönem boyunca yayımlanan gazetelerin köşe
yazarlarının temaları sergilenirken öğrenci olaylarının analizi yapılıyor,
cumhuriyetin kuruluş yıllarının modernleşme çabalarının 60’lı yıllara
yansımaları ve devletin, sermaye birikiminin yoğunlaşmasındaki rolü
tartışılıyor.

MODERNİZMİN YANSIMALARI: 70’Lİ YILLARDA TÜRKİYE

e f i l

y a y ı n e v i

Hazırlayanlar: R. Funda Barbaros ve Erik-Jan Zürcher
Yazarlar: Mehmet Ali Kılıçbay, Gülten Kazgan, Erinç Yeldan,
Fikret Şenses, Mehmet Ufuk Tutan, Sedat Aybar, İlhan Tekeli,
R. Funda Barbaros, Özge Erdölek, ErIk Jan Zürcher, Rüya
Gökhan Koçer, Tezcan Durna, Demet Lüküslü, Derya Çetin,
Mehmet Ertan, Birgül Ulutaş
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“Modernizm” gerek kuramsal çeşitlilik gerek uygulama örneklerindeki
farklılıklar açısından sosyal bilimlerin pek çok disiplini tarafından
incelenmektedir. Literatür, ele alınan dönem ve ülkelere göre oldukça
farklı nitelikte çalışmalar ile genişlemeye devam etmektedir.
Türkiye’de de “modernleşme” çabaları 19. yy ilk yarısında başlamış
ve günümüze kadar değişik görüntülere bürünerek sürdürülmüştür.
Modernleş(tir)me sürecinde Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve toplumsal
dinamiklerindeki dönüşüm, kavramsal algıyı değiştirdiği kadar sonuçların
da farklılaşmasına da neden olmuştur. Bu nedenle, farklı ciltlerden oluşan
bu kitap dizisinin teması “modernizmin yansımaları” olarak seçilmiş ve
ele alınan yıllarda “modernleşme”nin nasıl başkalaştığının ve kendine
özgü bir nitelik kazandığının, farklı disiplinlerden bilim insanlarının
değerlendirmeleriyle anlaşılmaya çalışılması/yeniden okunması
hedeflenmiştir.
Bu derleme çalışma; birinci ciltte olduğu gibi, bireysel çalışmalardan
oluşmasına rağmen bugün çok az rastlanılan ortak düşünsel kimyanın
bir sonucu olarak tek elden çıkmışcasına tutarlı bir bütün meydana
getirmektedir. Türkiye’nin değişip/dönüşmesinde kritik önem taşıyan,
buna rağmen sosyal bilimler alanında üzerinde çok az çalışılan 70’li yıllara
farklı pencerelerden ışık tutması nedeniyle de ayrıca önem taşımaktadır.

MODERNİZMİN YANSIMALARI 80’Lİ YILLARDA TÜRKİYE
Hazırlayanlar: R. Funda Barbaros, Erik Jan Zurcher, Gülten
Kazgan, İlhan Tekeli, Fikret Şenses, Erinç Yeldan, Özge Erdölek
Kozal, Sedat Aybar, İsmail Doğa Karatepe, Levent Soysal, Rüya
Gökhan Koçer, Tezcan Durna, Demet Lüküslü, Fırat Konuşlu
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MODERNİZMİN YANSIMALARI 90’LI YILLARDA TÜRKİYE

Hazırlayanlar: R. Funda Barbaros, Erik Jan Zurcher, Fikret
Şenses, İlhan Tekeli Erinç Yeldan, Osman Aydoğuş, Özge Erdölek
Kozal, Sedat Aybar, İsmail Doğa Karatepe, R. Mustafa Pirili,
Meneviş Uzbay, Levent Soysal, Rüya Gökhan Koçer, Deniz
Yükseker, Tezcan Durna, Sevcan Sönmez, Fırat Konuşlu

b i l i m l e r

1990’lı yıllar, 20. yüzyıla damgasını vuran iki kutuplu dünyanın yıkılıp
yerine henüz ne tür bir düzenin geleceğinin kestirilemediği, bir yandan
kapitalizmin zaferi olarak nitelendirilen tek dünya metaforunun ortaya çıkışı,
diğer yandan neo-liberal politikaların sonuçlarının izlenmeye başladığı
ve eşitsizliklerin, özellikle yoksulluk sorununun, hakim iktisat politikası
uygulayıcıları tarafından da kabul edildiği ve çözüm önerileri ile harekete
geçildiği yıllardır. Sosyalist Blok’un dağılmasının ardından, başta demir perde
ülkeleri olmak üzere özgürlük taleplerinin giderek yaygınlaşması, internet
sayesinde dünya genelinde bilgi ve haber paylaşımının önceki dönemlerde
hayal edilemeyecek düzeylere çıkması, dönemin sonunda yeni bir bin yıllık
başlayacak olmasının getirdiği umutlar…
Küreselleşme olarak adlandırılan dönemin Türkiye’deki yansımaları, karmaşa
ve istikrarsızlıktır. 90’lı Yıllarda Türkiye’de; art arda yaşanan politik ve
ekonomik krizler, suikastler, siyaset yasaklı politikacıların yeniden sahneye
çıkması, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin yarattığı vesayet ortamının ilk kez
tartışmaya açılması, siyasette İslami kesimin yükselişi, IMF ile imzalanan
stand-by anlaşmaları vb. durumlarla oluşan gündem nedeniyle çıkışsızlık/
alternatifsizlik söylemleri…
Farklı ciltlerden oluşan bu kitap dizisi, modernizme ve modernizmin
Türkiye’ye yansımalarına ilişkin disiplinler arası kolektif bir çabayla, ortak bir
kavrayış geliştirmeye çalışmakta ve Türkiye tarihini “modernizm” üzerinden
yeniden tartışmaktadır. “Modernizmin Yansımaları” serisinin dördüncü
cildinde, dünyadaki gelişmeler ışığında Türkiye’de “modernleşme”nin
nasıl başkalaştığı, ele alınan dönemde kendine özgü ne tür farklı nitelikler
kazandığı incelenmektedir.

y a y ı n e v i

1980’li yıllar, neo-liberal politikaların “serbestlik” rüzgârı ile başlamış,
1989’da iki kutuplu dünyanın bitişine neden olan“özgürlük” talepleriyle
sonlanmıştır. Bu yıllar, modernizm ve postmodernizm arasındaki geçiş
dönemi olarak, geçmişe dönük sorgulamalardan ziyade geçmişten kopuşu
yansıtmaktadır. Dünya genelinde, 1980-1990 arasında, yaşanan siyasi ve
ekonomik değişimlerin yarattığı iyimserlik ortamı, bilimsel buluşlar ve
teknolojik yeniliklere bağlı olarak iletişim ve ulaşımda erişim olanaklarının
yaygınlaşmasının yarattığı geleceğe ve kapitalist sisteme duyulan güven
hâkimdir. Oysa Türkiye’de görünüm oldukça farklıdır ve dünyaya “açılmayı”
sağlayan siyasal, ekonomik ve teknolojik değişim ve dönüşümlerden henüz
uzaktadır. Bu nedenle,Türkiye’nin 80’li yıllarını değerlendirmek önemlidir.
Bu kitapta incelenen 80’lere ilişkin pek çok konunun, daha kapsamlı
küresel eğilimlerin bir parçası olduğu açıktır; ancak neo-liberalizmin zaferi,
sosyalizmin çöküşü, bir kalkınma modeli olarak ithal ikameci stratejilerin
terk edilmesi, enflasyon ile mücadelede başarısızlık, gelir dağılımı
bozukluklarının giderek artması, Evren-Özal politikaları ve Türkiye’deki
sosyal düzeniyle karşılıklı etkileşimi, bu etkileşimin ne şekilde ve nasıl
üretildiği konusu tamamen Türkiye’ye özgüdür. Kitap serimizin bu cildinin,
bu özgünlüğün anlaşılmasına yardımcı olacağını umuyoruz. Modernizmin
Yansımaları: 1980’li Yıllarda Türkiye; 60’lı yıllardan başlayıp günümüze kadar
olan 10’ar yıllık dönemlerde Türkiye’de modernizmin değerlendirilmesini/
eleştirilmesini hedefleyen bir dizi kitabın 3. cildini oluşturmaktadır ve
Türkiye’de gerek iç gerekse dış dinamikler bağlamında “modernleşme”nin
1980’li yıllarda nasıl başkalaştığının çok boyutlu bir bakış açısı ile yeniden
ele alınmasını amaçlamaktadır.
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MİKRO İKTİSAT
Yazar: Serkan Çiçek
Piyasada bu kadar Mikro İktisat kitabı varken neden yeni bir kitaba
ihtiyaç duyduk?

İKTİSAT

y a y ı n e v i
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Şu anda elinizde tutmuş olduğunuz Mikro İktisat kitabının
muadillerinden temel farkı, akademik ilkeleri ve öğrencilerin sınav
kaygısını dikkate alarak hazırlanmış bir kitap olmasıdır. İçerik tamamen
akademik ilkeler gözetilerek hazırlanmıştır. Sınav kaygısının giderilmesi
için ise kitabın sunuluş biçiminde farklılığa gidilmiştir. Bu amaçla
metin içinde anlatılan konulara ilişkin ayrıntılı soru çözümlerine yer
verilmiştir. Soru çözümlerinde detaydan kaçınılmamış, aksine benzer
konularda birden fazla soruya ve çözümüne yer verilerek konunun
tam olarak özümsenmesi hedeflenmiştir. Bölüm sonlarında yer alan
deneme soruları ile bilgi düzeyinin test edilmesi de amaçlanmıştır,
çünkü başarı detayda gizlidir.

TÜRKİYE’NİN YURT DIŞI YATIRIMLARI:

e f i l

s o s y a l
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Akademik kitapların en önemli özelliklerinden biri, her birinin özgün
nitelikte hazırlanıyor olmasıdır. Gerek yabancı gerekse de yerli
akademisyenler tarafından kaleme alınan Mikro İktisat ders kitaplarının
içeriği birbiriyle oldukça paralel olmasına karşın, eserlerin sunuluş
biçimi birbirinden tamamen farklı olabilmektedir. Bu farklılık akademik
açıdan son derece önemli bir kazanım olmasına karşın, ülkemizdeki
öğrenciler açısından bazen dezavantaja dönüşebilmektedir. Özellikle
mezuniyet sonrasında çeşitli kurum sınavlarına giren öğrencilerden
gelen Mikro İktisat ders kitaplarına yönelik temel eleştiri, kitapların
sunuş biçimi ile kurum sınavlarında karşılaşılan sorular arasında
paralellik olmamasıdır. Bu durum öğrencileri mezuniyet sonrasında
akademik içerikten uzak, ezbere dayalı hazırlanmış sınavlara hazırlık
kitaplarına yönlendirmekte ve ne yazık ki öğrencileri akademik bakış
açısından uzaklaştırmaktadır.

Bugüne kadar yeterli araştırma ilgisi görmeyen bir konuda öncü
sayılabilecek bir çalışma. Konuyu belli başlı boyutlarıyla ele alan ve
öneriler geliştiren kapsamlı ve özenli bir çaba. Plancılar ve politika
yapıcılar için olduğu kadar akademisyenler ve öğrenciler için de
ufuk açıcı özellikler taşıyor.

NEDEN? NEREYE? NASIL?

Yazarlar: Yılmaz Kılıçaslan, Gökhan Önder, Zeynep Karal,
Yeşim Üçdoğruk Gürel

Prof. Dr. Fikret Şenses
ODTÜ İktisat Bölümü (E)
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Yılmaz Kılıçaslan ve arkadaşlarının titiz çalışması, çıkan doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının yapısı, yakın tarihçesi ve ulusal
ekonomi üzerine olan çok yönlü etkilerini anlamak için çok önemli
bir kaynak.
Prof. Dr. Erinç Yeldan,
Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü

EKONOMİDE MASALLAR GERÇEKLER
Yazar: Ömer Faruk Çolak

e f i l
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EKONOMİDE YARIŞMALARIN MOTİVASYONA ETKİSİ
Yazarlar: Mürüvvet Büyükboyacı, Nur Ayvaz Çavdaroğlu
Günlük hayattaki birçok etkileşim, yarışma olarak adlandırılabilir.
Doğadaki canlıların eş bulup çiftleşmek için birbirleriyle mücadele
etmeleri, okulların öğrenci kabulü, seçim çalışmaları yapan politikacılar,
spor müsabakaları, savaşlar, politik lobi faaliyetleri, şirketler arası
araştırma ve geliştirme yarışları, şirket içi yükselme için personel
mücadeleleri gibi örneklerin her biri yarışma sınıfına girer. Bu kitap,
bu tür yarışmaların ekonomi teorisinde nasıl modellendiklerini, bu
modellerin deneylerle nasıl test edildiğini ve testler sonucunda çıkan
ilginç sonuçları tartışmakta, konuyla ilgili literatürün kapsamlı bir
anlatımını sunmaktadır.

y a y ı n e v i

Küreselleşme, sanayi devrimi ile başlamıştır ancak, 1980 sonrası
finansal serbestleşme ile birlikte farklı bir hamle yapmıştır. Makro iktisat
teorisi de bu değişime ayak uydurmuştur. Keynesyen iktisat gözden
düşmüş, neoklasik iktisat yeniden atağa kalkmıştır. Bu dönemde öyle
bir söylem egemen hale gelmiştir ki, küreselleşme karşıtları dinozor
muamelesi görmüştür. Türkiye de bu gelişimden payını almıştır.
Ekonomiden, politikaya, hukuk sisteminden, toplumsal yaşama kadar
uzanan bir değişim yaşamıştır. 2007 Krizi, ülkelere (merkez ve çevre)
küreselleşmenin gerçek yüzünü göstermiştir, çünkü vaat edilen
eşitlik, istikrarlı büyüme ve düşük işsizlik oranına erişilemediği gibi
tüm ülkeler borca batmış ya da sınırda yaşar hale gelmiştir. Bu süreçte
batı ülkelerinde muhafazakâr iktidarlar yerlerini korurken, daha hibrit
demokrasilerde politik sistem tek adamlığa kaymıştır. Dünya sanki II.
Dünya Savaşı öncesine benzer bir yol tutturmuştur. Nitekim dünya
ekonomisi, krizi üzerinden hâlâ atamamıştır. Bundan da önemlisi;
dünya artık daha az özgür, daha az adaletli ve daha çatışmacı
bir yaşam alanı haline gelmiştir. Bu süreçte hemen her ülkede
hükümetler, insanlara adeta masal anlatmışlardır. Bu masallara ayak
uyduranların sayısı da az değildir. Bu kitap, küresel ölçekte anlatılan
masalların arkasındaki gerçekleri okuyucuya göstermektedir. Kitapta,
1929 Bunalımı’dan başlayarak küreselleşme bağlamında dünya ve
Türkiye ekonomisi, ekonomi politik bakış açısı ile irdelenmektedir. Bu
irdeleme her kitapseverin anlayacağı bir dille yapılmıştır. Umudumuz,
iktisatçı olmayanların da bu kitap sayesinde iktisat ile tanışması ve
artık masallara hayır demesidir.
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EŞİTSİZLİK:

NE YAPILABİLİR?

Yazar: Anthony B. Atkinson
Çevirmen: Ömer Limanlı, Elif Kaya

b i l i m l e r

EŞİTSİZLİK en önemli sosyal problemlerimizden bir tanesidir. İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda kontrol altına alınan eşitsizlik son
yıllarda alabildiğine geri dönmüştür. Hepimiz problemin boyutunun
farkındayız –%99 hakkında konuşuyoruz ve %1 toplumsal tartışmanın
merkezinde yer almaktadır– fakat umutsuzluğa kapılmak dışında ne
yapılabileceğiyle ilgili çok az tartışma mevcuttur ancak, ünlü iktisatçı
Anthony Atkinson’a göre, şüphecilerin hayal edebileceğinden çok
daha fazlasını yapabiliriz.

ISBN: 978-605-2294-06-2
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 352 1. Basım
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İKTİSAT

Bir değişim programından çok daha fazlası olan Atkinson’ın
kitabı umudun sesidir ve siyasal eylem ihtimalleri için iyimserlik
sunmaktadır.

AHLAKSIZ BÜYÜME

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK BÜYÜME ÖYKÜSÜNE FARKLI BİR
BAKIŞ

e f i l

Yazar: İbrahim Semih Akçomak

İKTİSAT
ISBN: 978-605-2294-10-9
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı:144 2. Basım

38

Atkinson uzun yıllardır eşitsizlik araştırmasında en önde gelenlerden
biri olmuştur ve teorik ve pratik tecrübesini eşitsizliğin çeşitli
problemlerine uygulamaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki gelir dağılımında
kayda değer bir değişime neden olabilecek bütüncül bir politika seti
sunmaktadır. Atkinson göstermektedir ki sorun basitçe zenginin
daha zengin olması değildir. Yoksullukla mücadelede de başarısızız
ve ekonomi hızlı bir şekilde büyük bir kitleyi geride bırakmaya
evrilmektedir. Eşitsizliği azaltmak için var olan programları finanse
etmek amacıyla zenginler üzerine yeni vergiler koymanın ötesine
gitmeliyiz. Yeni fikirlere ihtiyacımız var. Bu nedenle, Atkinson beş
alanda iddialı yeni politikalar önermektedir: teknoloji, istihdam,
sosyal güvenlik, sermayenin paylaşımı ve vergilendirme. Bu önerileri
genel iddialara ve harekete geçmeyenlerin, müdahalenin ekonomiyi
küçülteceğini, küreselleşmenin girişimleri imkânsızlaştıracağını ve
yeni politikaların maddi olarak karşılanamayacağı mazeretlerine
karşı savunmaktadır.

Murathan Mungan “Bu ülkenin resmî dini ikiyüzlülüktür.” derken;
Şevket Pamuk yolsuzluğun, düzenin kendisi olduğunu söylerken;
Ayfer Tunç, bir ahlak buhranında yaşadığımızdan bahsederken;
Gülse Birsel, Yalan Dünya’daki kurgunun ve karakterlerin, ülkede
olanlardan daha ciddi ve ahlaklı olduğundan dert yanarken; Hakan
Günday, Zargana’da “Matematiği kuvvetli değildi fakat çıkarlarını
hesaplamasını iyi bilirdi.” cümlesini sarf ederken farkında olmadan
Türkiye’yi yıllardır yiyip bitiren ancak, adı konulamayan bir kavramı
tasvir ediyor aslında. Türkiye’nin uzun dönem ekonomik büyüme
hikâyesine farklı bir bakış açısı getiren bu kitap, bu kavramın adını
koyuyor: Ahlaksız Büyüme.

REFAH İKTİSADI VE REFAH DEVLETİNİN İKTİSADİ
ANALİZİ
Yazar: Leyla Firuze Arda Özalp
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KÜRESEL EŞİTSİZLİK: KÜRESELLEŞME ÇAĞI İÇİN
YENİ BİR YAKLAŞIM

s o s y a l

Yazar: Branko Milanovic
Çevirmen: Meneviş Uzbay, Mustafa Pirili

b i l i m l e r

Eşitsizlik üzerine dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Branko
Milanovic, küresel düzeyde eşitsizliği belirleyen dinamiklere ilişkin
cesur bir yorum getirmektedir. Çok geniş kapsamlı bir veri setine ve
keskin analizlere dayanan çalışmasında, gerek ülkelerin içinde gerekse
ülkeler arasında eşitsizliği azaltan ve arttıran iyi ve kötü güçleri ortaya
koymaktadır. Bunun yanı sıra küreselleşme ve aynı zamanda da eşitsizliği
düzeltebilecek politikaların neler olabileceğini göstermektedir.
Küresel Eşitsizlik bizleri, veriler elverdiğince yüzyıllar öncesine
götürüp, dünyanın çeşitli ülkelerini dolaştırmakta, eşitsizliğin, savaşlar
ve salgınlar, teknolojik sıçramalar, eğitime ulaşılabilirlik ve yeniden
dağıtım gibi faktörlere bağlı bir şekilde çevrimsel olarak hareket
ettiğini göstermektedir. Bundan 150 yıl önce Sanayi Devrimi’nin,
eşitsizliği arttırmış olması gibi günümüzde Batı’da yükselmekte olan
eşitsizlik de gelişen teknolojik devrimlere bağlıdır. Her ne kadar
ülkeler içindeki eşitsizlik tırmanmaktaysa da, ülkeler arasındaki
eşitsizlikte dramatik bir düşüş vardır ve bu süreçte Çin ve Hindistan’ın
orta sınıflarının gelirleri, kalkınmış ülkelerin orta sınırlarının yerinde
sayan gelir düzeylerine yaklaşmıştır. Daha ılımlı bir göç politikası
küresel eşitsizlikleri daha da uzatabilecektir.
Gerek Çin, gerekse Birleşik Devletler’de var olan eşitsizlikle, oldukça
sağlam ve aynı zamanda kendi kendini besleyen bir yapıda gözükmekle
birlikte, bu sürecin gelişmekte olan popülizm, plütokrasi veya olası
savaşlara bağlı olarak rayından çıkıp çıkmayacağını öngörmek pek
olanaklı değildir. Şu anda bulunduğumuz noktaya nasıl geldiğimizi,
buradan nereye doğru yönelmekte olduğumuzu ve bu gidişatı tersine
çevirebilecek politikaların neler olabileceğini anlamak isteyenler için
en ideal başlangıç yeri Milanovic’in kışkırtıcı açıklamalarıdır.

y a y ı n e v i

Dünya artık daha zengin bir yer ancak, daha huzurlu bir yer olduğunu
söylemek pek mümkün değil. Peki, bu yükselen zenginlik ve bolluk
çağında yaşanılan “huzursuz refahın” (Paul Krugman’ın 1960’lı
yıllar için kullanmış olduğu huzursuz refah ifadesini günümüz için
de kullanmak yanlış olmayacaktır.) kaynağı nedir? Hiç şüphesiz ki
eşitsizlik ve yoksulluktur, çünkü yaratılan gelir ve zenginlik herkes için
kazanca dönüşmemektedir ve bu nedenle belki de gelir dağılımında
dünya, hiç olmadığı kadar kötü bir yerdedir. Bu paradoksal durum,
ekonomik büyüme ve verimlilik gibi ekonomik önceliklerin devletler
açısından hayati önem taşıdığı bir dönemde “refah devleti ve refah
politikaları” tartışmalarını hep sıcak tutmaktadır. Refah devleti her ne
kadar farklı ülkelerde farklı refah kapitalizmi dünyası sunsa da temelde
tüm vatandaşlarına ekonomik ve sosyal risklere karşın belirli asgari
standartları koruma altına almayı taahhüt etmektedir. Bu yönüyle de
ekonomik kaygılarla üretilen karşı savlara rağmen, özellikle 1980’li
yıllardan sonra flu hale gelse de ufuktan kaybolmamıştır. Bu çalışma
refah devletini birçok yönüyle ele alarak detaylı bir değerlendirme
sunmaktadır. Nihai hedefi toplumunun tüm üyelerinin toplam refahını
en yüksek düzeye ulaştırmak olan refah devleti, kendi geleneğindeki
temel hedefler açısından değerlendirilmeye alınmıştır.
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YENİLİK EKONOMİSİ

s o s y a l

b i l i m l e r

Yazar: Şiir Erkök Yılmaz
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Teknoloji ve teknolojik gelişmeler üretimden bölüşüme, bölüşümden
tüketime, kalkınma ve büyümeden dış ticarete ekonomik hayatın
tümünü etkisi altına alacak güçtedir. Ancak teknoloji, her şeyden
önce, üretim sürecinin içindedir ve üretimin yapıldığı yer, yani işletme
düzeyiyle yakından ilişkilidir. Teknolojinin bu özelliğinden ötürü kitap iki
ana kesim olarak tasarlanmıştır. “Ekonomi Yazınında Teknoloji” başlığını
taşıyan birinci kesim, teknolojik gelişmelerin makroekonomik etkilerini
özetlemekte, “Yenilik Ekonomisi” başlıklı ikinci kesim, teknolojinin firma
düzeyinde başlayıp uluslararası boyutlara varan gelişimini anlatmaktadır.
İkinci Kesimin son bölümü bilişim teknolojisini konu edinmekte olup
bilişim teknolojisinin olası sosyo-ekonomik etkileri üzerinde durmaktadır.
Teknolojik buluş veya yenilik, ister çok önemsiz ister devrim niteliğinde
olsun, zihinlerde yeni bir fikirle başlar. Yeni fikirler ancak uygun bir ortam
bulduğunda yeşerir. Yılların bilgi birikimi, deneyim ve nitelikli bir eğitimle
birlikte serpilir, çoğalır. Çağımız, bilişim teknolojilerinin sunduğu bilgi
çokluğu çağıdır. Bilgi çokluğu içinde boğulmadan bilgiyi kullanabilme
ve yönlendirebilme becerisini gösterebilecek insan gücüne gereksinim
vardır. Bu gereksinimi karşılamak üzere yapay zekâlar da üretilmektedir.
İnsanlar, yakın bir gelecekte, işsizliğin ötesinde, işlevsiz olma riskiyle karşı
karşıya kalabilir. İnsan, ancak genlerinde var olan merak ve yaratıcılık
tutkusuyla, bu tutkuyu makinelere kaptırmadığı sürece, işe yaramayı
sürdürecektir. Yeter ki doğal zekamızı kolaycılık, tutuculuk ve boş
inançlarla köreltmeyelim.
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y a y ı n e v i

SAĞLIKTA REFORM PROGRAMI VE TÜRKIYE’DE ÖZEL SAĞLIK
HARCAMALARI

e f i l

Yazar: Bilge Şentürk
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2003 yılında uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı, sosyal
güvenlik şemsiyesi dışında kalan kırılgan sosyal ve ekonomik grupları
sağlık güvencesi altına alarak Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının en
başarılı sosyal politikalarından biri olagelmiştir. Bu başarılı uygulamanın
pek görünmeyen bir yüzünü ise, bu tarihten itibaren giderek artan
cepten yapılan sağlık harcamaları oluşturmaktadır. Türkiye’de sağlık
politikalarında yaşanan dönüşüm ve bu dönüşümün etkilediği
alanlardan biri olarak cepten yapılan sağlık harcamaları bu kitabın
temel konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın sorunsal temeli ise, sağlık
hizmetlerinin özelleştirilmesi ve finansmanın cepten ödemeler yoluyla
bireyselleştirilmesidir. Çalışmanın amacı, dönüşümün bütüncül bir
analizinden yola çıkarak sağlık politikalarının hanehalklarına ait sağlık
harcamalarına etkisini ortaya koymaktır.
Bu kitap, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık harcaması yapan
hanelerin oranının arttığını; cepten ödemelerin hanehalkı bütçesi içindeki
oranının yükseldiğini göstermektedir. Yine, en yoksul hanelerin bütçesi
içinde cepten yapılan sağlık harcamalarının payının en yüksek olduğuna
işaret edilmektedir. Nitekim, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve
finansmanın cepten ödemeler yoluyla bireyselleştirilmesi, yoksul ve sağlık
hizmetine ihtiyacı yüksek olan haneleri ekonomik açıdan daha kırılgan
hale getirmektedir. Kitap nihai olarak sağlığın her bireyin temel hakkı
olduğunu ve genel sağlık hizmetlerinin finansmanının bireyler tarafından
değil devlet tarafından üstlenilmesi vurgusunu yinelemektedir.

NE ÖĞRENDIK?

KRIZ SONRASI MAKRO İKTISAT POLITIKASI
WHAT HAVE WE LEARNED?:
MACROECONOMIC POLICY AFTER THE CRISIS

e f i l

Yazarlar: George A. Akerlof, Sheila Bair, Oliver, Blanchar,
Anders Borg, Claudio Borio, Agustin Carstens, Jose De Gregorio,
Giovanni Dell’Ariccia, Janice Eberly, Stanley Fischer, Andrew
Haldane, Marcio Holland, Choongsoo Kim, Mervyn A.King, Paolo
Mauro, Roberto Perotti, Helene Rey, David Romer, Nouriel
Roubini, Jay C.Shambaugh, Lorenzo Bini Smaghi, Jeremy C.Stein,
Joseph E.Stiglitz, Duvvuri Subbarao, Jean Tirole, Adair Turner,
John Vickers, Martin Wolf, Michael Woodford, Janet L.Yellen,
Gang Yi
Çevirmen: Ömer Limanlı, Elif Kaya
Editörler: Joseph Stiglitz, Joseph Stiglitz, Olivier Blanchard,
George A. Akerlof
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2008’den bu yana, ekonomi politika belirleyicileri ve araştırmacılar cesur
bir yeni ekonomik dünyayı meşgul etmişlerdir. Daha önce yapılan fikir
birlikleri alt üst olmuş, eski varsayımlar şüphe altında kalmıştır. Politika
yapıcılar doğaçlama yapmaya, araştırmacılar ise temel teoriyi yeniden
düşünmeye zorlanmıştır. Bu bölümün editörlerinden biri olan Nobel Ödüllü
George Akerlof, krizi hareket etmeye korkan, ağaçta kalmış bir kediye
benzetmektedir. Nisan 2013’te Uluslararası Para Fonu, makroekonomik
geleceğin ortaya çıkan hatlarını tartışmak için önde gelen ekonomistleri
ve ekonomi politika belirleyicilerini bir araya getirdi. Bu kitap onların
fikirlerini sunmaktadır.
Nobel Ödüllü Joseph Stiglitz, eski FED Başkanı Janet Yellen ve eski İsrail
Merkez Bankası Başkanı Stanley Fischer’ı içeren editörler ve yazarlar,
krizleri ve sonrasında öğrenilen dersleri göz önüne almaktadırlar. Kitap,
geleneksel politikaya ilişkin kriz sonrası enflasyona; makro-ihtiyati araçlara
ve etkinliklerine; teşviklere, kamu borcu ve mali konsolidasyona ve döviz
kuru düzenlemelerine odaklanmaktadır.

b i l i m l e r

İSLAM VE EKONOMIK AZGELIŞMIŞLIK:
TARIHSEL VE ÇAĞDAŞ BAĞLANTILAR

Yazar: Timur Kuran

Bu kitapta, İslam ve ekonomik performans arasındaki nedensel
bağlantılarla ilgili analitik literatürün eleştirel değerlendirmesini
bulacaksınız. Kitap, sözü edilen literatürün son olarak kapsamlı bir
biçimde araştırıldığı 1997’den bu yana yazılmış eserlere odaklanmaktadır.
Değerlendirilen eserlerin bir bölümü Kur’an’a dayalı ekonomik kurumların,
diğer bir bölümü de yenileşme içeren İslami kurumların kısa ve uzun
vadeli etkilerini incelemektedir. İslami hayır kurumları, İslami eğitim ve
İslami finans hakkındaki eserler ele alınmakta, Müslüman çoğunluklu
ülkelerde ekonomik geri kalmışlığın ticari, finansal, bilimsel ve yasal
boyutları araştırılmaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesinin çiğnenmesi
ekonomik kalkınmayı sınırlayabildiğinden, İslam Dünyası’ndaki otoriter
rejimlerin, vakıflar ve vergi yöntemleri gibi tarihsel kaynaklarına da
inilmektedir.
Timur Kuran, Duke Üniversitesi’nde ekonomi ve siyasal bilimler
profesörüdür. Gorter Ailesi İslam Etütleri Kürsüsü’nü de yönetmektedir.

y a y ı n e v i

Kitapta önemli ekonomistler, geçmişteki inançların son yıllardaki
mali ve ekonomik krizlerle parçalandığı bir dünyada politikanın nasıl
uygulanacağını değerlendirmektedirler.
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POSTMODERN EKONOMİ
Yazar: Erdem Seçilmiş
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ENGÜRÜ’DEN ANKARA’YA:

y a y ı n e v i

s o s y a l
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Nasıl ki “modern mimari Missouri, St.Louis’de 15 Temmuz 1972, yaklaşık
saat 15:32’de, ünlü Pruitt-Igoe projesi uyarınca inşa edilmiş olan birkaç
blok dinamitlenerek son bir coup de grace indirildiğinde öldü”ise; modern
iktisat da Washington, DC’de 15 Ağustos 1971’de saat 21:00 sularında
37. ABD Başkanı Richard Nixon’ın Oval Ofis’ten yaptığı konuşmayla son
bulmuştur.
Bretton Woods sisteminin nihayeti, barındırdığı çoklu formlar nedeniyle
özünde istikrarsız olan libidinal yükün önündeki son setin de yıkılmasına
neden olmuş ve ekonomik buhran sürekli bir olasılık haline gelmiştir.
Bu kaotik ortamda teknolojiye atanan temel işlev uzam ve tarihsellik
arasındaki ilişkiyi bozunuma uğratarak yeniden bölüşümü kronotopik
çerçeveden müstakil kılmaktır. Zamandan ve uzamdan azade kalan
tüketicinin kaderi kaçınılmaz şekilde tüm gelir ve servetini kaybetmektir.
Bu nedenledir ki postmodern duruma mündemiç olan yoksulluk her
zaman ve her yerde bir bölüşüm problemidir. Bu kitap işaret edilen
problemin kökenlerine ilişkin bir arayışın çıktısı olarak değerlendirilebilir.

ANKARA’NIN İKTISADI TARIHI (1892-1962)

Yazar: İhsan Seddar Kaynar

Bu kitap, 1800’lü yılların sonundan başlayarak, Ankara ili özelinde
iktisadi ve idari yaşantının geçirdiği evrime ışık tutmaya çalışıyor. İktisadi
yaşantıyı oluşturan bütün parametrelerin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı
bu eser, Ankara’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden çağdaş
Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan serüvenini belgelerle irdeliyor.

e f i l

Kitap, Ankara’nın Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında bir sancak olarak
varlığını belirterek başlıyor. Bir sancak olarak Ankara halkının geçim
kaynaklarından ulaşım ağına, idari yapısından demografisine her türlü
başlık derinlemesine analiz ediliyor.
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Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olma serüvenine tanıklık
ettiğimiz Ankara’nın sancaktan metropole doğru evrilmesi, belgeler ve
arşiv görüntüler ile destekleniyor. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde
sanayi, tarım, hayvancılık, kültür, sanat gibi alanlarda nev’i şahsına
münhasır bir kent dokusunu yaratmayı başaran Ankara’nın, sıradan bir
Anadolu kırsalından bir başkente dönüşümü, tarafsız ve bilimsel veriler
ışında okuyucuya ulaştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine
mirası olan Ankara’nın dönem dönem iktisadi hareketleri, dalgalanmaları,
atılımları ile idari yapıda dönem içinde değişen, gelişen ya da gelişmeyen
yönleri yalın bir dille ele alınıyor.

ÖZGÜVEN TUZAĞI:

I. DÜNYA SAVAŞI’NDAN GÜNÜMÜZE
BIR BUHRANLI DEMOKRASI TARIHI
THE CONFIDENCE TRAP: A HISTORY OF DEMOCRACY IN CRISIS FROM
WORLD WAR I TO THE PRESENT

Yazar: David Runciman
Çevirmen: Hasan Dölkeleş
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KAPİTALİZMİ KURTARMAK

SAVING CAPITALISM: FOR THE MANY, NOT THE FEW

Yazar: Robert B. Reich
Çevirmen: Abdullah Cemal Balcı

Bir öğretmenin, bir fırıncının veya bir tamircinin gelirinin bir ev ve iki
araba almaya ve aynı zamanda bir aile geçindirmeye yettiği zamanları
hatırlıyor musunuz?
Robert Reich hatırlıyor. Reich’in babası bir satış elemanıydı ve ailesi
refah içinde yaşayacak gelire sahipti. Bugünse orta sınıf hızlı bir şekilde
yok oluyor. Son seksen yılda Amerika’nın gelir ve servet dağılımının
adaletsizliği en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Robert Reich,
kapitalizme yönelik oluşan tehdidin sebebinin artık ne sosyalizm ne
de faşizm olduğunu söylüyor; tehdit, modern toplumların ihtiyacı olan
denge ve büyümeye yönelik güvenin sürekli olarak altının deşilmesidir.

y a y ı n e v i

2008 Küresel Finansal Krizi her ne kadar finans ya da kapitalizmin
krizi olsa da, bir demokrasi krizi olarak da tanımlanabilir. Runciman,
bu kitabında demokrasi krizlerini, belli dönemlerde yaşanan olaylarla
ilişkilendirerek aktarıyor. Örneğin, 1918’de, 1. Dünya Savaşı’nın etkisiyle
yaşanan ve 1933’te Büyük Bunalım’ın atlatıldığı yıllarda etkisini
hissettiren demokrasi krizleri gibi.
Runciman, demokrasileri neyin krize sürüklediğini ve bu krizlerden
nasıl kaçınabileceklerini tartışıyor. Bununla birlikte alternatif yönetim
biçimlerini de irdeliyor.
David Runciman’ın geniş kitlelerde merak uyandıran, bugüne kadar
yazdığı en iyi ve en özgün kitabı: Cesur, açık, şaşırtıcı derecede
bilgilendirici ve her satırıyla mükemmel. Runciman’ın ekümenik merakı,
ilgi çekici olduğu kadar sakinleştirici bir şekilde sizi zahmetsiz bir
okumayla buluşturuyor ve okumayı bitirdikten sonra üzerine uzun süre
düşünmenizi sağlıyor.
- Ian Shapiro, The Real World of Democratic Theory’nin yazarı.
Özgüven Tuzağı’nın düşündürücü analitik tarihi, demokrasinin geçmiş
yüzyılda sorumlu tutulduğu tekrarlanan krizleri ve derin başarılarını
aydınlatıyor. Bu huzursuz anları isabetli bir şekilde yorumlayan; hayatta
kalma ve çare bulmanın engebeli yollarını takip eden bu zengin ve önemli
kitap, demokrasilerin büyük iktisadi, jeopolitik ve çevresel sorunlarını
anlamamızı, hatta aşmamızı sağlıyor.
- Ira Katznelson, Fear Itself: The New Deal and the Origins of Our Time’ın
yazarı.
David Runciman bu kitabı, yirmi birinci yüzyılda demokrasiye yönelik
küresel beklentilerimizi bulabileceğimiz en özgün rehber olarak bizlere
sunuyor.
Melissa Lane, Princeton Üniversitesi
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NORMALIN SONU:

2008 KÜRESEL FINANS KRIZI VE EKONOMIK BÜYÜMENIN
GELECEĞI
THE END OF NORMAL: THE GREAT CRISIS AND THE FUTURE OF
GROWTH
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Yazar: James K. Galbraith
Çevirmen: Tuna Dinç

BARIŞIN EKONOMİK SONUÇLARI

THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE PEACE

e f i l

Yazar: John Maynard Keynes
Çevirmen: Abdullah Cemal Balcı
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Zamanımızın en saygıdeğer iktisadi düşünürlerinin ve yazarlarının
birinden, ekonomik büyümenin geçmişi ve geleceği üzerine kışkırtıcı bir
argüman.
BÜYÜK 2008 KRİZİ’NDEN SONRAKİ YILLARDA yavaş büyüme, yüksek
işsizlik, düşen ev fiyatları, kronik bütçe açıkları, Avrupa’da derinleşen bir
ekonomik felaket ve bir tarafında “kemer sıkma” diğer tarafında “teşvik”
bulunan iki yanlış çözümün arasında bayat bir argüman tartışılmaktadır.
1950’lerden 2000’e kadar süregelen ekonomik büyüme hikâyesi, –sadece
1970’lerde kesintiye uğramış bir şekilde– “normal” olarak bilineni temsil
etmektedir. Bu pencereden bakıldığında kriz, kötü politikalar veya kötü
insanlar tarafından yaratılmıştır ve ortaya çıkış sebebinin düzeltilmesiyle
tamamen iyileşmesi beklenmektedir.
Normalin Sonu, bu bakış açısına meydan okumaktadır. Krizi bir perspektif
içine alarak, küresel iktisadi tarihi geriye doğru takip etmekte ve “normalin
sonu”nu işaret eden dört etkene bakmaktadır: Kaynakların maliyetlerinin
artması; artık açıklığa kavuşmuş olan, askeri kuvvetin gereksizliği; dijital
devrimin işgücü tasarrufu getiren sonuçları; finans sektöründeki kanuni
ve ahlaki çöküş. Büyük Kriz, artan dengesiz iktisadi koşulların barometresi
olan ve zor zamanlarda kaliteli yaşam sağlamanın güçlüklerini gösteren
bir dönüm noktası olarak görülmelidir.

Keynes tüm savaşlara, dolayısıyla da I. Dünya Savaşı’na karşıydı. Nitekim
1916 yılında savaşa çağrıldığında vicdani retçi olarak bu çağrıyı yerine
getirmeyi kabul etmemiştir. Savaşın ardından 18 Ocak 1918’de Almanya
ve müttefik güçler arasında başlayan Paris görüşmelerinde İngiliz
heyetinin içinde yer almıştır. Burada yapılacak antlaşmanın gelecekte
yeni savaşlara neden olmaması gerektiği yönündeki görüşlerini
bıkmadan aktarmaya çalışmıştır. Almanya üzerine yüklenilen savaş
tazminatlarının ağır olduğunu belirtmiş; özellikle Fransa’nın, Almanya’nın
kömür havzasını işgal etmesine karşı durmuştur. Almanya’ya kabul
ettirilmeye çalışılan barış koşullarının (toprak kaybı ve tazminatlar) ağır
olduğunu, Almanya’nın bunları yerine getirmesinin mümkün olmadığını,
bunun uluslararası boyutta ciddi sorunlar doğuracağını her ortamda dile
getirmiştir.
Keynes’in Genel Teori’den önce yazdığı kitaplar içinde en fazla öne çıkan
kitabı olan “Barışın Ekonomik Sonuçları”, O’nun iktisatçı kimliği kadar,
bir devlet adamı hatta diplomat kimliğinin de üst düzeyde olduğunu
göstermektedir. Aslında Keynes bu kitapla Alfred Marshall (1842-1924)
üzerine yazdığı makalede tanımladığı “Usta İktisatçı” (Master-Economist)
kimliğine eriştiğini daha 1919’da göstermiştir.

SALGIN EKONOMİSİ

Editör: Ömer Faruk Çolak
Yazar: Prof. Erinç Yeldan, Serdar Sayan, Ahmet Atıl Aşıcı,
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Tekeli, Ersin Kalaycıoğlu, Ceyhun Elgin, Prof. Dr. Oğuz Esen,
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Dünya henüz 2008 Krizi’nin etkisinden çıkamamışken, farklı bir kriz
tüm ekonomileri derinden sarstı. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan
COVID-19, bir seri ihmal ve vurdumduymazlığın da etkisiyle kısa süre
içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Küresel ölçekte karantina önlemleri alındı,
ülke ekonomileri çökme noktasına geldi. Ülkeler, salgınla savaşırken
farklı yöntemler kullandı. Bazıları kullandığı yöntemlerle salgını derinden
körükledi, bazıları ise bu felaketi çok fazla büyümeden kontrol altına aldı.
Salgınla birlikte dünya ekonomisi önce talep, ardından da arz yönlü
şoklara maruz kaldı. Salgınla mücadelenin finansmanını sağlamak
için ülkeler, iktisadi teorilerin sınırlarını aştı; yeni arayışlara yöneldiler.
COVID-19 salgınıyla birlikte iktisadi, siyasi, çevresel vb. birçok sorun gün
yüzüne çıktı.
Salgın Ekonomisi kitabı, 13 farklı üniversiteden 24 akademisyenle birlikte
bu çok boyutlu krizi farklı çerçevelerden irdeliyor.
Şevket Pamuk, geçmişten günümüze yaşanan salgınların iktisadi
etkilerini incelerken, COVID-19 salgınını tarihsel bir perspektifte ele
alıyor. İlhan Tekeli, kentler ve sağlık sisteminin oluşumundan başlayarak
günümüze değin salgın olgusu ve kentleşmenin etkileşimini irdeliyor ve
COVID-19 sonrası yaşamın nasıl olacağına dair öngörülerini paylaşıyor.
Ayça Tekin-Koru, salgın ve küreselleşmenin etkileşimini; ticaret, üretim,
tüketim, çevre, teknoloji, göç ve sağlık çerçevesinde inceliyor. Nazire
Nergiz Dinçer, COVID-19 salgınının dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini
aktarırken; Ahmet Atıl Aşıcı, iklim krizi ve COVID-19 arasındaki ilişkinin
fotoğrafını tasvir ediyor. Ege Yazgan, salgınla birlikte dış ticarette
yaşanan ve yaşanabilecek sorunlara değiniyor ve bunu küresel değer
zinciri kapsamında ele alıyor. Ersin Kalaycıoğlu, Türkiye’de salgının
yaratacağı siyasal etkileri değerlendirirken, Ebru Voyvoda ve Erinç
Yeldan, değerlendirmenin ekonomi ayağını makroekonomik denge
analiziyle bulguluyor. Osman Aydoğuş ise, Türkiye’de salgın sürecinin
dününü ve bugününü değerlendirirken; yarını için farklı senaryolar
oluşturuyor. Öner Günçavdı, piyasacı ekonomik düzenin zaaflarını
vurguluyor; yetersiz büyüme, işsizlik, gelir eşitsizliği ve yoksulluğun
salgın sürecinden sonra etkilerinin daha artacağını öngörüyor. Ömer
Faruk Çolak, salgının ekonomi politiğini irdeliyor: Henüz 2008 Krizi’nin
etkisiyle borç ve büyüme krizi içerisinde bulunan dünya ekonomisinin
salgınla birlikte uyguladığı genişlemeci politikaların gelecekte ciddi bir
enflasyonist baskı yaratacağını vurguluyor. Güven Sak, COVID-19’un
etkisiyle bazı çalışanların evden çalışmaya başlaması ve işletmelerin bu
durumla nasıl intibak edeceklerini sorguluyor. Seyfettin Gürsel ve Gökçe
Uysal, salgın sürecinde Türkiye’de işgücü piyasasını değerlendirirken;
Serdar Sayan ve Pınar Kaynak, Türkiye’de ve dünyada işgücü piyasalarının
salgınla birlikte geldikleri konumu aktarıyor. Ceyhun Elgin ve Abdullah
Yalaman, salgına karşı gerçekleştirilen teşvik paketlerini inceliyor ve bu
paketlerin Türkiye’de uygulanan paketlerle bir karşılaştırmasını sunuyor.
Alper Duman, salgın ve sermaye birikim sürecini irdelerken, Oğuz Esen,
salgının ve online eğitime geçişin, yükseköğrenim üzerinde yarattığı
etkileri inceliyor. Funda Barbaros ve Özge Erdölek Kozal ise, son yıllarda
oldukça tartışılan gıda güvenliği konusunu masaya yatırıyor.
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KURUMSAL İKTISAT, TEKNOLOJI VE EKONOMIK
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İktisadi büyüme temel olarak sermaye, emek ve toprak gibi üretim
faktörlerinin etkin kullanımıyla sağlanıyor. Peki, bu faktörlerin sonu
geldiğinde, iktisadi büyüme nasıl sağlanabilir?
Kılıçaslan, Aytun ve Meçik bu sorunun çözümünü verimlilik artışında
buluyor. Verimliliği arttırabilmek için ise gerekli etmenlerden biri olan
rekabetçiliği ele alıyor. Türkiye gibi ödemeler bilançosunda mütemadiyen
sorunlar yaşayan ekonomiler için rekabetin önemini vurguluyor.
Elinizdeki kitap, üretimin artmasına ve verimliliğin yükselmesine yaptığı
katkıyla büyümeyi etkilediği için analizlere mutlaka katılması gereken
rekabetçilik faktörünü değerlendiriyor. Bu kadar önemli bir faktör
olmasına karşılık rekabetçilik, iktisatçıların, çoğu kez “ceteris paribus”
varsayımı altında kenarda tuttukları bir kavram. Oysa rekabetçiliği işin
içine katmadan özellikle gelişme yolundaki ekonomilerde sürdürülebilir
büyümeyi sağlamak pek mümkün değil.
Dr. Mahfi Eğilmez, İktisatçı

Yazar: Hüseyin Özalp

e f i l

Pre-modern toplumlarda iktisadi gelişme, genellikle kapitalizmin ve
sanayileşmenin etkisi anlamında dar bir çerçevede ele alınmaktaydı.
Günümüzün modern perspektifiyle bakıldığında, iktisadi gelişmişlik
açısından geride kalan birçok toplumun aynı zamanda sosyo-kültürel
ve teknolojik-kurumsal birçok konuda da geride kaldığı görülmektedir.
Bugün ekonomik gelişmişliği, büyümenin hızlandırılması, eşitsizliğin
azaltılması, yoksulluğun ortadan kaldırılmasının yanı sıra sosyal yapılar,
tutumlar, kurumlar, teknolojik yeterlilik gibi çok boyutlu bir süreç
dâhilinde düşünmek gerekmektedir. Neoklasik iktisada karşı bir eleştiri
olarak ortaya çıkan ve hem bireysel hem de toplumsal düzeyde kaçınılmaz
bir çözümleme birimi olan kurumları kavramsallaştırmayı amaçlayan
Kurumsal İktisadın bakış açısı, incelenmesi gereken bir konudur.
Ekonomik performansın arkasındaki göz ardı edilen faktörler nelerdir?
Hâkim görüş, mevcut ekonomik problemleri açıklamada yeterli midir?
Bu kitap, hâkim iktisadi düşünceyle anlaşılması zor olan birçok ekonomik
problemin, aslında ekonomik performansın arkasında göz ardı edilen
faktörlerle ilişkili olduğu gerçeğini ele almakta ve iktisadi gelişmeyi
kurumsal iktisat çerçevesinde değerlendirmektedir.
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BİR GURMENİN KAPİTALİZM REHBERİ

YEDIKLERIMIZIN POLITIK İKTISADINI ANLAMAK
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Yazar: Erıc Holt-Gımenez
Çevirmen: Ayşenur Kör
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Bu kitap, kapitalist gıda sistemine dikkat çekerek sistemin oluşumundan,
gıdanın metalaştırılmasına uzanan tarihsel aşınmayı ele alıyor. Tarımsal
kapitalizmle meydana gelen gıda güvensizliği ve beslenmeye bağlı
oluşan hastalıkları aşmak adına herkesi üzerine düşen görevi yapmaya
çağırıyor.
Kitap, gıda sisteminin değişiminin gerçekleşebilmesi için ilk olarak
ekonomik sistemin değişmesi gereğine vurgu yapıyor. Kamu, özel ve
ortak mülkiyetin gıda sistemlerinin yapımında oynadığı birbiriyle ilişkili
rolü inceliyor. Beyaz olmayan, kadın ve yoksulların sömürülmesinin
ortak kökenlerini analiz ederek, ataerkillik, ırkçılık ve sınıfçılığın gıda
sistemindeki politik ekonomik geçmişine bakıyor. Bir Gurmenin
Kapitalizm Rehberi, gıda sistemimiz hakkındaki gerçekleri gözler önüne
seriyor…
“Canlı, tam zamanında ve ilgi çekici… Endüstriyel, kapitalist gıda
sistemlerimizde yanlış olan her şeyi anlamanız için gereken tek kitap. Bir
zaman kapsülü, bir aceminin rehberi ve Marx üzerine tazeleyici bir ders…
Gıda ve tarımın derin teorik ve pratik anlayışını basit ve anlaşılabilir
bir dille aktaran Eric Holt-Giménez, ulusal ve uluslararası bir hazinedir.
Özellikle, kötü niyetli olmayan insanlar tarafından okunmalıdır.” —Susan
George, How the Other Half Dies: the Real Reasons for World Hunger
kitabının yazarı, The Transnational Institute Başkanı.
“Kapitalist sistem ile gıda sisteminin hastalıkları arasındaki çözülmez
bağı ortaya çıkaran oldukça gerekli bir kitap. Alandaki güçleri ve hareket
halindeki dinamikleri anlamak isteyen herkes için aydınlatıcı bir okuma.
Değişim için bir kitap, gelecek için bir kitap...” —Carlo Petrini, yazar; gurme
ve Slow Food International ve the University of Gastronomic Sciences’ın
kurucusu.
“Yemek konusunda endişe duyan herkesin, gıda sistemimizin çirkin
kısmına soğuk, sert bir bakış atma zamanı geldi. Bu, zenginlik ve güç
ilişkilerinin eşitsizliğini ele almak, kapitalizmin gözlerinin içine bakmak
anlamına geliyor. Bu kitap, bunu yapmamıza yardımcı olacak.” —Peter
Rosset, Food is Differt’ın yazarı, Meksika Chiapas’taki ECOSUR Advanced
Studies Institute’de agroekoloji profesörü.
“Kitap, gıdanın emtiaya nasıl dönüştürüldüğünü, çiftçilerin geçim
kaynaklarının nasıl yok olduğunu, gezegenin ve insanların sağlığının
nasıl yok edildiğini gösteriyor. Holt-Giménez her birimizi, gıda sisteminde
görmek istediğimiz değişikliğe dönüşebilmemiz için çağırıyor, bu amaçla
dünyayı ve tüm varlıkları besliyor.” —Vandana Shiva, çevre ve gıda
aktivisti; Who Really Feeds the World? The Failures of Agribusiness and
the Promise of Agroecology’nin yazarı.
“Eric Holt-Giménez, yiyecek merceğinden bakarak büyük toplumsal
yoksunlukları ve çevresel maliyetleriyle kapitalizmin tarihsel işleyişini
aktaran dikkat çekici bir açıklama sunuyor.” —Philip McMichael, Cornell
Üniversitesi; Food Regimes and Agrarian Questions’ın yazarı.

KARL MARX’IN EKOSOSYALIZMI:
SERMAYE, DOĞA VE EKONOMI POLITIĞIN YARIM KALMIŞ ELEŞTIRISI
KARL MARX’S ECOSOCIALISM ‘’CAPITAL, NATURE A THE UNFINISHED
CRITIQUE OF POLITICAL ECONOMY

Yazar: Kohei Saito
Çevirmen: Deniz Saygı
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BIR GIRIŞIMCILIK HIKÂYESI:

UMUT ORAN VE DOMINO’NUN İLK 25 YILI

Yazar: Murat Koraltürk
Futbola tutkun bir gencin zorluklarla mücadele ederek kurduğu, 25 yılı
geride bırakan bir şirketin hikâyesi…
Futbola olan ilgisinden de anlaşılabileceği gibi Umut Oran, bir takım üyesi
olmanın sorumluluklarını başarıyla yerine getiren bir girişimci. Birliğin ve
beraberliğin önemini vurgulayan ve elde ettiği başarıları bu kavramlara
dayandıran Umut Oran, önce kurduğu şirketi, ardından sosyal ve siyasal
hayatını tıpkı bir teknik direktör gibi yönlendirmiştir.
Aktif olarak STK’larda, kurum ve kuruluşlarda görev almaktan kaçınmamış;
Türkiye’deki gelir adaletsizliği, işsizlik gibi sorunlarla da mücadele etmiştir.
En iyi dostu olan köpeği Oscar’a olan bağlılığıyla Umut Oran, Çevre ve
Sokak Hayvanları Derneği’nden ödül almış ve çevreye yönelik duyarlılığıyla
Domino’nun Asya ve Avrupa’nın yeşil fabrikası unvanına sahip olmasını
sağlamıştır.
Domino Tekstil Umut Oran’ın başarılarının yansıması olarak tam 25
yıldır varlığını sürdürmektedir. Bu başarının arkasında ise tam bir takım
çalışmasının mevcut olduğunu söylemek doğru olur. Domino ve Umut
Oran’ın hikâyesini ele alan bu kitabın, genç girişimcilere rehber olacağı
açıktır.

y a y ı n e v i

Eleştirmenlere göre Marx, maddi ihtiyacı sona erdirmek ve yeni bir
doyum ve bolluk dünyası yaratmak için insanların doğal dünyaya
hükmetmesi gerekliliğine dair içsel bir inanca sahipti. Bu yanlış algı, gerek
anaakım çevreciler gerekse Marks’ı reddeden ekososyalistler tarafından
benimseniyor. Karl Marx’ın Ekososyalizmi ise, Marx’ın ekolojik eksikliklerine
yöneltilen bu suçlamaları boşa çıkarıyor. Saito, Marx’ın, temel çalışmalarını
ve doğaya yönelik tuttuğu defterlerini derinlemesine inceleyerek, Karl
Marx’ın kapitalizme gömülü çevresel krizi gerçekten gördüğünü iddia eden
John Bellamy Foster ve Paul Burkett gibi bilim adamlarının çalışmalarını
devam ettiriyor. Saito, “Eğer biri Marx’ın ekolojik boyutunu göz ardı ederse,
onun ekonomi politiğe yönelik eleştirisinin tümünü kavraması mümkün
değildir.” diyor.
Marx’ın ekoloji hakkındaki notlarıyla, mevcut tartışmaya yeni ve güçlü
kaynaklar sunuyor. Modern kapitalizmin ekolojik ve ekonomik krizine
Marx’ı yeniden yorumlayarak yanıt arıyor.
— Kevin B. Anderson, Marx Sınırlarda’nın yazarı
Bu mükemmel kitap, Marx’ın teorik laboratuvarındaki entelektüel
deneyleri keşfetmenin potansiyel kısa yollarını sunuyor; 40 yıldır süregelen
çalışmasının ekolojik görünümüne bakış açımızı genişletiyor ve Marx’ın
ekososyalist okumalarına yerinde eleştiriler getiriyor. Tıpkı Marx’ın Kapital’i
gibi, bu kitap da sadece okunmamalı, üzerine çalışılmalıdır.
— Bob Jessop, The State: Past, Present, Future’ın yazarı
Saito, Marx’ın notlarını derinlemesine inceleyen ve Marx’ın araştırma
sürecini ele alan ilk araştırmacı. Yalnızca Marx’ın notlarını ve kitaplarını
incelemekle kalmıyor, aynı zamanda Marx’ın atıfta bulunduğu kaynakları
da masaya yatırıyor. Saito, Marx’ın tamamlayamadığı kitabı “Politik Ekonomi
Eleştirisi” ile bağlantılı olan ekolojik sorunların derinliğini heyecanlı bir
macera olarak sunuyor.
— Michael Heinreich, An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s
Capital’ın yazarı
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TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

FAALİYETLERİ VE ARAÇLARI
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“Bu zihin açıcı kitap, şirketlere, teknolojik inovasyonu rekabet güçlerini
artırmada etkili bir biçimde kullanmak için tatmin edici bir yol gösteriyor.
Bu nedenle yöneticiler ve önümüzdeki inovasyon çağında yönetim alanında
kariyer yapmayı düşünen öğrenciler tarafından mutlaka okunmalı.”
-Hugo P. Tschirsky, Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Emeritus Profesör,
European Institute of Technology and Innovation Management (Avrupa
Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü - EITIM) kurucu üyesi
“Uzmanlık ve deneyim düzeyleri ne olursa olsun tüm teknoloji yönetimi
öğrencileri, bu yapılandırılmış ve kapsamlı metinden büyük fayda
sağlayacaklar. Kitap, oldukça karmaşık olan teknoloji yönetimi alanında
ihtiyaç duyulan berraklığı sağlamasının yanı sıra; araçlar, teknikler, destekleyici
araştırmalar ve örnekler açısından da son derece zengin bir kaynak sunuyor.”
-Mike Lewis, Operasyonlar ve Tedarik Yönetimi alanında Profesör, Bath Scool of
Management, University of Bath, İngiltere
Teknoloji, her kurumun temel yapı taşlarından biridir. Doğru biçimde
yönetildiğinde, rakipler karşısında belirgin bir üstünlük sağlayacaktır.
Teknoloji Yönetimi, operasyonel verimliliği ve üretkenliği geliştirmek
yolunda uygulamaya dayalı bir yaklaşım benimsiyor. Herkesin kolaylıkla
anlayabileceği bu metin, bir kurumun dinamik yeteneklerini arttırmaya
yönelik son derece zengin bir örnek, araç ve etkinlik kaynağı sunuyor. Elbette
bir kurumda teknolojiyi yönetmenin tek bir doğru yolu yok; ancak bu kitap,
teorik çerçeveler ve gerçek hayattan alınmış başarılı analiz ve uygulama
örnekleriyle değerli bir rehber işlevi görüyor.
Bu kitabın en önemli özellikleri: Uygulamaya ve operasyonlara odaklanan bir
teknoloji yönetimi ders kitabı olması, alanlarında ileri gelen saygıdeğer bir
yazar ekibinin uluslararası yaklaşımını yansıtması, mükemmel bir örnek vaka
desteği sağlaması ve eğitimbilimsel anlamda iyi geliştirilmiş bir yol izlemesi.

BİLİNEN DOĞRULAR “TOPLUM VE İNSAN”

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

Yazarlar: Dilek Çetindamar-Robert Phaal-David Probert

Yazar: Cem H. Bektaş
Cem H. Bektaş’ın aynı adlı televizyon programından yola çıkılarak
hazırlanan Toplum ve İnsan kitabında “Türkiye’de Deprem Gerçeği”, “Çevre
Sorunları”, “Evrim Teorisi”, “Bilgi Toplumu ve Yeni Ekonomi”, “İnovasyon”,
“Fütürizm”, “Türkiye’de Doğa Sporları”, “Doğayla Barışık Yaşamak Mümkün
mü?”, “İnternet Hukuku”, “Su ve Tuz” gibi çok güncel ve önemli konuların
uzmanlarının görüşlerini bulacaksınız.

e f i l

“Cem H. Bektaş’ı akademisyen-siyaset-TV programcılığı ekseninde
tanıdım. Bir insan ‘bilişimci’, ‘fütürist’, ‘girişimci’ olursa ve bu bilimi ‘Toplum
ve İnsan’ programında taşıyorsa dur bakalım ne diyor diye kendisini
sorgulamak gerekiyor. O; bilgi peşinde koşuyor, öğreniyor, öğretiyor.
İnsanların gelişimi için son derece doyurucu bir iş yapıyor. Bu kitaptaki
bilgiler de ekrandan yansıyanlar. Bilinen doğrularla yüzleşin...”
-Yalçın Bayer, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı
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“Cem H. Bektaş’ın Türk toplumunun farklı kesimlerini temsil eden
kişilerle gerçekleştirdiği söyleşiler; renkli ve kolay okunur bir dille, çevre
sorunlarından su ve tuzun faydalarına, internet hukukundan gelecek
bilimine, geniş bir yelpazedeki toplumsal sorunlar ve merak ettiklerimize
ışık tutuyor. Günlük koşuşturmanın ötesinde farklı konularda sizi
bilgilendirecek ve düşündürecek metinler arıyorsanız bu kitabı
seveceksiniz.”
-Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi Rektörü

STRATEJİK KÜRESEL PAZARLAMA
Editörler: Necdet Timur-Alparslan Özmen
Küreselleşme, 20. yüzyılın sonlarından başlayarak yeni yüzyılın başından
itibaren de süregelen bir değişim hareketidir. Bu değişim, her alanda
işletmelerin faaliyetlerini doğrudan bir şekilde etkilediği gibi tüm pazarı
da etkilemektedir. Artık işletmelerin rakipleri sadece faaliyet gösterdikleri
kendi pazarlarından gelmemekte, dünyanın her yerinden olabilmektedir.
Bu bağlamda küreselleşmenin sınırları ortadan kaldırması bir yana
küreselleşme, iş dünyasında işletmeler arasındaki sınırları da ortadan
kaldırmış ve rekabetin boyutunu genişletmiştir.
e f i l

Bu bağlamda, ülkemizde birçok farklı üniversite de görev yapan öğretim
üyeleri tarafından yazılan kitabımızın 2. baskısını sunmaktan mutluluk
duyuyoruz. Bu kitap, küresel pazarlama stratejileri hakkında bilgiler
vererek iş dünyası, uygulamacılar, araştırmacılar ve bu konu ile ilgilenen
her kesimin beklentileri karşılanmaya çalışılarak hazırlanmıştır.

İŞLETME
ISBN: 978-605-4579-54-9
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 688 2. Basım

s o s y a l

YÖNETEREK YÖNETİLEREK YAŞAMAK
Yazar: Osman Ata Ataç

b i l i m l e r

İşletmeciliğin meslek tarifi yapılmamış, bilgi ve beceri olarak işletmeci
olmak için ne lazım tanımlanmamıştır. Literatürdeki bazı rivayetlerin
aksine işletmecilikte başarı için gerekli bir kişilik tanımı da yapılamaz.
İşletmeciler heyecanlı-durgun, sosyal-antisosyal, konuşkan-sessiz, hislihissiz, güvenen-şüpheci, verici-bencil, müşfik-kaba, sevecen-soğuk,
düşünceli-düşüncesiz, dengeli-dengesiz, atılgan-ürkek, mahzun-neşeli,
sert-yumuşak, sakin-ateşli, hayali geniş-dar, açık-kapalı olabilirler. Ne
başarılı sayılan işletmecilerin ne de başarısız olanların modellenmiş
kişilik tanımları vardır. Olsaydı bile kişilik, insanın bebekliğinden
başlayan bir sosyalizasyon sürecinin, ilişkilerinin, gözlem ve yorumlarının
bir birikimi sonucu oluştuğundan bir faydası olmazdı. Kişilik kolay
kolay değişmez; ama davranışlar ayarlanabilir. Onun için işletmecilik
yapmak isteyenler, önce kendi kişiliklerini iyi çözümleyebilmeli ve
kendileriyle barışabilmelidirler; ancak o zaman kendi davranışlarını
daha iyi anlayacaklar, belki değiştirebilecekler ve başkalarına daha iyi
anlatabileceklerdir. Bunu yapabilmek için işletmecinin geçmişe gitmesi
gerekir. Hayatınızı ileriye bakarak inşa etmelisiniz; ama ancak geriye
bakınca anlayabilirsiniz. Elinizdeki bu kitap, kendi ölçülerine göre başarılı
bir işletmecinin kendi geçmişine bakarak yaptığı çözümlemeyi ve
bundan çıkardığı önerileri kapsamaktadır.

y a y ı n e v i

Ticaretteki müthiş büyüme, tüm dünyayı sararak binlerce yeni ürün ve
hizmetin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, pazarlarda da
köklü ve kalıcı dönüşümler ortaya koymaktadır. Dolayısıyla günümüzde
pazar denilince yalnızca yerel değil, küresel ve sanal ölçekte, her türlü
imajın, markanın, tasarımın, deneyimin ve olayların alınıp satıldığı bir yer
ortaya çıkmaktadır, çünkü işletmeler pek çok farklı kültürden, çevreden,
ülkeden ve tüketiciden etkilenmektedir. Pazarlarda başarılı olmak ve
rekabette rakiplerin önünde olmak isteyen şirketler, kendilerini buna
hazır hale getiren stratejiler oluşturmaya başlamışlardır. Dolayısıyla da
dünyayı hedef pazar olarak gören birçok şirket, yeni doğan bu fırsatları
daha iyi değerlendirme şansına sahiptir.

İŞLETME
ISBN: 978-605-4579-08-2
Boyut: 22x24 cm
Sayfa Sayısı: 456 1. Basım
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OPERATIONS MANAGEMENT
Yazar: İnci Şentarlı
İşlemler yönetimi, iş dünyasını etkileyen büyük boyutlardaki
değişikliklerin merkezinde yer almaktadır. Günümüz rekabet ortamında
başarıyla rekabet edebilmek için örgütlerin, tüm üretim alanlarını
kapsayan işlemler yönetiminde mükemmelliğe ulaşmaları gerekir.

İŞLETME
ISBN: 978-605-4579-26-6
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 416 2. Basım

Yazar: Hakan Vahit Erkutlu

e f i l

İş dünyasında da değişmeyen tek şey değişimdir. Ya kendimizi buna
uyarlamalı ya da demode olmayı, daha kötüsü, yok olmayı göze almalıyız.
Bu nedenle günümüzde bu değişimi yönetecek liderler daha da önem
kazanıyor. Yeni örgüt yapıları ve bunların getirdiği iş yapma yöntemlerini,
bambaşka niteliklerle donatılmış çalışanları anlamak ve yönetebilmek,
bambaşka niteliklerle donatılmış liderler gerektiriyor. Dolayısıyla liderlik
kavramı, bir örgütün rekabet ortamında varlığını sürdürebilmesi, rekabet
üstünlüğü elde edebilmesi, insan kaynaklarını en etkin bir biçimde
kullanabilmesi ve bulunduğu sektörde önemli bir yer edinebilmesi adına
en önemli etken ve girdiyi oluşturuyor.

İŞLETME
ISBN: 978-605-4579-79-2
Boyut: 14x21 cm
Sayfa Sayısı: 160 1. Basım
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Yazar on üç kapsamlı konuda, ulaşılabilir sayısal yöntemler ile
sözel konuları harmanlayıp bir araya getirmektedir. Anlamlı örnek
problemler, modellemenin mantığı ve analitik düşünce sürecini açık
olarak anlatmaktadır. Kitap, kompleks problemlerin matematiksel
ifadesinde, çözülmesinde ve yorumlanmasında pratik yapmayı
sağlamaktadır. Bu ders kitabı, her konunun sonunda sağlanan sorular ve
problemler ile öğrencilerin eleştirel düşünce becerilerini geliştirmelerini
hedeflemektedir.

LİDERLİK, KURAMLAR VE YENİ BAKIŞ AÇILARI

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

İşlemler yönetim sistemlerinin temel prensiplerini içeren bu kitap, işlemler
yönetim sistemlerine genel bir bakış sunmaktadır. Bu kitap, işlemler
yönetim sistemlerini en önemli noktalarıyla öğrenmek için hedefleri olan
lisans, lisansüstü, ve iş idaresi yüksek lisans öğrencileri için çok değerli bir
kaynaktır. Kitap, günümüzün rekabetçi küresel ortamında öğrencilere,
daha başarılı yöneticiler olmaları için yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Liderlik: Kuramlar ve Yeni Bakış Açıları isimli bu kitapta klasik liderlik
kuramları, çağdaş liderlik kuramları ve bu kuramlara tepkisel yaklaşan
yeni liderlik yaklaşımları ele alınmıştır. Kitap liderlik kavramını akademik
bir üslup ile ele alarak örgütsel davranış ve liderlik konuları üzerinde
bilgilerini genişletmek isteyen işletme yöneticilerine faydalı bir araç ve
üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında başvurabilecekleri bir
kaynak eser olarak hazırlanmıştır.

İŞLETMELER İÇİN FUAR PAZARLAMASI REHBERİ
Yazar: Ali Aycı

e f i l

İŞLETME
ISBN: 978-605-4579-71-6
Boyut: 15x23 cm
Sayfa Sayısı: 128 1. Basım

s o s y a l

HALKLA İLİŞKİLER 2.0 SOSYAL MEDYADA YENİ
PAYDAŞLAR, YENİ TEKNİKLER

y a y ı n e v i

• 
Fuarlar, işletmelerin pazarlama faaliyetleri açısından en önemli
araçlardan birisidir. Yaklaşık olarak dünyada yılda 35.000 fuar
düzenlenmekte ve bu fuarlarda yaklaşık 3 milyon işletme fuar
performansı göstermekte, 300 milyon ziyaretçi katılım sağlamaktadır.
• İşletmelerin önemli bir kısmı, amaçlarını belirlemeden, planlama ve
maliyet analizleri yapmadan fuarlara katılım sağlamaktadır.
• Kalabalık ve gürültülü fuar ortamında stant görevlisinin ziyaretçiyi
etkilemek için 7 saniyeden daha az süresi bulunmaktadır.
• 
Gerekli hazırlıkları yapılmayan, doğru uygulanmayan, fuar sonrası
uygulamaları yapmayan ve başarılı iletişim kurulamayan fuarların
olumsuz etkileri olumlu etkilerinden fazla olabilmektedir.
• Bu çalışmada, planlama, fuara katılım amaçlarının ortaya konması, fuar
seçeneklerinin değerlendirilmesi, organizatör ve ziyaretçi analizi, fuar
destekleri, stant ve ürün teşhiri, stant personeli seçimi ve hazırlıkları,
fuar başarısı ölçümü, fuara katılım sonrası yapılması gerekenler ve fuar
iletişimine yer verilmiştir.

Yazar: Özlem Aşman Alikılıç
Halkla ilişkiler 2.0’ın dünyasına hoşgeldiniz

b i l i m l e r

Halkla ilişkiler, internet ve sosyal medya ile sadece yakınlaşmakla
kalmadı, sıkı bir işbirliğine girdi. Bu işbirliği aslında hedef kitleler ile
kurum ve marka işbirliğini de temsil etmekte. Bugün iletişimciler, halkla
ilişkiler uzmanları internet ve sosyal medya teknolojilerini kullanarak
paydaşlarıyla etkileşim içine giriyor, kurum ve markalar da paydaşlarıyla
sohbet ederek bağlantıda kalıyorlar.
Yeni Paydaşlar, yeni teknikler
Özlem Aşman Alikılıç, “Halkla İlişkiler 2.0: Sosyal medyada Yeni paydaşlar,
Yeni Teknikler” adlı kitabında, kurumları, halkla ilişkiler uzmanlarını,
ajansları ve öğrencileri; sosyal medyada çevrimiçi paydaşlar ve yeni
halkla ilişkiler teknikleri ile buluşturuyor.
Bu kitapta neler var?
Podcast’ten VOD’lara, VNR ve Sosyal Medya basın bülteni hazırlamaktan,
sosyal medya ölçümlemesine kadar; uzun soluklu sohbetler inşa
edilmesinden, çevrimiçi fırsatlar yaratmaya; uygulamaya yönelik her tür
tarif, açıklama, yöntem; halkla ilişkiler temelli teorik kuramların gerçek
yaşamla buluşmasından, güncel ve reel uyarlamalara kadar halkla ilişkiler
ve iletişim dünyasına dair pek çok bilgi var.

IŞLETME
ISBN: 978-605-4334-98-8
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 232 1. Basım
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YENİ İŞ YENİ FIRSATLAR
Yazarlar: Osman S. Arolat-Çelik Kurtoğlu
Nereye yatırım yapalım?
Bu soru, iş dünyasında pek çok kişiyi meşgul ediyor.

Eskiden geçerli olan “bildiğin işten şaşma” ilkesinin yerine, sermayenin
getirisini arttırmak ve onu büyütmek için değer yaratmak gerektiği,
bunun yolunun da fırsatları değerlendirmek için gerekli bilgiyi bulup
kullanmak olduğu tezi güç kazanıyor.
Bu tespitten yola çıkmış 22 ayrı şirketin öyküsünü bu kitapta bulacak ve
belki de “Yeni İş Yeni Fırsat” yaratmanın anahtarına sahip olacaksınız.

İŞLETME
ISBN: 978-605-4579-18-1
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 336 1. Basım

Yazar: Osman S. Arolat
En çok okumayı sevdiğim kitaplar, biyografi ve otobiyografilerdir.
Bu kitaplarda kimi zaman yaşamadığım bir dönemi yaşamış kişilerle
dönemlerini, anılarında yaşayarak zevk alırım. Kimi zaman çok yakından
tanıyıp bildiğim insanların bilmediğim özelliklerini öğrenirim…
Ne yazık ki Türkiye’de iş dünyası üyeleri de, siyasetçiler de, önemli
bürokratlar da dönemlerinde yeterince not tutup belgeler toplayarak,
daha sonra yazıya döküp, kitap haline getirip kalıcı kılmazlar. Son
dönemde bunların nehir söyleşi kitaplarıyla biraz artıyor olmasını
sevinerek karşılıyorum.

e f i l

Bu kitapta kendi alanlarında önemli tecrübeleri olan iş adamları, özel
sektör ve kamu yöneticisi 12 dostumla Bloomberg televizyonunda
yaptığım söyleşilerin metin çözümleri ile o programlarda yer alan
resimlerden bir bölüm yer alıyor.
Kitapta sırasıyla Abdülkadir Konukoğlu, İshak Alaton, Lucien Arkas,
Hacı Boydak, Durmuş Yılmaz, Çetin Nuhoğlu, Nihat Gökyiğit, Hamdi
Akın, Muharrem Yılmaz, Hakan Ateş, Fuat Tosyalı ve Müjdat Keçeci ile
tecrübelerini dile getirmeleri için yaptığım yarım saatlik kısa söyleşiler
yer alıyor.

İŞLETME
ISBN: 978-605-4579-23-5
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 288 1. Basım
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TECRÜBE KONUŞUYOR
KEYİF ALDIĞIM SOHBETLER

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

Ekonomi dünyasında gelişmeler yaşanırken ailelerin yeni nesil üyeleri,
şirketlerin yönetimine katılıyor veya kendi işlerini kuruyor. Aile şirketleri
kurumsallaşma ihtiyacını hissetmeye başlarken bazı şirketler yeni yatırım
alanlarını sorgulamaya, araştırmaya yöneliyor.

Size bu kitapta iyi okumalar dilerken, bu dostlarımın biyografileri ya da
otobiyografilerinin daha geniş ve detaylı olarak tek tek kitaplarda, nehir
söyleşilerinde yer alması beni çok memnun edecektir.
Osman S. Arolat

ŞİRKET İNSANDIR, İNSAN TANRISAL
Yazar: Cüneyt Dilsiz
Bu kitap, üç ana başlık üzerine yazılmıştır;
Şirket Psikolojisi,
Şirket Dizimleri,
Şirket Değişimleri.

e f i l

İŞLETME
ISBN: 978-605-4579-61-7
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 146

s o s y a l

GERÇEK VE ALGISAL BÜYÜME
Yazar: Cüneyt Dilsiz

b i l i m l e r

Şirketlerin, her geçen gün işlerini daha dinamik bir ortamda yürütmek
zorunda oldukları sıkça belirtilen bir gerçektir ve küresel rekabet güçleriyle
bağlantılı olarak hızlı teknolojik ve yönetimsel gelişmeler, iş ortamını
daha fazla karmaşık hale getirmektedir. Bu çerçevede büyük ve güçlü
olanın hayatta daha kolay kalması gibi klasik bir anlayışın çok gerilerde
kaldığını söylemek mümkündür. Şirketler sürekli değişen iş ortamında
her defasında “yeniden” hayatta kalmayı öğrenmek zorundadırlar.
Bunu başarmak için de farklı ilerleme ve büyüme stratejilerine ihtiyaç
duymaları doğaldır, çünkü oyunun eski kurallarının artık çalışmadığı
çok açık şekilde ortadadır. Büyüme stratejileri; rekabet ortamıyla başa
çıkabilmeyle paralel olduğunda veya herkesin hayatta kalma mücadelesi
verdiği sıçramanın bir avantaj yaratacağı anlarda anlamlıdır. Sadece
rekabetle mücadele ederek hayatta kalmaya çalışmak, şirketin olduğu
yerde ortama uyum sağlama becerisini güçlendirecek; fakat bu beceri,
sonunda bir noktada yetersiz kalacaktır. Belirli bir stratejinin bütün
pazarlarda eşit verimlilik derecesinde çalışması olası değildir; stratejiler,
belirli bir pazar ve bu pazardaki rekabet için tamamen şirkete özeldir.
Bu kitapta yer alan alıntı ve örnekler, önde gelen iş/ finans ve ekonomi
kaynaklarının basılı ve internet versiyonlarına dayanmaktadır. Kitap,
şirket büyümesine farklı bir kavramsal yoldan yapılan yolculuğu merak
eden herkes için tasarlanmış ve onların faydalarına sunulmuştur. Keyifli
okumalar…

y a y ı n e v i

Başlıkların seçimi bir tesadüf değildir. Bu başlıklar aslında iş dünyasında
popüler olan konulara göre daha nadiren işlenmektedir. Kitabın
içeriği, şirket yönetimi terminolojisi çerçevesinde özenle hazırlanmaya
çalışılmıştır. Konuların anlatımı, genel kabul görmüş idealize şirket
uygulamalarını anımsatır şekilde -kasıtsız olarak- teorik bilgi düzeyinde
algılanabilir veya kendine özgü yeni yaklaşımları işaret eden bir
farkındalık sergileyebilir; ancak her iki tarz, hem bireysel hem de şirket
boyutunda ikilemlerle başa çıkabilmek için okuyucuların yeteneklerini
geliştirebilmek amacıyla bu kitapta birbiriyle bir bütünlük içindedir.
Özünde para kazanmak olan şirket tipi organizasyonların, çalışanlarını
bu üç başlığın kesişiminde görmelerini beklemek hayalperestlik olabilir.
Ancak, istinasız olarak anlaşılması gereken şudur; insan şirket için her
şeydir ve şirket, insanın kendisidir.

İŞLETME
ISBN: 978-605-4579-20-4
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 264

55

YÖNETİCİ OLMAK İÇİN BİLMENİZ GEREKEN 14 ŞEY
Yazar: Özgür Döğerlioğlu
“Yönetmek”, ilk çağlardan beri gücün “görünen” halidir. İşleri insanlar
vasıtasıyla halletmek, insanlara istediğini yaptırabilmek ve insan
davranışlarını kontrol altına almak gerçek güçtür.

İŞLETME
ISBN: 978-605-4579-46-4
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 88 2. Basım

IŞLETME
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Hizmet pazarlaması dersi veren akademisyenlerin ders anlatımlarındaki
zenginleştirici tecrübelerini birleştirerek ortaya çıkarılan bu kitapla
literatüre hem katkı sağlanmak amaçlanmış hem de farklı bakış açıları
ile kitap, benzerlerinden farklılaştırılmaya çalışılmıştır. Kitapta genel
hizmet pazarlaması konuları dışında hizmetlerle ilişkilendirilmiş
itibar yönetimi ve çalışanların işletmeye sadakat borcu başlığı altında
hukuksal boyutta ele alınmıştır. Ayrıca bütün bölümler örnek olay ve
okuma parçaları, tartışma ve değerlendirme soruları ve bölümlerle
ilgili tavsiye kaynaklarla donatılmıştır. Kitap içeriği, hizmet pazarlaması
ön lisans, lisans ve yüksek lisans derslerine hizmet edecek yapıdadır.
Aynı zamanda içeriğindeki bol örnekli anlatımlarla da bu alana yönelik
bilgilerini artırma hevesi taşıyan ve çalışan veya çalışmak isteyen her
kesime yol göstericilik yapacak bilgilere de sahiptir.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE GELECEĞİ
Yazar: Ahmet Uyar

e f i l

y a y ı n e v i

HİZMET PAZARLAMASI

Editörler: Berrin Onaran, Alparslan Özmen
Yazarlar: Fuat Öz, Gökhan Demirtaş, Berrin Onaran, Esra Ciğerci,
Burcu Mucan, Zeki Atıl Bulut, Alparslan Özmen, Erdem Akkan,
Ayşe Özgöz, Tülin Çakır, Ali Fikret Aydın, Nurgül Emine Barın

IŞLETME
ISBN: 978-605-2294-11-6
Boyut: 14x21 cm
Sayfa Sayısı: 224 1. Basım
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Klasik yönetim anlayışının sağlam temellerine oturtulmuş ve günümüzün
teknolojik yeniliklere açık, çeşitliliğe duyarlı, yaratıcı ve özgüveni yüksek
insanlarıyla iyi iletişim üzerinde yükselen bir yönetim anlayışı, çağdaş
yöneticilerin uzun vadeli başarısının anahtarı olacaktır.

STRATEJİK BİR YAKLAŞIMLA

s o s y a l

b i l i m l e r

Ancak, günümüzde teknoloji, ekonomik şartlar, sosyal ve kültürel
değerler, çalışma şekilleri ve çalışanların beklentilerinde küresel boyutta
ve çok büyük hızla meydana gelen değişiklikler nedeniyle “yönetici”
kavramı bir evrim geçiriyor.

Ekonominin temel ağırlığı müşteri odağına doğru kayıyor. Eski kalıp
yaklaşımlar nostaljik pazarlamanın konusu haline gelirken daha önce
hiç duymadığımız kavramlar iş dünyasını derinden sarsıyor. Bireyin
önem kazandığı, postmodernizmin belirleyici olduğu ileri teknolojinin
kullanıldığı, siber fiziksel sistemlerin geliştiği bu döneme Endüstri 4.0
adını veriyoruz. Bu yeni çağı anlamadan genç kuşakların isteklerini
öğrenemeyecek, çağdaş bir müşteri ilişkileri sistemi kuramayacağız. Bu
nedenle sektörle ilgilenen herkesin gelecek odaklı bir anlayışla müşteri
ilişkilerini tekrardan tanımlamaları ve bu konu üzerinde çalışmaları
gerekmektedir. Müşteri ilişkilerini en geleceğini öğrendikçe onu daha iyi
şekillendirebileceğiz. Drucker’in de dediği gibi “geleceği tahmin etmenin
en iyi yolu onu yaratmaktır”. Bu kitap müşteri ilişkilerinin geleceğini
anlamak isteyen herkes için temel bir rehber niteliğindedir.

INVESTMENTS
Yazarlar: Mehmet A. Civelek-M. Banu Durukan

e f i l

Yatırım konusu, artık karmaşık bir hal almış durumda. Investments kitabı,
bu karmaşık konunun alt unsurlarını belirliyor ve kolayca anlaşılmasını
sağlıyor. Kitapta, tahvilden hisse senedine yatırım araçlarının getiri
ve risk oranlarının hesaplamaları anlatıldığı gibi yatırım sonrası
doğabilecek olan risklere karşı korunma (hedging) yolları da analiz
edilmektedir.
Kitap, alternatif yatırım araçlarını da kapsamakta; özellikle forward,
future ve options piyasaları ve bu piyasalarda nasıl işlem yapılacağı
konusunda oldukça ayrıntılı bilgi vermektedir.

FİNANS
ISBN: 978-605-4334-99-5
Boyut: 22x24 cm
Sayfa Sayısı: 372 3. Basım

s o s y a l

TÜREV PİYASALARDA TEMİNATLANDIRMA
YÖNTEMLERİ
Yazarlar: İsmail Orakçıoğlu-Sezer Bozkuş Kahyaoğlu

b i l i m l e r

Finansal piyasalardaki küreselleşme sürecinde en önemli rolü olan,
türev piyasalardaki hızlı gelişme ve ürün çeşitliliğidir. Özellikle krizler
karşısında artık işletmeler, riskten korunma (hedging) stratejilerine
daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Buna bağlı olarak türev piyasalardaki
işlem hacmi, her geçen gün artış göstermektedir.
Türev piyasalarda işlem yapmak için gerekli teminatlandırma kurallarına
uymak gerekmektedir. Bu çerçevede dünyada vadeli işlem ve opsiyon
türü sözleşmelerin alım satımının yapıldığı borsaların işleyişinde ve
çalışma esasları arasında teminatlandırma yöntemini belirlemek, kritik
konulardan birisi olmaktadır.
Bu çalışmada, türev piyasalarda uygulanan teminatlandırma yöntemleri
incelenerek farklı seçeneklerin teorik boyutu ele alınmakta ve temel
borsalardaki uygulamalara dayanarak açıklamalar yapılmaktadır.
Bu çalışmanın, türev piyasalar ile ilgili sınırlı sayıda olan ve Türkçe
kaynaklarda özel olarak ele alınmayan teminatlandırma konusunda
literatüre katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

y a y ı n e v i

Investments kitabının bir başka özelliği de konular anlatılırken
uygulamadan örnekler verilmesidir. Bu şekilde öğrencilerin, karmaşık
gibi gözüken yatırım konusunu kolaylıkla algılaması amaçlanmıştır.
Kitabın bir başka özelliği de dili İngilizce olmasına rağmen ülkemiz
öğrencileri için yazılmış olmasıdır.

FİNANS
ISBN: 978-605-4334-96-4
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 128 1. Basım
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İSTİKLAL SAVAŞININ FİNANSMANI
Yazar: Vural Fuat Savaş

Türkiye’de son yıllarda Cumhuriyet’e ve onun kurucularına yönelik
söylem suçlamalara dönüştü. Bu yapılırken çoğu zaman da eksik
bilgi ve yalana dayalı bir dil kullanılıyor. Bu yapılırken bir yandan da
Osmanlıcılık-Yeni Osmanlıcılık çekici ifadelerle övülüyor.
Hele Abdülhamit dönemi anlatılırken ileri sürülen görüşleri
dinlerken, yazıları okurken hayrete düşmemek imkânsız hale
geliyor.

Osmanlı böyle bir çöküş ile ömrünü tamamlarken, Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün önderliğinde kazanılan İstiklal Savaşı, sadece siyasi
bir başarıya değil, aynı zamanda ekonomik başarıya da zemin
hazırlamıştır; ancak bu kolay olmamıştır.
Vural Fuat Savaş bu kitapta sadece İstiklal Savaşı’nın finansmanını
değil, aslında yokluğun ve olanaksızlığın nasıl başarıya
dönüştürüldüğünü yani zaferi anlatmaktadır.
FINANS
ISBN: 978-605-4160-86-0
Boyut: 13.5x19.5 cm
Sayfa Sayısı: 1. Basım

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK- FRANSIZ
İLİŞKİLERİ

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

Övülen o Abdülhamit ki, Osmanlı Devleti’nin iflasına 15 Ekim
1881’de (28 Muharrem 1299) imza atmıştır. Muharrem Kararnamesi
ile Osmanlı Devleti ekonomisinin denetimini Duyun-u Umumiye
idaresine (Borçlar İdaresi) bırakmıştır.

Yazarlar: Demir Fıtrat Önger, Kürşat Turan,
Erjada Progonati, Bilal Karabulut, Şennur Şenel,
Fatma Güngör, Hale Şıvgın,
Haydar Çakmak, Mustafa Nail Alkan
Editör: Haydar Çakmak

e f i l

Türkler, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişlerinin resmi tarihi
olan 1071 Malazgirt Savaşı’ndan bu tarafa Avrupalılar ile
komşudur. İki halkın tanışıklıkları ve komşululukları çok eskilere
dayanmaktadır. İddia edilenin aksine iki taraf da birbirlerini iyi
tanımaktadır. Avrupalılar Müslümanlığı Türkler, Türkler de Batıyı
Fransızlar üzerinden görmüştür.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ISBN: 978-605-4160-85-3
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 1. Basım
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Batı, Türkler için genel anlamda Fransız gelenek ve görenekleri
anlamını taşımaktadır. Türkler, Avrupalı halkları etkilemiş ve
onlardan etkilenmiştir. Avrupa’da yazılan roman, hikaye, şiir,
çok sayıda veciz söz ve atasözlerine konu olmuş veya kaynaklık
etmiştir. Türklerin Avrupada tarihsel olarak en fazla siyasi
ilişkide bulunduğu ülkelerden birisi de Fransa’dır. Türk-Fransız
ilişkilerinin ne kadar eskiye dayandığı ve ne kadar yoğun olduğu
kronolojik olarak bu çalışmada yer almıştır.

ASYA, AMERİKA VE JEOPOLİTİĞİN DÖNÜŞÜMÜ
Yazar: William H. Overholt
Çevirmen: Fatih Tokatlı

e f i l

ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
ISBN: 978-605-4334-82-7
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 344 1. Basım

s o s y a l

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
BEKLENTILER VE KAYGILAR
Editörler: Oğuz Esen-Filiz Başkan

b i l i m l e r

Avrupa Birliği, Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlamasına rağmen
Türkiye’nin AB üyeliğine, siyasal seçkinler düzeyinde hem AB içinde hem
de Türkiye’de karşıt sesler yükselmeye başlamıştır. Son yıllarda TürkiyeAB ilişkilerine güvensizlik ve belirsizlik damgasını vurmuştur. Bunun bir
sonucu olarak da hem Türkiye’de hem AB ülkelerinde toplumsal düzeyde
bir şüphe ve kızgınlık hâkim olmaya başlamıştır. Avrupa Birliği-Türkiye
İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar, yaşanan bu gerilimlerin arkasında yatan
dinamikleri, hem Türkiye’de kamuoyu ve siyasal seçkinlerin AB ile ilgili
tutumlarını hem de AB’de kamuoyu ve siyasal seçkinlerin Türkiye ile ilgili
tutumlarını çözümlemeyi amaçlayan makaleleri içermektedir.
Oğuz Esen ve Filiz Başkan tarafından yayına hazırlanan Avrupa BirliğiTürkiye İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar, Türkler ve Avrupalılar birbirlerine
nasıl bakmaktadırlar; birbirleri hakkındaki tutumlarını etkileyen faktörler
nelerdir; bu konuda siyasi seçkinler ve genel kamuoyu arasında farklılıklar
var mıdır gibi sorulara cevap arayan, alanında uzman akademisyenlerin
özgün makalelerini bir araya getirerek AB-Türkiye ilişkilerinin son yıllarına
ışık tutacak bir çalışmadır.

y a y ı n e v i

ABD’nin güvenliği ve refahı artık Asya’ya dayanıyor. William H. Overholt
bu kitapta; Asya’daki uluslararası ilişkileri, Asya’nın önde gelen ülkelerini
ve Asya bağlamında ABD dış politikasını tabuları yıkan bir anlayışla
analiz ediyor. Yazar, uzun yıllara yayılan siyaset ve iş dünyası tecrübesine
dayanarak Soğuk Savaş dönemine ait modası geçmiş yapıların; ABD’yi,
ABD ile ilişkisi haricinde aslında izole bir ülke olan Japonya’ya giderek
daha fazla bağladığını ve bugün Asya’daki sorunların çoğunun ABDÇin ikilisi tarafından yönetildiği gerçeğini perdelediğini belirtiyor.
Askeri öncelikler; bölgeyi gereksiz şekilde kutuplaştırma, Amerika’nın
önderliğini ortaya çıkaran ekonomik ilişkileri zayıflatma ve ironik
şekilde Çin’in etkisini artırma riskini taşıyor. Bunların sonucunda Soğuk
Savaş’taki zaferine rağmen ABD’nin Asya’daki etkisi azalıyor. Overholt,
demokrasiyi destekleme yaklaşımının barış ve kalkınmayı hızlandıracağı
fikrine de karşı çıkıyor ve önümüzdeki on yılda Asya jeopolitiğinin radikal
şekilde farklılaşacağı öngörüsünde bulunuyor. Japonya, Rusya, Orta
Asya, Hindistan, Pakistan, Kore ve Güneydoğu Asya’yı ele alan analizinde
Overholt; akademisyenler, siyasi makamlar, işadamları ve genel okuyucu
için paha biçilmez gözlemlerde bulunuyor.

ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
ISBN: 978-605-4160-32-7
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 224 1. Basım
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ İLE
SOSYO-EKONOMİK SONUÇLARI
Yazar: Ülkü İleri

SOSYAL POLİTİKA
ISBN: 978-605-4579-82-2
Boyut: 14x21 cm
Sayfa Sayısı: 392 1. Basım

e f i l

TÜRKİYE’DE YABANCI GÖÇMEN KADINLAR
Yazarlar: Saniye Dedeoğlu-Çisel Ekiz Gökmen

SOSYAL POLİTİKA
ISBN: 978-605-4579-02-0
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 224 1. Basım
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Bu bağlamda bu kitapta öncelikle konunun iş hukuku ve sosyal güvenlik
hukuku boyutlarına değinilmiş, Osmanlı’dan günümüze kadar iş sağlığı
ve güvenliğinin tarihçesi ve ilgili yasal düzenlemeler üzerinde durulmuş,
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili muhtelif kavramlar (verimlilik, eğitim, risk
değerlendirmesi, kişisel koruyucu donanımlar, kadın ve çocuk çalışanlar
vs.) incelenmiş, daha sonra da iş sağlığı ve güvenliği uygulama alanlarına
örnek başlıca sektörler (madencilik, inşaat, tekstil… vs.) mercek altına
alınmıştır. Son olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sosyo-ekonomik
sonuçları çerçevesinde Türkiye’de Sosyal Sigortaların kurulmasından
günümüze kadar olan iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri
ayrıntılı olarak incelenmiştir.

GÖÇ VE SOSYAL DIŞLANMA

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

İş sağlığı ve güvenliği 18. yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte gündeme
gelmeye başlayan, daha sonraki yıllarda ve bugün sanayinin gelişmesiyle
gündemin odağına yerleşen bir konudur. İş sağlığı ve güvenliği
doğurduğu sosyo-ekonomik sonuçlar nedeniyle olduğu kadar,
doğurduğu psikolojik sonuçlar nedeniyle de önemini korumakta, hatta
gün geçtikçe artırmaktadır.

Bu çalışma, İstanbul’da hazır giyim atölyelerinde çalışan Azerbaycanlı
kadınlar ile Marmaris turizm sektöründe çalışan ve evlilik yoluyla
Türkiye’ye yerleşen göçmen kadınlar olmak üzere iki farklı göçmen
gruptan hareketle Türkiye’de yabancı göçmen kadınların yaşadıkları
sosyal dışlanmanın dinamiklerini incelemektedir. Sosyal dışlanma,
sadece dışlananların değil, aynı zamanda dışlayanların da hikâyesinin
yorumlanabileceği bir kategori olarak ele alınmıştır. Türkiye’de yabancı
göçmen kadınların işgücü piyasasından, kurumsal mekanizmalardan
ve sosyal çevrelerinden farklı biçimlerde dışlandıkları ve her iki grup
için sosyal dışlanmanın dinamiğinin farklı faktörlere bağlı olduğu
ortaya çıkmıştır. Azerbaycanlı kadınlar için dokümansız göçmen
olmak dışlanmanın ana nedeni olurken, evlilik yoluyla gelen göçmen
kadınlar için işgücü piyasasında göçle yaşanan niteliksizleşme ve
vatandaşlık hakkının elde edilmesi sırasında uygulanan kurumsal
pratikler dışlanmanın temel nedeni olmaktadır. Elinizdeki bu
çalışmanın, göçle ilgili gerçekleştirilen kuramsal çalışmalara katkı
sağlamasını umuyoruz.

AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ İÇİN ADIM ADIM PROJE
HAZIRLAMA
Yazarlar: Nadir Ateşoğlu-Ebubekir Doğan

e f i l

Günümüzde Avrupa Birliği ile diğer uluslararası kuruluşlardan ve
Türkiye’deki kamu kuruluşlarından fon talep edebilmek için proje
bazlı bir düşünceye ihtiyaç duyulmaktadır. Proje bazlı bakış açısı,
Türkiye’de 2004 yılında hayatımıza girdi; ancak kamuoyu bu konuda
yeterince bilgilendirilemediği için proje kavramı çok farklı şekillerde
anlaşılabilmektedir. Bu eser bir taraftan yanlış algılamaların önüne
geçmek diğer taraftan da bu alanda var olan boşluğu gidermek amacıyla
yazılmıştır.

Ayrıca kitabın sonunda Avrupa Birliği’nden onay almış, uygulanmış iki
adet örnek proje bulunmaktadır. Böylece okuyucu, projesini rahatlıkla
hazırlayabilecek donanıma sahip olacaktır.
Eser; işe yeni başlayanlar, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler
ve özel sektör kuruluşları için en temel kaynak olacaktır.
SOSYAL POLİTİKA
ISBN: 978-605-4334-51-3
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 128 2. Basım

y a y ı n e v i

Kitap; Avrupa Birliği, resmi kurumlar ve fon sağlayan diğer kuruluşlar
için hibe projesi nasıl hazırlanır; hangi formlar nasıl doldurulur; proje
hazırlarken dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir sorularına
ayrıntılı olarak cevap vermektedir.

s o s y a l

SİVİL TOPLUM VE SİYASAL TEORİ
Yazarlar: Jean L. Cohen-Andrew Arato
Çeviri Editörü: A. Argun Akdoğan

b i l i m l e r

Güncel siyasal teoriye yaptıkları bu büyük katkıda Jean L. Cohen ve
Andrew Arato, Batı’da sivil toplum kavramının tartışma yaratan bir alan
olmasının, demokrasi ve hakların genişlemesi için önemli bir çıkış noktası
olabileceğini dile getirmektedirler.
“Cohen ve Arato, sivil toplumun Avrupa’daki gelişimiyle ilgili mükemmel
derecede aydınlatıcı ve ayrıntılı bir açıklama getirmektedirler. Daha sonra
Amerikan toplumunun ya da daha genel olarak liberal demokrasinin
eleştirel teorisine dönerek daha etkili ve geniş bir demokratik liberalizme
yönelişin gereğini vurgulamaktadırlar.”
- Michael Walzer
“Cohen ve Arato, sivil toplumun güncel toplumlardaki demokratikleşme
mücadelelerinin neden ‘alanı ve hedefi’ olması gerektiğine dair sistematik
ve normatif bir yeniden kurgulama önermektedirler. Bu kitap, bugüne
kadar kendi alanındaki mevcut literatürde en kapsamlı ve teorik olarak
en gelişmiş analizdir.
- James Bohman, American Political Science Review
Jean L. Cohen Columbia Üniversitesi’nde Siyaset Teorisi Doçenti’dir.
Andrew Arato New School for Social Resarch’de Sosyoloji Profesörü’dür.

SİYASET BİLİMİ
ISBN: 978-605-4579-53-2
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 704 1. Basım
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POLİTİK TANITIM

SEÇIM KAMPANYASI EL KITABI

Yazar: Yavuz Sezer
Yavuz Sezer, 68 kuşağından olup Türkiye’nin politik yaşamının hareketli
günleri içinde yaşadı ve politik olgunun topluma yansımasında, yaptığı TV
programları ve politik filmleriyle çeşitli görevler yaptı.

b i l i m l e r

TRT’deki çalışmalarının ardından reklam sektöründe, partilerin seçim
kampanyalarında reklam ajansları içinde çeşitli görevler üstlendi.
Kampanyaların ülke sathındaki icrasında ve ulusal ve yerel TV kanallarında
politik tanıtım olgusunu gerçekleştirdi.
Bu kitap; politikayı geniş anlamıyla kavrayan ve çalışma alanını sadece siyasi
partiler ve siyasi yapılarla sınırlamayan, sınırlı çalışmalar yerine uzun soluklu
ve devamlılık arz eden, insanların yararına olabilecek işleri gerçekleştirmeyi
amaçlayanlar için okunmalıdır.
Yaşadığınız ve algıladığınız toplumda, “Ben bu insanların dünyalarını
değiştirmeliyim.” dediğinizde; bu değişimi nasıl yapacağınızı gösteren bir
bilgiye ihtiyaç duyacaksınız.

s o s y a l

SİYASET BİLİMİ
ISBN: 978-605-4334-56-8
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 320 1. Basım

Seçim Kampanyası El Kitabı;
• Politik bilinç yaratır. / Size, çevrenize ve topluma…
• Demokrasiye katılımı öğretir ve yönlendirir.
• Önemli konuların gündemini nasıl kuracağınızı gösterir.
• Politik tercihleri demokratik platformda birleştirmeyi öğretir.
• Birey ve örgütlerin bakışlarını, demokratik birleşmeye taşımanın yollarını çizer.

SEÇİMDEN KOALİSYONA
SİYASAL KARAR ALMA

e f i l

y a y ı n e v i

Yazarlar: Fuad Aleskerov-Hasan Ersel-Yavuz Sabuncu

SİYASET BİLİMİ
ISBN: 978-605-4334-44-5
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 320 2. Basım
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Çağdaş demokratik bir toplumda yaşayan her insan için siyasal karar
alma sürecine katılım, yaşamın vazgeçilmez ve süreklilik taşıyan bir boyutudur. Bir toplumun sağlıklı karar alabilmesi için kişilerin, siyasal nitelikli konuları anlayabilmeleri, onlara ilişkin görüşlerini ifade edebilmeleri
gerekir; ancak sorun bundan ibaret değildir. Kişiler arasında farklı, hatta
ters görüşler olması doğaldır. Bu durumda kişilerin görüşlerine saygılı bir
toplum nasıl karar alacaktır? Kişilerin tercihlerini en iyi biçimde değerlendiren bir oy verme sistemi nasıl oluşturulabilir? Toplumsal tercih kuramı
ışığında grup karar yöntemleri ve seçim kuralları, bu soruların yanıtlarını
bulmaya çalışmaktadır.
Demokratik bir toplumun vazgeçilmez özelliği, kişilerin örgütlenerek
kendi çıkarlarını savunmalarıdır. Bu, neden demokrasiler için önemlidir?
Bu bağlamda siyasal partilerin rolü nedir? Bu sorular, toplumun bilgilendirilmesi sorunu bağlamında ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Öte yandan demokratik bir toplumda seçim süreci, farklı görüşteki siyasal partilerin parlamentoda temsil edilmesi sonucunu doğurmaktadır.
Bu temsilin biçimine bağlı olarak siyasal partiler arasında bazen çekişmeler bazen de uzlaşmalar olmaktadır. Partilerin koalisyon oluşturmak yoluyla hükümet kurmaları, bunun somut bir örneğidir. Demokratik yaşamda
büyük önem taşıyan koalisyonların oluşturulması süreci nasıl ele alınır? Bir
koalisyonun istikrarı ne demektir? Siyaset bilimi yazınında bu sorular, başta
oyun kuramı olmak üzere çeşitli yöntemlerle ele alınmaktadır.
Kuramsal çalışmalar, eski ve yakın çağlar tarihinden, Türkiye ve diğer ülkelerin siyasal yaşamından alınmış basit örnekler yardımıyla genel okuyucunun izleyebileceği bir dille ele alınmaktadır. Eklerde ise daha derinleşmek isteyen okuyucuya yardımcı olacak teknik bilgiler verilmektedir.

KAMU DÜZENI VE GÜVENLIĞI AÇISINDAN

TOPLUMSAL OLAYLAR YÖNETİMİ
Editör: Hakan Batırhan Kara

e f i l

Toplumsal olaylar ilk olarak Fransız İhtilali ile sosyologların ilgisini
çekmiştir. İhtilal sonrasından günümüze kadar birçok alanda çalışmaya
konu olan toplumsal olaylar günümüzde daha çok güvenlik alanını
etkilemektedir. Dolayısıyla güvenlik alanında bu olayların incelenmesi
bir gerekliliktir. Bu yapılırken, olayların geliştiği toplumun kendine has
dinamikleri dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda elinizdeki kitap, tarihi
açıdan eski ve yeni olaylara göz atmış, bunun yanında ilgili mevzuatları,
uygulama taktiklerini ve bu alanda yardımcı olacak bilgileri bir araya
toplamaya çalışmıştır. Kitap içeriğinde Gezi Olayları, 1 Mayıs Taksim
Kutlamaları, toplumsal olaylarda sosyal medya kullanımı, toplumsal
olaylar yönetimi ve toplumsal olaylarda rehber olan mevzuatın
irdelendiği bölümler bulunmaktadır.
Kitabın, toplumsal olaylar konusunda güvenlik alanında yazılacak yeni
eserlere bir başlangıç olması dilekleriyle…

ISBN: 978-605-4579-77-8
Boyut: 14x21 cm
Sayfa Sayısı: 432 1. Basım

y a y ı n e v i

KAMU YÖNETİMİ

ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA KÜLTÜREL
SEMBOLLERE GİRİŞ
s o s y a l

Yazar: K. Özlem Alp

b i l i m l e r

Sembol ile insan arasındaki ilişki, insanlık ile birlikte var olmuş; tarih öncesi
dönemlerden bu yana sanatın biçimi ve içeriği değişse de insanın olay,
olgu ve nesneleri sembolleştirme eğilimi değişmemiştir. Sembolün tek
bir cümle ile tanımını yapmak oldukça güç bir girişimdir, çünkü sembol,
çoğu zaman doğrudan açıklanamayan yönü ile birden çok anlam ve
kavramı kapsar. Öyle ki felsefeden dine, mitolojiden sanata, dilden bilime
dek uzanan anlatım şekilleri ve hatta tüm bu alanların kendileri de geniş
sembol ailesini oluşturur.
Anadolu’da bugün halen canlılığını koruyan kültürel semboller; Anadolu
halkının gelenek, görenek ve yaşam biçimi, Orta Asya’dan gelen dini
inançlar ile İslamiyet’in kaynaşması, Anadolu coğrafyasının sunduğu
olanaklar, doğadaki temel geometrik formlar, iletişim kurma isteği,
anlatılamayan, somut olmayan olay, duygu, düşünce ve istekleri dolaylı
anlatma zorunluluğu gibi etkenlerin sonucunda oluşmuştur.
Tüm bu nedenlerden ötürü Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan geniş
coğrafyada kültür ürünlerinde bulunan semboller, salt bir süsleme
unsuru olmanın ötesinde kökleri tarih öncesine giden kültürel, sosyal,
dini, felsefi ve mitolojik boyutlarıyla bir toplumun yaşantısını belgeler
niteliktedir.
Bu kitap, kültürel sembollere giriş niteliği taşımakta; manevi kültür
ürünlerine sembollerle toplu ve genel bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır.
Özellikle sembollerin Anadolu’daki tarihsel ve kültürel temellerine işaret
ederek günümüzde var olan pek çok inanışı ve davranış biçimini bu bakış
açısıyla anlamlandırmaya çalışmaktadır.

ANTROPOLOJİ
ISBN: 978-605-4160-06-8
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 96 1. Basım
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BAĞIMLILIĞA GİDEN YOLUN SOSYOLOJİK VE
PSİKİYATRİK YÖNLERİ

PSİKOLOJİ
ISBN: 978-605-4334-43-8
Boyut: 13,5 x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 144 1. Basım

Yazar: Özgür Döğerlioğlu

PSİKOLOJİ
ISBN: 978-605-4160-60-0
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 96 1. Basım

“Birbirimizi Anlamak için İletişim” kişiler arası iletişimin temel konuları
olan kendini tanıma, başkalarını algılama, dinleme ve sözsüz mesajlara
odaklanan bir kitap. Yazar, iyi ilişkiler için gerekli olan kişisel iletişim
altyapısının iyileştirilmesini amaçlıyor. İnsanları doğru anlamak, algılama
hataları ve önyargıların farkında olup, bunların etkisinde kalmamaya
çalışmak kitapta özellikle vurgulanıyor. İyi iletişimi en kısa ve öz haliyle
anlatması kitabı benzerlerinden farklı kılıyor. İletişimle ilgili herkesin bildiği
konuları ana başlıklar altında toplayıp kişinin kendini iletişim bakımından
analiz etmesine imkân veriyor. Farkında olmadan yaptığımız iletişim
hatalarına dikkat çeken bu kitap bir solukta okunmayı başarıyor.

OKB ARTIK YÖNETİM BENDE
Yazar: Nursu Çakın Memik
Özlem Yıldız Gündoğdu

PSİKOLOJİ
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Alanında uzman bilim insanlarının hazırlamış olduğu bu kitap, özellikle
gençler arasındaki madde bağımlılığı üzerine odaklanıyor. Gençlerin
sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımları istatistiksel veriler ışığında
değerlendiriliyor ve madde bağımlılığının toplumsal bağlam ile ilişkisi
temel olarak alınıyor.
Alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığının
tarihsel süreci, çerçevesi, yaygınlığı; nedenleri, sonuçları, tedavisi ve sağlık
kuruluşlarının süreçteki etkisi üzerine derin analizlerin yapıldığı eserde
madde bağımlılığının sosyolojik, psikiyatrik ve klinik boyutları irdeleniyor.
Gençlerin madde kullanımı ve madde bağımlılığına etki eden faktörlerin
analiz edildiği çalışmada, aile ve arkadaş çevresinin etkisi üzerine geniş
şekilde çalışılıyor. Bağımlılığın hem fiziksel hem ruhsal hem de toplumsal
etkilerinin örnek bağımlı öyküleri ile anlatıldığı bu kitapta, bağımlılık
gibi çok yönlü bir sosyolojik sorunun tüm boyutları, tarafsız ve bilimsel
metotlar kullanılarak ele alınıyor.

BİRBİRİMİZİ ANLAMAK İÇİN İLETİŞİM

e f i l

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

Yazar: Nuray Atasoy, Vildan Çakır,  Şebnem Sankır

ISBN: 978-605-4160-87-7
Boyut: 21x29,5 cm
Sayfa Sayısı: 94 5. Basım

Obsesif kompulsif bozukluk sanılanın aksine yaygın görülen nörobiyolojik
bir bozukluktur. Anne ve babaların çocuklarını yanlış yetiştirmeleri, irade
zayıflığı ya da çocuğun şımarıklığı ile ilgili değildir. Zihne gelen rahatsız edici
düşünceler ve bu düşüncelerin azalması için yapılan tekrarlayıcı davranışlar
istem dışı meydana gelmektedir. Tedavi edilebilir bir bozukluk olan obsesif
kompulsif bozukluğun doğru ele alınması, özellikle çocuk ve ergenlerin
bir çocuk ve ergen psikiyatristinden yardım alması çok önemlidir. Bu
kitap çocuk ve ergen psikiyatristinin düzenlediği temel tedavinin yanında
destekleyici olması amacıyla yazılmıştır. Obsesif kompulsif bozukluğu
olan çocuk ve gençlerin yaşamlarına engel olan istenmeyen düşüncelerini
anlamaları, tekrarlayıcı davranış ve düşüncelere harcadıkları zamanı geri
kazanmaları ve hayatı yakalamaları umuduyla...

DÜNYA KADINA KARŞI

KADINA DUYULAN KORKUNUN TEMELLERİ

Yazar: Pürnur Uçar Özbirinci

SOSYOLOJİ

y a y ı n e v i

ISBN: 978-605-4579-06-8
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 136 1. Basım

e f i l

Batı kültürü ve onun taklitçisi tüm kültürler, güçlü kadına karşı antik çağlardan
bu yana savaş açmıştır. Ataerkil düzenin toprak ananın izlerini silme stratejileri,
ilk yazılı metinlerden itibaren, kadını kötüleme, basmakalıp tiplere indirgeme
ve kurban olarak yansıtma eğilimlerinde ortaya çıkmaktadır. Anaerkil düzende
toplumda eşit rol oynayan kadın, ataerkil düzenin etkisiyle bu eşitliğini
kaybetmiş; ataerkil sistemin getirdiği mülkiyet/sahiplenme olgusu ile birlikte
toprak, hayvan ve eşya gibi erkeğin şahsi malı olarak nitelendirilmeye
başlanmıştır. Tek tanrılı dinlerin yayılması ile kadına duyulan korkunun nefrete
dönüştüğü çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yahudi, Hıristiyan ve İslam
inanışlarında kadının toplumdaki rolü ve sınırları iyiden iyiye daraltılmış,
Havva’nın suçu tüm kadınlara atfedilerek kadın sosyal hayattan soyutlanmıştır.
Yirminci yüzyıl ile birlikte kadınlar, kapitalizmin hizmetinde birer satış
malzemesi haline dönüşmüştür. Toplumda bu şekilde ezilen kadın, ezikliğini
içselleştirerek nesilden nesile aktarmaktadır. Bu kısır döngünün içinde ataerkil
toplum tarafından ezilen kadın, başka kadınları ezerek dışlandığı toplumun bir
parçası olabilmek için çırpınır.
Bu kitap, kadının ataerkil toplumdaki yerini kültürün farklı boyutlarını göz
önünde bulundurarak incelemektedir.

KADIN ERKEK İLİŞKİLERİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ
Yazar: Nur Velidedeoğlu Kavuncu

SOSYOLOJİ
ISBN: 978-605-4334-74-2
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 192 2. Basım

b i l i m l e r

RİSK ÇAĞI VE GENÇLER
Yazarlar: Şengül Hablemitoğlu-Filiz Yıldırım
“Gençler, yaşamı yetişkinlerden daha heyecanlı, hızlı yaşarlar” dendiğinde
buna çok da karşı koymayız. “Ne de olsa genç.” deyip geçeriz. Hatta “Gençlik,
heyecan için yaşamaktır.” diye daha fazla yorumlar bile yapabiliriz; ancak
biliriz ki gençler, yaşamın heyecanlı taraflarını arzularken bir yetişkin kadar
donanımlı ve deneyimli olmadıkları için kolayca da risk alıp yaşama karşı
savunmasız kalırlar. Risk, çoğu zaman yaşamsal bir tehdit taşımadığında
gençler için öğreticidir ve bir deneyim, yaşam becerisi kazanma kaynağıdır.
Günümüz gençleri yaşamlarında neleri risk olarak görüyorlar ya da
algılıyorlar? Onları korumak ve onların da kendilerini korumaları için bilmemiz
ve anlamamız gerekiyor…

s o s y a l

İnsan; dili, ırkı, dini, kişiliği vb. gibi pek çok özelliği açısından birbirinden
farklı olsa da sevmek ve sevilmek gibi bir ihtiyacı olma noktasında aynılaşır.
Yetişkinlik döneminde bu ihtiyaç, karşı cinsle ilişki formunda kendini gösterir.
Elinizdeki bu kitap, her insanın temel ihtiyaçlarından birinin doyurulması
gibi doğal ancak gerçekleştirilmesi kendiliğinden oluvermeyen bir yaşam
görevinde bizlere rehberlik etmek üzere oluşturulmuştur.
Kitabı değerli ve önemi kılan özellikler arasında, Türkçe’de az olan bir konuda
yazılmış olmasının dışında sağlam bilimsel temele dayanması, teoriden
uygulamaya gidiş gelişlerle konuyu bütünlük içinde ele alabilmesi ve hiç
sıkılmadan, zihniniz dağılmadan okunur olması yer almaktadır.
-Prof. Dr. A. Esra Aslan, Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma
A.B.D. Başkanı

SOSYOLOJİ
ISBN: 978-605-4160-13-6
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 184 1. Basım
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İSLAM UYGARLIĞININ BUHRANI
Yazar: Ali A. Allawi
Çevirmen: Zeynep Yelçe

SOSYOLOJİ
ISBN: 978-605-4334-21-6
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 312 1. Basım

İslam’ın tek betimlenme biçimi bu değil. Artık İslam’ın modern dünyaya
uyum sağlayabilirliğini savunan da pek çok kişi var.
Bunların arasında Müslümanlar olduğu kadar gayri-Müslimler,
akademisyenler olduğu kadar sıradan insanlar da mevcut. Bu kişilerin
fikirlerine ilham veren, İslam’ı modernite kalıbına, evrensel insan hakları
ve demokratik özgürlükler dünyasına uydurma arzusu.

TESETTÜRÜ SORGULARKEN

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

İslam uygarlığı, kendini geçmişteki biçimi ve boyutu ile yeniden yaratmayı
becerebilecek mi? Yoksa bu, her an parlamaya hazır bir öfkeye –daha da
beteri şiddete ve teröre– dönüşebilecek tehlikeli bir özlem mi? İslam
uygarlığı dünya tarihinde önemli ve belirleyici bir konumda yer almıştır.
Ancak, dünyanın modernite normlarına göre yeniden tanımlanması ve
Batı’nın özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve giderek Doğu Asya
ekseninde odaklanan muazzam teknolojik, kültürel, askeri ve ekonomik
gücü; İslam uygarlığını esasen tali –ve hatta manasız– bir konuma itmiştir.
İslam, kendi çapında bile, modern dünyanın geri kalanı ile uyumsuzluk
içinde durmaktadır. Zamanının sözü sayılır İslam uygarlığı tarihçilerinden
biri, yaşamı boyunca üzerinde çalıştığı araştırma konusunu, amansız
yoksulluk ve başarısızlık ile baş etmek için “milyonlara huzur ve sükunet
getiren” ama başka da bir şey vermeyen bir nevi sakinleştirici ilaç olarak
değerlendirmiştir sonunda. İslam, en iyi ihtimalle, marjinalleştirilmişliğini
ve yetersizliğini vurgulayan soluk övgüler ile lanetlenir olmuştur.

MÜSLÜMAN KADINLARA AÇIK MEKTUPLAR

Yazar: Marnia Lazreg
Çevirmen: Burcu Sipahioğlu
Bu kitapta, İslamiyet yanlısı veya karşıtı ideolojik savaşın o veya bu
cephesinde yer almadan, tesettürün siyasileştirilmesi, zorla kaldırılması
veya yasal olarak yürürlüğe konması gibi kadınların hayatına yapılan
müdahaleler tartışılmakta.

e f i l

“Çok iyi yazılmış, kurgulanmış, işlenmiş ve oldukça önemli, okunması
gereken bir kitap. Lazreg, çok tartışılan bir konuya eğiliyor ve entelektüel
riskler alıyor. Bu değerli kitap harika.”
-Sondra Hale, California Üniversitesi, Los Angeles
“Anlatımı çok açık ve ikna edici bu kitap, argümanlarını ortaya koyarken
ve muhalif görüşlere karşılık verirken ustaca, nazik ve yaratıcı bir yol
izliyor. Okuyucular bu kitabı çok ilginç bulacak ve onun kişisel dünyasına
ve zeki cevaplarına kapılacak.”
-Judith Herrin, Kings College Londra
SOSYOLOJİ
ISBN: 978-605-4334-34-6
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 160 1. Basım
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SOSYAL KÜLTÜREL DEĞİŞME
Yazar: Bozkurt Güvenç
Korsan baskılarla kurumsal çoğaltmalar sayılmazsa, ilk baskısından yılllar
sonra, Sosyal Kültürel Değişme adlı denemenin ikinci baskısı…
Neler oldu? Daha doğrusu, neler olmadı ki şu son 40 yılda? Bildik dünya
belki sona erdi, tarih oldu ama bugün, bilinmeyen bir geleceğin eşiğinde
yaşıyoruz.

ISBN: 978-605-4160-64-8
Boyut: 14x21 cm
Sayfa Sayısı: 328 1. Basım

s o s y a l

Yaşanan değişmeleri olumlu ya da olumsuz, hatta önemsiz bulan bazı
kişiler, topluluklar ve kurumlar olabilir. İlk baskıya eklediğim “Güncelleme
2016” bölümünde, eşi benzeri görülmemiş Sosyal-Kültürel Değişmeler’in
boyutlarını, sorunlarını ve basılı kaynaklarını tanıttım. 1970’lerde,
“vaktinden önce yazılmış” bir deneme olarak değerlendirilen araştırmanın,
bu kez okunup anlaşılacağını ve laik Cumhuriyetimizin barışçı geleceğine
hizmet edeceğini umuyorum.

SOSYOLOJİ

y a y ı n e v i

Emperyalist Batı’nın desteğiyle Türkiye’de iktidara gelen, hemen her
şeyi satıp savurarak seçimler kazanıp, dışa bağımlı bir tüketim toplumu
yaratan Cemaatler Ortaklığı’nın, laik Cumhuriyeti çağdışı bir Arap-İslam
topluluğuna dönüştürme girişimleri, Ortadoğu dengelerini altüst eden
bir “Arap Baharı”nda, bir bölge lideri olarak yalnızlaşan ve etnik bölünme
tehdidi karşısında kutuplaştırılan ülkenin ilan edilmemiş bir çatışmaya
sürüklenmesi, vb…

e f i l

Ülkemizde, Batı’nın desteklediği 12 Eylül 1980 cuntası, Demir Perde’nin
yıkılması, Dünya gücü Sovyetler Birliği’nin kendiliğinden dağılması,
Soğuk Savaş’ın sona ermesi, iki kutuplu Dünya’da ABD egemenliği, Çin’in
ekonomik bir güç olması, Teknoloji ve İletişim Devrimi’nin, “Küreselleşen
Dünya” söyleminin ve Uluslararası Sermaye’nin “Dünya Köyü”nde bir
refah, barış ve bilgi toplumu yaratması beklenirken; zengin-yoksul
uçurumunun büyümesi, “İmkânlarımızın Ötesinde Yaşama” politikalarının
büyük yapısal bunalımlara, bölgesel, etnik ve dinsel savaşlara, post
modern çağların geleceğini tehdit eden çevre ve iklim sorunlarına yol
açması, nükleer güçler kulübünün büyümesi vb, vd..

DEMOKRASİ DİN DEVLET

GEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE GÖRÜŞLER - DENEMELER
b i l i m l e r

Yazar: Bozkurt Güvenç
Bozkurt Güvenç, kültür varlıklarına yönelik İnsan ve Kültür, Japon Kültürü
ve Türk Kimliği kitaplarında insanlık tarihinin kaynaklarına inmiştir. Bunu
yaparken, konulara bir insanlık ve uygarlık tarihi öğrencisi gibi yaklaşmış,
kitap sayfalarında kalmış bilgilerin tartışılmasına önayak olmuştur.
Laik Cumhuriyet’i bir kültür devrimi olarak gören Güvenç, Demokrasi,
Din ve Devlet adını verdiği bu yapıtında, toplumları kültür tarihinin
süzgecinden geçirerek, “Türkiye Nereye gidiyor?” sorusuna yanıt arıyor.
Birinci Bölüm’de, Demokrasi, Din, Devlet kurumlarının ilişkisini, Atina’da
başlayıp İngiliz, Fransız, Amerikan devrimleriyle; bu ülkelerin, etkisini
Türkiye Cumhuriyeti’nde de duyuran siyasal tarihlerini karşılaştırıyor.
İkinci Bölüm’de, “Zamanın Ruhu: 2010-2014” başlığı altında bir araya getiren
seçilmiş denemelerinde, demokratik yönetimlerin Özgürlük, Özerklik ve
Laiklik sorunları ile hukuk, yargı ve adalet kavramlarını tartışıyor.
Üçüncü Bölüm’de ise, 2013 Haziran ayında “Gezi Parkı Olayları” ile başlayan
AKP-Cemaat ortaklığının bozulmasıyla giderek bir rejim bunalımına
dönüşen, hukukun üstünlüğü ve Cumhuriyet’in geleceği sorunlarını
manşetlerde izleyip yansıtıyor. Yorumu okurlara bırakıyor

SOSYOLOJİ
ISBN: 978-605-4579-84-6
Boyut: 14x21 cm
Sayfa Sayısı: 232 2. Basım
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GENÇLİK HALLERİ

2000’LER TÜRKIYE’SINDE GENÇ OLMAK

Derleyenler: Demet Lüküslü-Hakan Yücel

s o s y a l

b i l i m l e r

Yazarlar: Melike Aktaş Yamanoğlu, Gözde Aytemur Nüfusçu,
Leyla Burcu Dündar, Tuba Emiroğlu, Işıl Erdinç, Özlem Ezgin,
Derya Fırat, Meriç Sobutay, Çağdaş Ekin Şişman, Tolga Tezcan,
Yasemin Berrak Tuna, Annegret Warth, Süheyla Yıldız

SOSYOLOJİ

Gençlik hakkında birçok önyargı ve ön kabullerin yaygın olduğu
Türkiye’de bir toplumsal kategori olarak gençlik üzerine odaklanan
bilimsel çalışmalar, sosyal bilimler alanında geniş bir yere sahip değildir.
Ancak, özellikle 2000’lerin ikinci yarısından itibaren konu üzerine çalışan
araştırmacıların, gençlik çalışmalarını hızla zenginleştirdiği de gözden
kaçmamalıdır. Bu derleme kitapla, 2000’li yıllarda Türkiye’de genç olmanın
farklı hallerine odaklanan çalışmaların bir araya toplanması ve böylece
gençlik alanının farklı noktalarına değinen bu çalışmalardan beslenecek
yeni çalışmaların gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu kitap
içinde yer alan makaleler, farklı açılardan 2000’li yıllardaki gençlik
hallerine odaklanırken farklı gençlik mitlerini kurcalamakta, gençlerin
2000’li yılları birbirinden farklı deneyimleme hallerini dört eksende (sınıf,
kimlik, kültür ve siyaset) mercek altına almaktadır.

ISBN: 978-605-4579-47-1
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 320 1. Basım

ÖTEKİLERİN CUMHURİYETİ
y a y ı n e v i

AMATÖRLER, HAYALPERESTLER VE
İSYANKÂRLARIN GÜCÜ

Yazar: Alissa Quart
Çevirmen: Fulya Güle

e f i l

Toplumun belirlediği geleneksel kimliklere sığmayan, sığdırılamayan,
aykırı, özgün kişiliklerin hayat yolculuklarına kısa bir süreliğine eşlik
ediliyor bu kitapta. Kendine uymayanı öteleyen toplum tarafından
yaşamın kıyısına köşesine itilmiş, yok sayılmış, yok edilmeye çalışılmış
kişiliklerin var olma mücadelesi yansıtılıyor. Geleneksel yapının
oluşturduğu tüm sınırlılıklara karşı, yaşama çıkan alternatif yollar inşa
eden mimarların hikâyelerine ve mücadelelerine tanık oluyoruz her
satırda.
Bir tarafta dışlanmış, marjinal diye nitelendirilmiş olanın resmini
görüyoruz, diğer tarafta yaşamın merkezindekilerden, kalıpları
oluşturanlardan biri olmaya başlayan “ötekilerin” hayatlarını… Kendi
kişiliğini biçimlendirmiş olanla, sistemin parçası haline gelmeye
başlayanın portrelerine rastlıyor ve yaşamın neresinde duracağına kendi
karar veren bireylerden öğreniyoruz karşı duruşu ve mücadeleyi…
SOSYOLOJİ
ISBN: 978-605-4160-43-3
Boyut: 14x21 cm
Sayfa Sayısı: 240 1. Basım
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BİR BİLİMSEL FELSEFE OLARAK YAMAN ÖRS’ÜN YAKLAŞIMIYLA

ETİK’İN ANLAMI VE ANLAMSIZLIĞI
Derleyen: Zümrüt Alpınar

e f i l

FELSEFE
ISBN: 978-605-4334-71-1
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 336 1. Basım

s o s y a l

ATATÜRK, FELSEFE VE YAŞAM
Yazarlar: Yaman Örs-Burcu Baytemir

b i l i m l e r

Atatürk, Felsefe ve Yaşam başlıklı kitap; özenli, dikkatli bir çabanın ürünüdür.
Yaman Örs, yılların deneyimi ve birikimiyle, felsefi usavurmanın keskinliği
ve inceliğiyle; genç bir yazar olarak Burcu Baytemir de hukuk bilgisiyle
güçlendirilmiş tarihsel yaklaşımıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünme
dünyasına ve eylem dünyasına yöneliyorlar. Yazarlar, Atatürk’ün “insandünya-bilgi” ilişkisini hangi kavramlarla kurduğunu belgelere, bizzat
Atatürk’ün tanıklığına dayalı olarak anlamaya çalışıyorlar; insana: çocuğa,
gence, kadına, yaşlıya, insanın neredeyse tüm hallerine; insan dünyasının
temel ögelerine: laikliğe, insan haklarına, cumhuriyete, demokrasiye;
bilgiye: bilime, pozitivizme, aydınlanmaya, eleştirel düşünme olarak
felsefeye ve düşünen-eyleyen Atatürk’e onun kendi söylemiyle/
Söyleviyle, güçlü tanıklıklarla ulaşıyorlar.
“Atatürk, çocukluk ve ilk gençlik yıllarından itibaren bilinçli bir okuma
etkinliğine girmiştir.” Yine yazarların ifadesi ve Afet İnan’ın tanıklığıyla,
“Zevk için okumuş, bilgi edinmek için okumuş ve yazılarına kaynak olması
için okumuştur.” Elinizdeki kitabı okuyarak siz de Atatürk’ün okuma
serüvenini izleyebilir; onun salt insanı ölçü alan yanını ayrıntılarıyla
görebilirsiniz.
-Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim
Üyesi

y a y ı n e v i

Elinizdeki kitap, beş ana başlıktan/bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm,
“Yaman Örs’ün Bilimsel Felsefe Yaklaşımının Ana Çizgileri” başlığını
taşımaktadır. Bu bölümde, yazarın konuyla ilgili olarak beş yazısını
kullanmayı uygun gördüm. Konusunun etik olmasına karşılık bu kitapta
yazarın felsefi görüşlerini içeren ayrı bir bölüme yer vermemin nedeni,
bir felsefecinin felsefi görüşlerini, yaklaşımlarını anlamadan onun etik ve
etiğin uygulamalı alt dalları olan biyoetik ve tıp etiği yazılarının altında
yatan tutum ve yaklaşımını anlamanın çok zor olacağını düşünmemdir.
Görüleceği gibi yazarın görüşleri, etiğe olan bakış açısını önemli ölçüde
etkilemiştir.
Kitabın “Etik Yazıları”nı içeren ikinci bölümünde, yazarın daha çok, genel
olarak etik konularına yaklaşımını içeren yazılarına öncelik vermeye
çalıştım. Üçüncü bölümdeki yazılarda karşımıza çıkan “Felsefenin Etiği”,
“Felsefe Yapmanın Etiği” terimleri, yazarımız dışında daha önce bir başka
düşünür tarafından kullanılmamış; kullanılmış olsa da en azından onların
anlam içeriği dizgeli bir biçimde ortaya konmamış olabilir. Bu bölümdeki
yazıları, gerek bu açıdan gerekse konunun kendine özgülüğünden dolayı
ötekilerden ayrı tutmayı uygun gördüm. Son iki bölüme gelince aslında
“Biyoetik Yazıları” başlığı altında “Tıp Etiği Yazıları” da toplanabilirdi,
çünkü biyoetik, tıp etiği alanını da içine alan, ondan daha kapsamlı bir
akademik alandır. Öte yandan yazarın tıp kökenli bir bilimsel felsefeci
olmasına bağlı olarak da tıp etiği konularına burada ayrı bir yer vermek
anlamsız kaçmayacaktır.

FELSEFE
ISBN: 978-605-4334-20-9
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 280 1. Basım
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DESCARTES
Yazar: Alfred Fouillé
Çevirmen: Atakan Altınörs

-Alfred Fouillé
“Modern felsefe” olarak adlandırılan dönem, felsefe tarihinde
Descartes ile başlar. Descartes, felsefedeki yenilikçi rolü yanında
cebri geometriye uyarlayan önder bir matematikçi; bilhassa optikteki
çalışmalarıyla bir fizikçi; hayvanlar üzerinde yaptığı teşrih/diseksiyon
çalışmalarıyla kan dolaşımını açıklamış bir fizyologtur.

FELSEFE
İKTİSAT
ISBN: 978-605-4160-39-6
Boyut: 13,5x19,5
16x24 cm cm
Sayfa Sayısı: 144
1. Basım
1. Basım

e f i l

Yazarlar: Günther Löschnigg-Alpay Hekimler

İKTİSAT
HUKUK
ISBN: 978-605-4334-67-4
Boyut: 16x24 cm
1. Basım
Sayfa Sayısı: 376
1. Basım
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Yazar, Descartes’ın felsefesiyle yüzeysel kanıların ötesine geçen
bir tanışıklık kurmak isteyenlere sesleniyor. Okurları, Descartes’ın
fiziğinden metafiziğine; ahlâk öğretisinden psikoloji konusundaki
fikirlerine uzanan kapsamlı ve zihin açıcı bir okuma serüvenine davet
ediyor...

AVRUPA İŞ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE
TÜRK İŞ HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI
AVUSTURYA İŞ HUKUKUNUN TEMEL ESASLARI

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

Huxley’e göre iki tip büyük adam vardır: Bunların ilki, kendi
çağlarının aynaları gibidir ki bunlar Voltaire’in deyimiyle “Herkesin
düşüncelerini en iyi şekilde ifade eder.”; çok daha yüce olan ikinci tip
insanlarsa “İki veya üç asır sonra herkesin düşüncesi haline gelecek
şeyler dile getirir.”. Huxley, “İşte Descartes, ikinci tip insanlardandır;
gerek bilimde gerekse felsefede, modern zamanlardaki en önemli
ürünlere baktığınızda, onlara temel teşkil eden ideanın yahut bizzat
formun, Descartes’ın zihninin ürünü olduğunu görürsünüz.” der.

Önsözünü Avusturya Federal Çalışma, Sosyal ve Tüketici Hakları
Bakanı ile Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın
birlikte kaleme aldıkları bu kitapta; Avusturya İş Hukuku’nun temel
esasları, Türk İş Hukuku ile karşılaştırmalı olarak Avrupa Birliği
normları çerçevesinde ortaya konmaktadır.
Zaman içinde her ülke kendi gelenekleri ve gereksinimleri
doğrultusunda bir çalışma hukuku şekillendirmiş olsa da son yıllarda
özellikle Avrupa Birliği normları ışığında, birlik üyesi ülkelerin
özellikle bireysel iş hukuku alanında mevzuatlarını önemli ölçüde
yakınlaştırdıklarını, kolektif iş hukuku alanında bu sürecin daha yavaş
işlediğini görmekteyiz.
Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra
Avrupa Birliği normlarına uyum aşamasında, bazı eksikliklere
rağmen önemli mesafeler alınmıştır. Çalışmada ortaya konduğu
üzere iki ülkenin özellikle bireysel iş hukuku mevzuatları arasındaki
ortak yönler, ayrıştıkları noktalardan daha fazladır.
Günther Löschnigg ve Alpay Hekimler tarafından, gerek karşılaştırmalı
hukuk alanında çalışanlara gerekse iş dünyasına yönelik olarak
mümkün olduğu ölçüde anlaşılır, sade bir dille hazırlanmış olan
kitapta, Şubat 2011 tarihine kadar olan gelişmeler değerlendirilmiştir.

HALK YÖNETIMI:

DEMOKRASI VE POPÜLIZM ÇATIŞMASINDA DÜNYA

Yazar: Ersin Mahmut Kalaycıoğlu

e f i l

POLİTİKA
İKTİSAT
ISBN: 978-605-2294-46-8
Boyut: 13,5
x 19,5
16x24
cm cm
Sayfa Sayısı: 1.160
1. Basım
Basım

y a y ı n e v i
s o s y a l
b i l i m l e r

Bu kitap Sanayi Devrimi’nden (1760’lardan) beri, dünyada ortaya çıkan
teknolojik değişim ve onun da etkisiyle oluşan demokrasi, milliyetçilik
ve sosyalizm akımlarının belirlediği küresel gelişmeleri ve onlara tepki
olarak doğan bir siyasal hareket olarak popülizm olgusunu, küresel salgın
ortamında inceleyen bir çalışmadır.
On sekizinci yüzyıldan itibaren dünya giderek artan oranda yönetme
hakkının halkta olduğu savına göre düzenlenen siyasal sistemler ve
hükümetlerle yönetilmiştir. Ancak, bu sava dayanarak yapılan girişimler
ortaya tek bir halk yönetimi uygulaması çıkartmamış, farklı zaman
ve coğrafyalarda etkili olan demokrasi, milliyetçilik ve sosyalizm gibi
türlerine ve onların etkileşimlerine göre de farklılık içeren halk yönetimleri
doğmuştur.
Siyasal sistemi halkın yöneteceği savı, halkın kim olduğunu
tanımlamadan, kimler tarafından ve nasıl bir yönetimin vücut bulacağını
belirlememektedir. Burada verilen yanıtlara göre fevkalade liberal bir
demokrasi de, gayet şedit bir totaliter rejim de aynı halkın yönetme
savına uygun olarak kurulabilmekte ve sürdürülebilmektedir. Kullanılan
tanımların muğlaklığı ve çeşitliliği, en pekişmiş demokrasilerde bile
liberal demokrasi karşıtı güçlü halk hareketlerine ve onların siyasal
liderlerinin yükselmesine yol açabilmiştir.
Soğuk Savaş’ın bitiminden itibaren (1989 – 1991) süren küresel ve
teknolojik gelişmeler yine bir halkçı (popülist) sava dayalı olarak farklı
içerikte siyasal hareketlere, başta Kuzey Amerika ve Batı Avrupa olmak
üzere, küresel olarak yol açmıştır. Bu kitap işte tam bu ortamda ortaya
çıkan bir başka küresel olgu olan COVID-19 salgınının bu gelişmeleri nasıl
etkileyeceği ve bizi nasıl bir dünyaya doğru yönlendirmekte olduğunu
da araştıran bir çalışmadır.
Salgınla birlikte gittikçe keskinleşen tezatlıklar ve çatışmalar daha ciddi
bir otoriter, hatta totaliter ülkelerin dünyasının mı, yoksa daha özgürlükçü
liberal demokrasilerin dünyasının mı habercisidir? Bu ve benzeri soruların
yanıtlarını merak edenler için bu hususların sadece yanıtı değil, aynı
zamanda nasıl belirlenebileceği hakkındaki çözümlemeler de içeren bir
yayın olarak Halk Yönetimi: Demokrasi ve Popülizm Çatışmasında Dünya
okuyucuya sunulmaktadır.

İKTİSAT
ISBN:
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 1. Basım
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KIBRIS MÜZAKERE SÜRECİ SEYİR DEFTERİ

POLİTİKA
ISBN: 978-605-2294-44-4
Boyut: 16 x 24 cm
Sayfa Sayısı: 384 1. Basım

y a y ı n e v i

s o s y a l

b i l i m l e r

Yazar: M. Ergün Olgun

SİVİL TOPLUM UÇ BEYİ İDRİS KÜÇÜKÖMER

e f i l

Yayına Hazırlayan: Osman Arolat
Yazarlar: Asaf Savaş Akat, Osman S. Arolat, Ömer Faruk
Çolak, Ahmed Güner Sayar, Sedat Murat, Vahap Adıyaman,
Ertuğrul Günay, Gökhan Atılgan, Kurtuluş Kayalı, Masis
Kürkçügil, Murat Özyüksel, Kenan Çamurcu, Dinç Alada,
Yücel Yaman, Selahattin Yıldırım

POLİTİKA
ISBN: 978-605-4160-70-9
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 280 1. Basım
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Kökleri iki yüz yıl öncesine dayanan Kıbrıs sorunu, yakın yüzyıl siyaset
tarihinin en netameli konularından biridir. Tarafları, anavatanları
Türkiye ve Yunanistan olan iki asli halk, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı
Rumlar olan bu sorun, Kıbrıs adasının Doğu Akdeniz’deki fosil yakıt
(hidrokarbon) kaynaklarına yakınlığı ve Süveyş Kanalı’na bağlı
deniz ulaşım yolları üzerinde olması nedeniyle, uluslararası siyaset
zemininde de ilgi odağı halindedir. Bugün halen tanık olduğumuz
gibi, Doğu Akdeniz’de keşfedilmeye başlanan doğalgaz kaynakları da
Kıbrıs’ın önemini artırmıştır.
Bu düzeyde köklü, çok boyutlu, çok taraflı niteliğiyle yaklaşık 60 yıldır
siyasetin en sıcak konularından biri olan Kıbrıs sorunuyla ilgili yapılan
çok sayıda yayın, kitap ve makale, farklı çıkar çatışmaları nedeniyle
sorunun iç yüzünü bütünlüklü ve objektif biçimde ortaya koymaktan
uzaktır. Bu yayınların birçoğunda konu tek yanlı ve önyargılı yahut
sadece belirli bir açıdan, belirli bir tarih aralığında ele alınır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
R. Denktaş’la 1994-1998 yılları arasında onun Siyasi İşler ve Araştırma
Özel Danışmanı, 1998-2005 yılları arasında Müsteşarı ve 2004 BM
Kapsamlı Çözüm Planı’nın (Annan Planı) hazırlanarak eşzamanlı
referandumlara sunulması sürecinde Müzakere Süreci Teknik
Koordinatörü olarak birlikte çalışan ve ünlü Erenköy Direnişi’nde
yer alıp ağır yaralanan M. Ergün Olgun, çalışmasında bu yaygın
yaklaşımların dışına çıkıyor.
Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri, bu eksikliği tamamlamak
amacıyla, 1960 yılında kurulan iki toplumlu ortaklık Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan başlayarak 2020 yılına kadar Kıbrıs
sorununda yaşanan önemli gelişmelere ve uzlaşı için yürütülen
müzakerelere ana hatlarıyla değinerek kronolojik bir seyir sunuyor.
Objektif gerçekler zemininde değerlendirmelerde bulunulan kitapta
ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğine ışık tutacağı
düşünülen değerlendirmeler yer alıyor. BM müzakere süreci, federal
çözüm modeli ve bu modelin Kıbrıs’a uygunluğu, kendi kaderini tayin
hakkı, defakto devletler ve uluslararası sistemde KKTC’nin statüsü gibi
önemli konular bu değerlendirmelerin temel başlıklarını oluşturuyor.

İdris Küçükömer’in en sevdiği temalardan biri Türk aydınında devlet
kavramının biyolojik kökenleri idi. “Kapıkulluğu artık genetik yapıya
yerleşmiş; toplumsal alandan çıkıp biyolojik belirlenme düzeyine
geçmiş” derdi.
Küçükömer haksız değildi. Aydınlar, Osmanlı’dan bugüne bundan
dolayı savruldular. Sadece aydınlar da değil, toplumun tüm kesimleri,
sermaye sınıfından işçisine herkes savrulmalardan payını aldı.
Aslında Küçükömer de savrulanlar arasındadır. Bundan dolayı
içinde yaşadığı haksızlıklara karşı biriktirdiği hınç, üzüntü onu farklı
yerlere götürdü. O da haksızlıklar yaptı; fakat bunu bugünlerde pek
göremeyeceğimiz bir aydın namusu ile yaptı.
Bu kitap aslında sadece Sivil Toplum Uçbeyi İdris Küçükömer’in
yaşamını, düşüncelerini değil, Türkiye kaygan zeminini de anlatıyor.

MUSTAFA KEMAL VE İSMET PAŞA
Yazar: Vural Fuat Savaş

TARİH

KEMALİZM VE TEK PARTİ DÖNEMİ

TANIMLAMAYA VE ANLAMAYA YÖNELIK FARKLI YAKLAŞIMLAR

Yazar: İbrahim Saylan, Erkan Doğan

TARİH
ISBN: 978-605-4160-93-8
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 192 1. Basım

CUMHURİYETİN İLANI VE KARŞITLARI
(1920-1926)

b i l i m l e r

Tek Parti dönemi, Türkiye’nin modernleşme sürecinin hız kazandığı,
toplumsal/siyasal değerlerin ve geleneklerin, yönetici-yöneten
ilişkilerinin, siyasal kurumlaşmanın, egemen kamu felsefesinin ve
sistemin işleyiş kurallarının yeni baştan kurulmaya çalışıldığı bir
dönemdir. Bu nedenle, bu dönem uluslararası ve yerli araştırmacılar için,
Türk siyasal yaşamının bir bütünlük içinde anlaşılması ve açıklanması
açısından önemli bir araştırma alanını oluşturmaktadır.

s o s y a l

Bu çalışma, Türkiye’de tek parti dönemine (1923-46) ilişkin literatürdeki
farklı yaklaşımlara teorik ve metodolojik açılardan bakmayı, söz konusu
literatürdeki çalışmaların karşılaştırmalı bir analizini yaparak Türkiye
siyasi tarihinin bu kritik dönemine yönelik farklı yaklaşımları tasnif etmeyi
hedeflemektedir. Bu yapılırken, tek parti döneminin kurucu momentleri,
aktörleri, temel meseleleri ve tartışmaları, incelenen her bir yaklaşımı
temsil eden çeşitli yazarların elde ettikleri bulgulara göre okunmakta;
bu bulguları belirleyen genel yaklaşımlar, entelektüel gelenekler ve
yöntemler irdelenmektedir.

y a y ı n e v i

ISBN: 978-605-4160-97-6
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 160 1. Basım

e f i l

Mustafa Kemal ve İsmet Paşa, Türkiye Cumhuriyeti’nin iki temel taşıdır.
Laik, demokratik ve çağdaş uygarlığa yönelik devletimizi kuran iki asker, iki
siyasetçi ve iki diplomattır.
İstiklal Savaşı başladığı gün bir araya gelmiş, savaşın her aşamasında yan
yana olmuş, hem yurt içi ve hem de yurt dışı düşmanlarla savaşmışlardır.
Barışı birlikte yaratmış, yeni Türkiye’yi birlikte kurmuşlardır.
Bu kitap, ne Mustafa Kemal’in ne de İsmet Paşa’nın hayat hikâyesidir. Bu
kitap bu iki liderin bir araya gelmesinin, birlikte çalışmasının ve birlikte
yüklendikleri sorumlulukların hikâyesidir. Yirminci yüzyılın başında başlar
ve Mustafa Kemal’in ebediyete göç ettiği tarihe kadar sürer. Bu nedenle bir
açıdan, “milli mücadelemiz”in bir tarihidir.
Bu tarihi oluşturmada, o günleri yaşamış kimselerin hatıraları temel
kaynağımız oldu. Mustafa Kemal de İsmet Paşa da sevgi, saygı ve minnetle
bağlı olduğumuz büyüklerimiz olduğu için öğrendiklerimizi tarafsız
bir gözle yansıtmamız kaçınılmazdı. Bu çalışmamızın onları daha iyi
tanımamıza yardımcı olacağını umuyoruz.

Yazar: Vural Fuat Savaş
“Cumhuriyetin İlanı ve Karşıtları”nda, Atatürk ve yakın arkadaşlarının arasında
süregelen ve cumhuriyetin ilanından sonra şiddetlenen ayrılıklar, 1920-1926
dönemi dikkate alınarak, tarafsız bir gözle ele alınmıştır.
Canları pahasına bir araya gelip iç ve dış düşmanlarla savaşan bu bir avuç insan,
üç dört yıl içerisinde neden birbirlerine karşı güven bunalımına sürüklenmiştir?
Konuyu incelemede yararlanılan kaynaklar, Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk
başta olmak üzere, İnönü, Rauf Bey, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy
tarafından kaleme alınmış hatıralardır.
Bu çalışma ile yakın tarihimizin daha iyi anlaşılacağı ümit edilmektedir.

TARİH
ISBN: 978-605-2294-15-4
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 176 1. Basım
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MUSTAFA KEMAL VE MANDACILAR

b i l i m l e r

Yazarlar: Prof. Dr. Vural Fuat Savaş

TARIH

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından küresel bağlamda klasik sömürgecilik
anlayışı sona ermiş, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak bağımsızlığa
erişen ülkeler İtilaf Devletleri’nin odak noktası haline gelmiştir.
İtilaf Devletleri, yeni sömürgecilik olarak nitelendirilebilecek “manda”
kavramını Paris Barış Konferansı’nda öne sürmüş ve bağımsız ülkeleri
masumane bir yardım vaadiyle mandaları haline getirmeye çalışmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu için de aynı şeyleri hedefleyen İtilaf Devletleri’ne
Mustafa Kemal ve arkadaşları engel olmuştur.
Bu kitap, dönemin mandacılık anlayışını Cumhuriyet tarihimizin en
önemli olayları olan Erzurum ve Sivas Kongresi belgeleri ışığında
değerlendirmektedir.

ISBN: 978-605-2294-22-2
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 112 1. Basım

KALİTELİ YAŞAM SANATI

YAŞAMINIZ İÇİN EŞSİZ PRATİK ÇÖZÜMLER REHBERİ

KİŞİSEL GELİŞİM
ISBN: 978-605-4334-64-3
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 288 1. Basım

MANTIĞIN KULLANIMI VE SUİSTİMALİ

Yazar: Madsen Pirie
Çevirmen: İnan Mutlu

KİŞİSEL GELİŞİM
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Yapabilirsin!
Evet! Artık yaşamınızda kalite adına yapabileceğinize inandığınız her
şeyi yapabilirsiniz. Bu yöntemler, hayatınızı kolaylaştıracak eşsiz pratik
çözümlerle elinizdeki kitapta verilmiştir.
Yazarın amacı “felsefe yapmak” değil, kişilerin gerçekten hemen şimdi
hayatlarına adapte edebilecekleri çözümleri uygulamalarına yardımcı
olmaktır.
Kaliteli Yaşam Sanatı her sayfasında, hayatına kalite katmak isteyenler için
uygulaması kolay egzersizler içermektedir.
Bu kitap, hayatını kaliteli yaşayanların, bu kaliteyi nasıl yakaladıklarını
gün yüzüne çıkaran yüzlerce uygulamayı barındıran bir başucu kitabıdır.
Unutmayın!
Kaliteli Yaşam Sanatı, binlerce kitapta yer alan önerilerden daha fazlasını
içeren, yazarın cömertçe paylaştığı, eşsiz pratik çözümler rehberidir.

GİRDİĞİNİZ HER TARTIŞMAYI KAZANMANIN YOLLARI

e f i l

y a y ı n e v i

s o s y a l

Yazar: Bünyamin Gülmez

ISBN: 978-605-4334-89-6
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 192 1. Basım

Madsen Pirie bu espirili ve bulaşıcı kitabında, tartışmaları kazanmak için
mantığın nasıl kullanılacağını –aslında nasıl suistimal edilebileceğini–
gösteren bir kılavuz sağlıyor. Argümanlarda kullanılan bütün yaygın
yanılgıları çarpıcı örneklerle gözler önüne seriyor. Bizler hep aklı
başında ve mantıklı bireyler olduğumuzu varsayarız ancak bütün
okurlar, yaygın olarak içine düştükleri yanılgıları açık bir şekilde bu
kitabı okurken görecekler. Yazar, hem kendi argümanlarınızı nasıl
güçlendireceğinizi hem de rakibinizin zayıf noktalarını nasıl açığa
çıkarabileceğinizi gösteriyor. Daha sinsice olanı ise kasıtlı olarak nasıl
mantıksızlığın kullanılacağını ve ondan nasıl kurtulunacağını anlatıyor.
Bu kitap sizi gerçekten çılgın bir dahiye çevirecek: Aileniz, arkadaşlarınız
ve rakipleriniz sizin bu kitabı hiç okumamış olmanızı isteyecekler.

BURAYA İLK KİŞİSEL GELİŞİM

ANNE, BABA VE ÇOCUK ÜZERINE DENEMELER

Yazar: Fatih Pulat

e f i l

KİŞİSEL GELİŞİM
ISBN: 978-605-4160-96-9
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 128 1. Basım

y a y ı n e v i

Buraya İlk Kişisel Gelişim; adından da anlayabileceğiniz üzere
okuyucuyu, özgür iradesiyle kişisel benliğini ve biricikliğini
keşfetmeye davet ediyor. Bu yolculuğa başlarken de kendimizi ve
hayata bakış açımızı; karşımıza çıkan fırsatları, krizleri, çelişkileri
referans alarak, deneyimlerimizi sorgulamayı ve onları farklı bir
bakış açısı ile yeniden yapılandırmayı amaçlıyor.
Eserinde, “kendimiz olabilme”ye dair, “hayata/insana dair” ve
ilerleyen bölümlerde de çokça “doğru ve etkili ebeveyn olma”ya dair
tespitler sunan yazar, tüm bunları yaparken de ilk kitabında olduğu
gibi yine kitapların/filmlerin yol göstericiliğinden ve yaşanmışlığa
dayanan örnek vakaların zenginliğinden faydalanıyor.
Eğer bitmek bilmeyen “ben olma” serüvenine ve “hayat”ı keşfedip
sorgulamaya hazırsanız, siz okuyucuları “kendi olma ayrıcalığının
tadına varma ve hayata zenginlik katma” yolunda ilk adımı atmaya
davet ediyoruz.

s o s y a l

KİŞİLİK DİNAMİKLERİ VE STRESLE BAŞ ETME

b i l i m l e r

Yazar: Zeynep Deniz Yöndem
Acılar kadar mutluluklar, iyilikler kadar kötülükler vardır. Yaşam
kendi içinde dengesini kurmuştur. Sanırım bizim de yapmamız
gereken, yaşamda gözlemlediğimiz dengeyi iç dünyamızda
kurmayı başarmaktır.
Baş etme, yaşamı ve kendimizi keşfetmemiz gereken uzun bir
yolculuktur. Güneşin parlaklığı gözümüzü yorsa da, kamaştırsa da
yüzünü güneşe dönmek, çaba göstermek ve umudunu yitirmeden
mücadele etmektir.
Kitabın, baş etme yolculuğunuzda yol gösterici olması dileğiyle…

KİŞİSEL GELİŞİM
ISBN: 978-605-4334-50-6
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 208 3. Basım
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KÜRESEL İSTİHDAM SORUNU

Yazarlar: Ajit K. Ghose-Nomaan Majid-Christoph Ernst
Çeviri Editörü: Ömer Faruk Çolak

I L O

K i t a p l ı ğ ı

Bu kitap, dünyadaki istihdam sorununu analiz etmektedir. Yazarlar
kendi ifadeleri ile kitapta, küreselleşen dünyada “istihdam sorununun”
doğasını ve sorunun altında yatan nedenleri belirlemektedir. Onlara
göre eğer uluslararası toplum ve hükümetler, istihdama yönelik düzeltici
faaliyetleri bir an önce çözmekte başarısız olurlarsa istihdam sorunu
olgusu, kısa bir süre içerisinde dünyanın her yerinde istihdam krizine
dönüşecektir.
Kitap özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, Orta ve Doğu Avrupa
ile Bağımsız Devletler Topluluğu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kitapta
istihdam ve işsizliğin yeni ve mevcut göstergelerinden elde edilen
değerli bilgilerin yanı sıra işsizliğin niteliği ve doğasının ayrıca bu
alanlarda ortaya çıkan yeni eğilimlerin analizi yapılmaktadır.

ILO DİZİSİ SOSYAL POLİTİKA
ISBN: 978-605-4334-10-0
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 304 1. Basım

Çalışma, üretken kaynakların eşitsiz dağılımı ve küreselleşmenin bunu
değiştirmedeki başarısızlığı, gelişmekte olan ülkelerde istihdamın
arttırılması ve yoksulluğun azaltılması arasındaki ilişki ve gelişmekte
olan ülkelerde standart dışı istihdamın artması gibi özgül sorunları
detaylı olarak incelemektedir.

KÜRESEL EKONOMİDE TOPLU PAZARLIĞIN ROLÜ
TOPLUMSAL ADALET IÇIN MÜZAKERE ETMEK

e f i l

y a y ı n e v i

Hazırlayan: Susan Hayter
Çevirmen: M. Ali Okan Doğan

ILO DİZİSİ SOSYAL POLİTİKA
ISBN: 978-605-4579-21-1
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 352 1. Basım
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Elinizdeki kitap, toplu pazarlıkların, günümüzün küresel ekonomisi
bağlamında dünyanın dört bir yanındaki işyerlerinde var olan
sorunları nasıl çözebildiğini incelemektedir. Küreselleşme, büyüme ve
kalkınmaya destek çıkabilir; fakat yakın tarihli mali krizlerin de ortaya
koyduğu gibi aynı küreselleşme istihdam, gelir ve çalışma standartlarını
tehlikeye atmaktadır. Bu kitap, işçilerin küresel ekonomiye katılımlarıyla
ortaya koydukları zenginliklerden paylarına adil bir hissenin düşmesine
ve istihdam ve ücretlerle ilgili riskler karşısında bir koruma sağlamada
toplu pazarlıkların oynadığı role odaklanmaktadır. Hikâyenin nadiren
bakılan bir kısmına bakarak toplu pazarlıkların, ekonomik ve toplumsal
hedeflere ulaşmaya yapabileceği olumlu katkıları da ortaya koymaktadır.
Çeşitli yazarlar, temel ilkelerden ve çalışma yaşamının temel haklarından
biri olan toplu pazarlıkların farklı ülkelerde nasıl hayata geçtiğini
ve pazarlıkları sınırlar arası düzeyde uygulama denemelerinin nasıl
takviye edilebileceğini incelemektedirler. Ortaya çıkan farklı sorunları
ve devletlerin küresel ölçekli bir ekonomide pazarlık kuvvetlerini
yeniden dengeleme maksadıyla oynayacakları kritik önem taşıyan
rolü vurgulamaktadırlar. Bölümler, anlaşılır bir üslupla yazılmıştır ve
istihdam güvenliği, işyeri değişimi ve üretkenlik veya çalışma süresi gibi
pratik konulara değinilmektedir.
Küresel Ekonomide Toplu Pazarlığın Rolü, çalışma ve endüstri ilişkileri,
insan kaynakları yönetimi, iktisat ve işletme gibi alanlarda lisansüstü
kademelerde çalışan öğrenciler ile endüstri ilişkileri faaliyetlerinde
bulunanlar ve araştırmacılar için olmazsa olmaz bir kitap haline gelecektir.

KÜRESEL KRİZDE DIŞ TİCARET VE İSTİHDAM
Editörler: Marion Jansen-Erik von Uexkull
Çevirmen: Burcu Hitit

e f i l

Bu kitap, küresel krizin istihdam üzerindeki görülen etkileri ile ilgili
olarak Brezilya, Mısır, Hindistan, Liberya, Güney Afrika, Uganda ve
Ukrayna’da ILO’nun desteklediği çalışmalardan elde edilen bulgulara
dayanarak sınır ötesi ticaretin, bir geçiş kanalı olarak nasıl rol aldığını ve
krizi gelişen ve gelişmekte olan ülkelere nasıl yaydığını incelemektedir.
Ele alınan ana başlıklar, işgücü piyasalarının ticari şoklar karşısında
duyarlılığının artmasında küresel ihracat yoğunluğunun rolünü;
hanehalkı ve şirket yatırım kararlarında küresel fiyat dalgalanmalarının
etkilerini; işçilerin ve hükümetlerin pazarlık güçleri üzerinde küresel
durgunluğun, cinsiyet eşitsizliği üzerinde ise negatif ticari şokların
etkisini kapsamaktadır.

ILO DİZİSİ SOSYAL POLİTİKA
ISBN: 978-605-4579-19-8
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 176 1. Basım

y a y ı n e v i

Kitap, kriz süresince ülkelerin uygulamış olduğu farklı politika
araçlarının uygunluğunu gözden geçirmektedir. Yazarlar, etkili politika
araçlarının kriz öncesinde yürürlükte olduğu ülkelerde, bu araçların
kolaylıkla genişletilebilen otomatik tampon rolü gördüğü sonucuna
ulaşmışlardır.

MİKRO FİNANS VE KAMU POLİTİKASI

I L O

YARDIM PROGRAMI, PERFORMANS VE ETKINLIK

Editör: Bernd Balkenhol
Çevirmen: Seval Mala

K i t a p l ı ğ ı

Bu kitap, yardım ve kamu kuruluşlarının, mikro finans kurumlarına (MFK)
devam eden ya da etmeyen destekleri konusunda yol göstermek için
etkinliği; çetin ve güvenli bir kıstas olarak dikkate almaya davet ediyor.
Etkinlik, MFK’lerin genel uyumuna bakmaksızın yüksek ya da düşük
performans sergileyen MFK’leri ayrıştırmaya yardımcı olur. Bazı MFK’ler,
daha çok fakir kişilerin ortalama küçük işlemleri ile uğraşır; bazıları da
daha çok ticari odaklıdır ve en kısa zamanda güçlü performans için
çaba sarf ederler. MFK’lerin her iki çeşidi de belirli üretim işlevi ve belirli
çalışma ortamında, etkinlik durumunda, etkinliğin sınırında ya da sınırına
yakınlaştıkları sürece destek verirler.
Bu çalışma; Afrika, Asya, Latin Amerika, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika içinden 21 ülkede çalışan 45 MFK’nin anketlerinin bulgularını
sunmaktadır. Bu araştırma ve analiz; Cenevre Uluslararası Akademi
Ağı(GIAN), Geliştirme Planları Kuruluşu (IUED), Uluslararası Çalışma
Örgütü(ILO), Cambridge Üniversitesi ve Cenevre Üniversitesi’ni içeren,
ILO’nun düzenleyici kuruluş olarak yer aldığı ortak bir projedir.
ILO DİZİSİ SOSYAL POLİTİKA
ISBN: 978-605-4334-90-2
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 280 1. Basım
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IŞGÜCÜ PIYASASI KURALLARININ SAVUNUSU
GELIŞMEKTE OLAN DÜNYADA ADALETI SAĞLAMAK

Editörler: Janine Berg-David Kucera
Çevirmen: Berke Erişen

I L O

K i t a p l ı ğ ı

İşgücü piyasası kuralları, birçok gelişmekte olan ülkenin kötü ekonomik
performansının nedeni olarak görülmektedir. Bir disiplinler arası araştırma
grubu, teorik ve ampirik kanıtlara dayanarak bu savın dayandığı kanıtların zayıf
olduğunu göstermektedir. Bu kitap, formel işgücü piyasası düzenlemelerinin
ve politikalarının gelişmekte olan ülkelerde neden uygulandığını ve formel
olmayan değerlerin ve normların da işgücü piyasasının işleyişini nasıl
etkilediğini ortaya koymaktadır. Kitap, bu konudaki tartışmaların odağını
oluşturan kavramsal ve metodolojik sorulara ışık tutarken aynı zamanda bu
kuralların ekonomik etkilerini analiz etmektedir.
Bu kitap, işgücü kurumlarını işgücü piyasası katılığı ile eş tutan mevcut bakış
açısına karşı çıkmakta ve farklı gelir düzeylerine sahip ülkelerin ihtiyaçlarını
ve karşı karşıya oldukları güçlükleri göz önüne alarak belli politikaları ve
standartları sürdürmenin ekonomik ve sosyal nedenlerini ortaya koymaktadır.
Janine Berg, Uluslararası Çalışma Örgütünde çalışan kıdemli bir işgücü
iktisatçısıdır. Berg; Kimin İçin Mucize?, Serbest Ticaret Altında Şilili İşçiler ve
İstihdam Sorunu İle Mücadele: Küresel Ekonomide Arjantin, Brezilya ve Meksika
kitaplarının yazarıdır.
ILO DİZİSİ SOSYAL POLİTİKA
ISBN: 978-605-4334-68-1
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 288 1. Basım

David Kucera Uluslararası Çalışma Örgütünde çalışan araştırmacı bir iktisatçıdır.
Kucera; Cinsiyet, Büyüme ve Ticaret kitabının yazarı ve İşgücü Standartlarının
Niteliksel Göstergeleri kitabının editörü ve yazarlarından biri olup, ayrıca işgücü
standartlarının ekonomik etkileri ve ilişkili konulardaki birçok makalenin
yazarıdır.

SENDİKALAR VE KÜRESEL KRİZ

İŞGÜCÜ VİZYONU, STRATEJİLER VE YANITLAR
y a y ı n e v i

Editörler: Melisa Serrano-Edlira Xhafa-Michael Fichter
Çevirmen: Alparslan Zengin
Süregiden ekonomik kriz ortamında… alternatif; ancak yenilikçi
hareket yoluyla oluşturulabilecek sürdürülebilir bir toplum için açık yol
haritaları mevcut değildir. Bu nedenle bu eserin zengin sunumlarından
ötürü şanslıyız. İyi yazıların bir araya geldiği bu derleme, sendikaların
ve müttefiklerinin önlerindeki mücadelede kullanabilecekleri yaratıcı
stratejilere işaret etmektedir.
-Lowell Turner, Cornell University

e f i l

Ulusal ve uluslararası emek hareketleri –ve diğer ilerici kuvvetler- bugün
1930’lardan beri en sert meydan okumayla karşı karşıyadır. Bu eser,
deneyimlerin ülkeler arasında farklılıklar gösterdiğini ifade etmekte
ve işyerinde ve toplumda demokratik hakları kuvvetlendirebilecek bir
mücadele için bir dizi değerli öneri sunmaktadır.
-Richard Hyman, London School of Economics

ILO DİZİSİ SOSYAL POLİTİKA
ISBN: 978-605-4579-33-4
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 280 1. Basım
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Güncel küresel ekonomik kriz, işgücünü dünyanın pek çok yerinde
zayıflattıysa sendika hareketinin çoğu parçası mücadele etmekte,
geleneksel ve yenilikçi stratejileri birleştirmekte ve hakim siyasi ve
ekonomik modellerin alternatiflerini dillendirmektedir.
Sendikalar ve Küresel Kriz, sendikaların ve diğer işçi örgütlerinin genelde
neoliberal küreselleşmeye ve özelde güncel mali krize verdiği yanıtların
kapsamlı bir taslağını sunmaktadır. Tüm dünyadan sendikacıların
ve akademisyenlerin kaleme aldığı buradaki makaleler; işgücünün
Brezilya, Çin, Nepal, Güney Afrika, Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki
durumunu irdelemektedir. Yazarlar, bir dizi kısa vadeli strateji ve eylem,
orta ve uzun vadeli siyasa ve mevcut kalkınma paradigmasını sorgulayan
alternatif görüşler sunmaktadır. Bu eser, daha demokratik ve adil bir
toplum inşasında işgücünün ekonomik, siyasi ve sosyal bir güç olarak rolü
üzerine devam etmekte olan tartışmaya aydınlatıcı bir katkı yapmaktadır.

BİR ALTERNATİF VAR

ANA AKIM DIŞINDA EKONOMİ POLİTİKALARI VE ÇALIŞMA
STRATEJİLERİ

Editör: Nicolas Pons-Vignon
Çevirmen: Fulya Güle

e f i l

Bir Alternatif Var ve Global Labour Column sitesi, bizim gibi derin ekonomi
uzmanlığı bahşedilmemiş kişileri aydınlatmada paha biçilmez bir hizmet
sunuyor. Küresel ebatlarda bir krizin, nasıl yalnızca krizin faillerine
yaradığını ve bir direniş oluşturamayan işçi sınıfının nasıl parçalara
ayrıldığını anlamak için çeşitli yollar sunuyor. -Michael Burawoy, California
Berkeley Üniversitesi Öğretim Üyesi.

Küresel ekonomik krizin başlangıcından beri iktisatçılar ve sendikacılar,
adil ve sürdürülebilir bir iyileşme getirecek dengeli politikaların
oluşturulmasını sağlama umuduyla hükümet ve iş dünyası ile diyalog
kurmanın yollarını aramıştır; ancak birkaç yıl sonra ülkeler, krize neden
olan ekonomi rejimi ile bağlarını koparmayı başaramadılar ve şu an
birçok ülkede tasarruf programları uygulanmakta ve sosyal haklar ve işçi
hakları saldırıya uğramaktadır.
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Eşitsizliğin ve finans gücünün anlamlı bir biçimde azaltılması, ikna
edici politika alternatiflerinin oluşturulmasını ve bu politikaların hayata
geçirildiğini görme kararlılığını gerektiriyor. Global Labour Column
sitesinden alınan buradaki kısa makaleler gösteriyor ki tek boyutlu
düşünme, krizin şiddetinin en büyük nedeni. Bu yazılar mevcut işçi
mücadelelerine, aynı zamanda başarılı olan kurumsal tedbirlere, genel
bir bakış sunuyor. Birçok işçinin ücret görüşmelerine dahil edilmemesi,
artan geçici ve standart dışı işler ve giderek büyüyen ücret eşitsizliği gibi
çok derin eğilimleri değiştirmeyi hedeflediğinden yazarların önerdiği
program, oldukça iddialı ancak eğer bir alternatif oluşturulacaksa böyle
bir iddiaya da ihtiyaç olduğu kesin.

K i t a p l ı ğ ı

DÜNYADA CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Yazar: Kollektif
Çeviri Editörü: Ömer Faruk Çolak
Elinizdeki yayın, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün yayımladığı İş
Dünyası dergisinde 1999-2006 yıllarında yer alan makalelerden yapılan
bir derlemedir. Makaleler; Estonya’da iş arayan kadınların karşılaştıkları
zorluklardan Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’nde cinsiyet eşitliğine
getirilen yenilikçi yaşam döngüsü yaklaşımına, oradan Norveç’teki ilerici
babalık izni politikalarına kadar uzanan bir kapsamdadır. Okuyucunun,
seçimleri hem ilginç hem de ilham verici bulacağı umulmaktadır.
Hepsinden de önemlisi makalelerden pek çoğunun, herhangi bir yerde
taklit edilebilecek başarılı cinsiyet eşitliği girişimlerini içermesidir. Yayın,
bu yönüyle bilgi paylaşımı açısından önemli bir araç haline gelmektedir.

y a y ı n e v i

Ana akım iktisat tezleri, kuzey ve güneydeki işçilerin ümitlerini
kırmıştır. Buna rağmen ideolojik inançlar ve çıkar çevrelerinin gücü,
hâlâ kamuoyundaki tartışmalarda ve politika tercihlerinde baskındır.
Bir Alternatif Var, bu yanlış yönlendiren politikalara karşı gelerek
bugünün sisteminin eksikliklerini tahlil etmekte ve gerekli değişimler
için yeni düşünceler ve öneriler sunmaktadır. Dünyanın her tarafındaki
sendikacılar için değerli bir esin kaynağıdır. -Leroy Troman, Barbados
İşçilerinin Sendikası Genel Sekreteri

ILO DİZİSİ SOSYAL POLİTİKA
ISBN: 978-605-4334-97-1
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 176 1. Basım

79

TARIMDA ERGONOMİK KONTROL NOKTALARI
Editörler: Shengli Niu-Kazutakaga Kogi
Çevirmen: Sibel Coşar

I L O

K i t a p l ı ğ ı

Tarım, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en tehlikeli
alanlardan biridir. İş kazalarını ve hastalıkları azaltmak, yaşam koşullarını
iyileştirmek ve verimliliği arttırmak için tarımsal ve kırsal pratik
çözümlerin alanlarda uygulanmasına verilen dikkat giderek artmaktadır.
Birçok ülkeden raporlar gösteriyor ki ergonomik yeniliklerin fizibilite
ve etkinliği, tarımsal ve kırsal alanlarda çalışma ve yaşam koşullarını
geliştirmiştir. Bu güzel örnekleri dikkate alarak bu kitapçık, özellikle
gelişmekte olan ülkelerde kolay uygulanabilir ergonomik iyileştirmeler
için pratik ve somut rehberlik sunmaktadır.
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ILO ve Uluslararası Ergonomikler Derneği arasındaki uzun süreli işbirliği
sonucu olarak bu kitapçık, düşük maliyetli veya ücretsiz elde edilebilir
pratik ergonomik geliştirmeleri 100 örnek resim olarak derlemiştir.
Her bir kontrol noktası; bir eylemi, neden gerekli olduğunu, nasıl
yapılacağını, ek ipuçlarını ve hatırlanması gereken noktaları açıklar.
Kontrol noktaları; ergonomik olarak tasarlanmış aletler, malzemelerin
taşınması ve iş istasyonlarının düzenlenmesi için en iyi teknikler, fiziksel
çevreler, dinlenme tesisleri, takım çalışması yöntemleri ve toplumun
işbirliği üzerinde durur. Bu değerli eğitim aracı, tarım ve kırsal alanlarda
daha iyi bir çalışma alanı yaratmaya ilgisi olan herkes için tasarlanmıştır:
işverenler, yöneticiler, işçiler, denetimciler, güvenlik ve sağlık çalışanı,
eğitmenler ve eğiticiler, mühendisler, ergonomistler ve tasarımcılar.

SOSYAL HAKLARIN KÜRESELLEŞMESİ

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ VE DIĞERLERI
y a y ı n e v i

Editörler: Sandrine Kott ve Joëlle Droux
Çevirmen: Macidegül Batmaz

e f i l

Yüzüncü yıl dizisinin bu cildinde, 1919’daki kuruluşundan beri uluslararası
sosyal ağların yaratıcısı ve çeşitli ulusal ve uluslararası aktörler arasında
fikir alışverişinin kolaylaştırıcısı olarak ILO’nun rolü ele alınmaktadır.
Uluslararası sosyal modellerin ortaya çıkması ve şekillendirilmesinde,
geliştiren fikirlerin, uzmanlık bilgisinin ve uygulamaların uluslararası
dolaşımında, ILO’nun oynadığı rol vurgulanmakta, modellerin ulusal ve
yerel düzeyde toplum üzerindeki etkisi incelenmektedir. Çağdaş dünyanın
şekillendirilmesinde ve küresel bir sivil toplumun oluşturulmasında
uluslararası örgütlerin etkisini ILO örneğinde analiz edilmektedir. Bu
derleme, küresel ve uluslararası kurumların tarihi alanında uzman
kişiler oluşturduğu bir grubun hazırlandığı akademik yazıları bir araya
getirmektedir.
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Sandrine Kott, İsviçre’de Cenevre Üniversitesi’nde Çağdaş Avrupa Tarihi
Profesörüdür. Avrupa’da sosyal refah ve Doğu Avrupa “reel sosyalizm”
uygulaması üzerine çalışmaktadır, bu konularda kapsamlı yayınlar
yapmıştır. Uluslararası örgütler ve bilhassa da ILO’nun arşivleri ve
kaynaklarından yararlanarak uzmanlık alanlarının her birinde uluslar
üstü ve küresel boyutlar geliştirmiştir.
Joëlle Droux, İsviçre’de Cenevre Üniversitesi’nde Psikoloji ve Eğitim
Bilimleri alanında öğretim üyesidir. Uluslararası Çocuk Yardım Hareketleri,
20. yüzyılda sosyal ağlar, insani yardım ağları ve İsviçre’de çocuklar ve
gençlere yönelik yardım politikalarının uzun vadeli gelişimi hakkında
çalışmaktadır.

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ VE SOSYAL
ADALET ARAYIŞI, 1919-2009
Yazarlar: Gerry Rodgers, Eddy Lee, Lee Swepston ve
Jasmin Van Daele
Çeviri Editörü: Ömer Faruk Çolak
Çevirmen: Beyza Selçuk

Yazar: Nicolas Pons-Vignon - Phumzile Ncube
Çevirmen: Yağmur Güney
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The Global Labour Column, tüm dünyada çalışan kesimi etkileyen mevcut
iktisadi eğilimlerin analizi için başvurulabilecek bir kaynak olmuştur. Bu
makale seçkisi, farklı bölgeleri ve çeşitli perspektifleri kapsayan, farklı
konulardaki (mali stratejiler, finans politikaları, sosyal güvenlik, istihdam
yaratma stratejileri ve daha fazlası) eleştirel çalışmaları bir araya getirmiştir.

ILO DİZİSİ SOSYAL POLİTİKA

Jayati Ghosh, İktisat Profesörü, Jawaharlal Nehru University, Yeni Delhi

K i t a p l ı ğ ı

The Global Labour Column, adil ve kapsayıcı bir küreselleşme amacıyla
alternatif politikaların araştırılması ve analizi için faydalı bir platform
sunmaktadır. ILO’nun üç ana yaklaşımı bakımından bu makale seçkisinin,
sendikaların rolünü ve sendikaların sosyal adaletin yeni döneminde olayları
kendi lehlerine çevirecek donanımı nasıl kazanacaklarını vurgulamakta
önemli bir payı vardır.
Juan Somavia, Genel Direktör, ILO
Büyüyen ekonomik kriz, tartışmasız bir biçimde neoliberal politikaların
büyüme ve sosyal kalkınma için yeterli olmadığını gözler önüne serdi.
Bazılarına, çalışanların son otuz yılda yaptıklarının sağlıklı bir ekonomi
için gerekli olduğunu düşündüren perde kalktı. Ya da kalktı mı? Avrupa’da
yoksulluk ve eşitsizlik endişe verici seviyelere yükseldikçe, eski kıtanın bu
soruna cevabı olmadığı görülüyor. Siyasi liderler, işçilerin mücadeleyle
kazandıkları sosyal hakların yok olmasından memnun görünüyorlar.
Finans sektöründen yaklaşık %1’den de küçük bir azınlık, derinleşen
neoliberalizmden faydalanıyor.
The Global Labour Column’dan derlenen bu yeni makale seçkisi, Avrupa’daki
karmaşayı ve neoliberalizmin Kuzey ve Güney’deki kökleşmiş sonuçlarını
sorgulamaktadır. “Finansla Yüzleşme”, yeni hareketleri, işçileri savunan ve
harekete geçiren düşünceleri açıklığa kavuşturmaktadır; cesaret veren
yeni politikalara, insanca iş ve yaşam kavramını merkezine koyacak yeni bir
düzenin temellerini atan yönergelere işaret etmektedir. Bunlardan bir kısmı
Güney’den gelir, Kuzey bunlardan çok şey öğrenebilir.

y a y ı n e v i

FİNANSLA YÜZLEŞME

e f i l

Uluslararası çalışma örgütü, barış ve sosyal adaletin el ele olduğu
anlayışıyla 1919 yılında kuruldu. Bu kitap, son 90 yıl içerisinde ortaya
çıkan siyasi ve ekonomik çalkantılar karşısında ILO’nun savunduğu ve
uygulamaya koyduğu iş yerindeki haklar, istihdamın kalitesi, gelirin ve
istihdamın korunması, yoksulluğun azaltılması, adil bir küreselleşme ve
herkes için insana yakışır iş hedefi gibi temel konuları ele almaktadır.
Kitap ayrıca, kaydedilen gelişmelerin ve geçmişte yaşananların birlikte
anlatıldığı çarpıcı bir hikâye ortaya koymakta ve sosyal adaletin
sağlanabilmesi için, acil küresel eylemlerin gerekliliğinin önem
kazandığı bir dünyada öne çıkan zorlukları vurgulamaktadır.
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KALKINMA SÜRECİNDE ÇALIŞMA EKONOMİSİ ÜZERİNE
DÜŞÜNCELER
Yazar: Sandrine Cazes - Sher Verick
Editör: Funda Sarıcı
Çeviren: Pelin Yağmur Güven

İstihdam durumunun, yoksulluktan kurtulma ve işgücüne katılımı teşvikte
temel belirleyici olmasından dolayı işgücü piyasası gelişmekte olan
ülkelerde ekonomik ve sosyal ilerlemeyi belirlemede merkezi bir rol oynar.
Hükümetler artan bir biçimde insanca işi teşvik eden politikalara öncelik
verirken, genellikle karmaşık olan işgücü piyasaları ve kalkınma arasındaki
ilişki için daha iyi bir anlayışa ihtiyaç vardır.

John Blomquist, Baş Ekonomist Güney Asya İnsani Gelişme, Dünya Bankası
“Kalkınma Sürecinde Çalışma Ekonomisi Üzerine Düşünceler” gelişmekte
olan ülkelerdeki çalışma ekonomisinin temel noktalarının merak uyandıran
ve erişilebilir bir genel değerlendirmesini ortaya koymaktadır. Bu çalışma,
politika tartışmaları için teoriler, mevcut bulgular ve çıkarımlar arasında
etkileyici ve yol gösterici bir denge sağlamaktadır.
ILO DİZİSİ SOSYAL POLİTİKA
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Bu kitap çalışma ekonomisi alanına özgün bir katkı sağlamaktadır. “Kalkınma
Sürecinde Çalışma Ekonomisi Üzerine Düşünceler”i, yeni perspektifleri
ve kolay anlaşılır tarzı nedeniyle okuyuculara şiddetle tavsiye ederim.
Gelişmekte olan ülkelerdeki işgücü piyasalarını ve istihdam konusunu
anlamak isteyenler için okunması gereken bir kitaptır.

MAKROEKONOMİK İSTİKRAR
Editörler: Iyanatul Islam ve David Kucera
Çeviri Editörü: Funda Sarıcı
Çevirmen: Macidegül Batmaz

e f i l

Merak uyandıran bu kitap geleneksel çerçevedeki makroekonomik istikrarın
sınırlı kavramsallaştırmasının ötesine geçiyor; yapısal dönüşüm ve kapsayıcı
kalkınma arasındaki bağı ortaya koyuyor. Çalışma, üç temel konuyu inceliyor:
Geleneksel makroekonominin sınırları, uzun dönemde yapısal dönüşümün
ajandası, kapasitenin gelişimi, eşitsizlik ve eşitsizliğin makroekonomik sonuçları.
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Doç. Dr. Marc Muendler, California Üniversitesi, İktisat Bölümü - San Diego

Alakh N. Sharma, İnsani Gelişme Enstitüsü Direktörü,Yeni Delhi, ve Indian
Journal of Labour Economics’in Editörü
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K i t a p l ı ğ ı

Bu kitap, pek çok farklı ülkedeki politika belirleyiciler ve öğrenciler için
değerli bir kaynak olacaktır. Teknik detaylara yer vermeyen bu çalışma, hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerden derlenmiş örnekleri içermekte,
işgücü piyasasının rakamlarıyla daha kapsamlı kalkınma ve büyümenin
sonuçları arasında bağlantı kurmaktadır.

Birincisi, IMF tarafından gelişmekte olan ülkelere hazırlanan makroekonomik
politikanın yapısı için tavsiye reçetelerini tarif ediyor; mali konsolidasyona karşı
kanıta dayalı bir durum değerlendirmesi yapıyor ve gelişmekte olan ülkelerin
ekonomilerini düşük ivmede tutup tutmaması, büyümeyi ve istihdamı artırmak
için tek haneli enflasyon hedeflemesi yapıp yapmaması gerektiğini sorguluyor.
İkincisi, yapısal dönüşümün çeşitli kaynaklarını takip etmek için konuyu
ampirik bir yaklaşımla ele alıyor; altyapıya yatırımın, kapasitenin kontrolünü
nasıl yönlendireceğini örneklemekle devam ediyor; yapısal dönüşüm ve
kapsayıcı kalkınma yaklaşımıyla sosyal koruma kavramını yeniden yorumluyor.
Son olarak üçüncüsü ise açık ekonomiler için iki-ülke makroekonomi
modelini geliştirerek ve uygulayarak eşitsizlik kavramını, gelirin fonksiyonel
dağılımındaki trendleri inceleyerek bunların olası makroekonomik sonuçlarını
ele alıyor. Çalışma, ABD’de artan yüksek faizli mortgage krizini ve tırmanan
hanehalkı borçlarını anlamada büyüyen eşitsizlik kadar durağan reel gelirlerin
göz ardı edildiğini fakat önem arz ettiği görüşünü savunan ve karşı çıkan
kanıtları ele alarak sonuçlanıyor. Bu kitap, ekonomistlere, politika yapıcılara ve
kapsayıcı ekonomik kalkınma ile ilgilenenlere değerli bir kaynak sunuyor.

EMEK PİYASALARI, KURUMLARI VE EŞİTSİZLİK:
21. YÜZYILIN ADİL TOPLUMLARINI İNŞA ETMEK
Editör: Janine Berg

Toplu pazarlığı, çalışma sözleşmelerinin düzenlenmesini ve sosyal
koruma politikalarını içeren emek piyasası kurumları işçilerin,
ailelerinin ve bir bütün olarak toplumun refahını geliştirmede
etkin araçlardır. Bu kurumlar çoğu ülkede erozyona uğramış olsa
da bazı ülkelerde en küçük bir zarar görmemiştir.

e f i l

Emek Piyasaları, Kurumları ve Eşitsizlik; kurumların eşitlikçi bir
gelir dağılımını temin etmedeki rolünü saptayan, hem gelişmiş
ülkelerden hem de gelişmekte olan ülkelerden vaka çalışmalarına
yer veriyor. Kadınlar, göçmenler ve gençler gibi belli başlı grupların
emek piyasası politikalarından nasıl etkilendiğini vurgulayarak
makroekonomik politikaların, emek piyasası politikalarının ve
sosyal politikaların eşitsizlik üzerindeki etkisini tartışıyor. Konu
üzerine çalışan araştırmacıların katkıları eşitsizliğin azaltılması
için emek piyasası kurumlarının etraflı bir politika formülasyonu
ile güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

ISBN: 978-605-2294-09-3
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 240 1. Basım

I L O

GENÇ İSTIHDAMDA KÜRESEL TRENDLER
GLOBAL EMPLOYMENT TRENDS FOR YOUTH 2017:
PATHS TO A BETTER WORKING FUTURE

K i t a p l ı ğ ı

Çevirmen: Abdullah Cemal Balcı
Genç kadın ve erkekler için en son istihdam trendlerini içeren
Genç İstihdamda Küresel Trendler, genç iş gücü piyasasının içinde
bulunduğu durumu dünya ölçeğinde gözler önüne sermektedir.
Bu konuda bir ilerleme kaydedilen ya da kaydedilmeyen yerlere
işaret etmekte, dünya ve bölge ölçeğindeki genç iş gücü piyasası
göstergelerini güncellemekte ve genç nüfus, iş gücü, istihdam,
işsizlik, çalışan yoksullar ve kayıt dışılık alanlarındaki orta vadeli
eğilimlerin ayrıntılı çözümlemesini sunmaktadır.
2017 baskısı, genç iş gücü piyasasının başarı şansı üzerinde
teknolojik değişimin olası sonuçlarını tartışmakta, sektörsel
istihdam ve gençler için geçerli çalışma biçimleri üzerine
odaklanmaktadır.
Elinizdeki rapor, bugün iş dünyasına girmekte olan genç kadın ve
erkeklerin karşı karşıya olduğu güçlüklere karşılık vermeye dönük
yenilikçi ve etkili politikaları ana hatlarıyla sunmak amacıyla ILO
ve diğer kurumların son yıllarda yaptıkları kapsamlı analizler
yelpazesinden yaralanmıştır. Ayrıca, yarının gençliğinin saygın
işlere giriş noktaları arayışında karşısına çıkacak güçlüklerle
tanışmaya yönelik ulusal politika ve programlar için gerekli
doğrultuya dair de iç görüler sunmaktadır.

y a y ı n e v i
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DİJİTAL İŞGÜCÜ PLATFORMLARI VE İSTİHDAMIN
GELECEĞİ
ÇEVİRİMİÇİ DÜNYADA İYİ ÇALIŞMAYA DOĞRU
DIGITAL LABOUR PLATFORMS AND THE FUTURE OF WORK: TOWARDS
DECENT WORK İN THE ONLINE WORLD

Yazar: Janine Berg, Marianne Furrer, Ellie Harmon, Uma Rani,
M.Six Silberman
Çevirmen: Serenay Diraz

Rapor, küresel olarak faaliyet gösteren beş büyük mikro görev platformundaki
çalışma koşullarının ilk karşılaştırmalı analizlerinden birini sunmaktadır.
Dünyadaki 75 ülkede yaşayan 3.500 işçiyi kapsayan bir ILO araştırmasına ve
diğer nitel araştırmalara dayanmaktadır. İş topluluğu işçilerinin özelliklerini,
yaptıkları iş türünü ve bu çalışmaya yönelik motivasyonlarını ve algılarını
belgelemekte; Küresel Kuzey ve Küresel Güney’deki işçiler arasındaki ortak ve
farklı yönleri bulgulamaktadır.
ILO DİZİSİ SOSYAL POLİTİKA
İKTİSAT
ISBN: 978-605-2294-42-0
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 168
1. Basım
1. Basım
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Çevrimiçi dijital çalışma platformlarının ortaya çıkışı, son on yılda çalışma
dünyasının en önemli dönüşümlerinden biri olmuştur. Bu rapor web tabanlı
platformlara odaklanmaktadır; görevler coğrafi olarak dağılmış olan büyük,
esnek bir işgücüne (“iş topluluğu”) yapılan açık çağrı yoluyla işletmeler ve diğer
müşteriler tarafından dış kaynaklı olarak tedarik edilebilir.

ÜNİVERSİTELER EKONOMİK BÜYÜMEYE NASIL KATKIDA BULUNUR
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Editörler: Shahid Yusuf-Kaoru Nabeshima
Çevirmen: Kadri Yamaç

DÜNYA BANKASI
DİZİSİ
- EĞİTİM
İKTİSAT
ISBN: 978-605-4334-75-9
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 288
1. Basım
1. Basım
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Rapor, ücret oranlarını, iş uygunluğunu, iş yoğunluğunu, reddedişler ve ödeme
yapılmamasını, çalışanların müşteriler ve platform operatörleriyle iletişimini,
sosyal koruma kapsamını, gelecekteki kariyer gelişimi için umutları, iş-aile-yaşam
dengesini ve çalışanların beklentilerini içeren mikro görev platformlarındaki
çalışma koşullarını analiz eder. Rapor, dijital çalışma platformlarının bir dizi
fırsat sunduğu, fakat bazı dezavantajlarının da olduğunu göstermektedir. Bu
bağlamda, rapor, IG Metall tarafından başlatılan kitle kaynak davranış kuralları
ve çalışma koşullarını iyileştirmek için Alman kitle kaynak platformları da
dâhil olmak üzere ortaya konan farklı girişimleri gözden geçirmektedir. Rapor,
dijital çalışma platformlarında iyi çalışma koşulları sağlanması için 18 ilke
önermektedir.

Teknolojik becerilere giderek daha çok dayalı hale gelen açık
ve bütünleşmiş bir dünyada, firmaların rekabet gücü yanında
üniversitelerden ekonomik gelişmeyi teşvik etmede artan bir rol
almaları isteniyor. Üniversiteler, eğitim aktarmanın ötesinde bugün
artık endüstriyel olarak değerli olan beceriler, yenilikler ve girişimcilik
kaynakları olarak görülüyorlar. Hem gelişmiş hem de gelişmekte
olan ülkeler, üniversitelerin büyümeyi teşvik edici bu potansiyelini
gerçekleştirmeyi öncelikleri haline getirdiler; bu durum, eşgüdümlü
politika çalışmaları gerektiren bir stratejidir.
Üniversiteler Ekonomiye Nasıl Katkıda Bulunur’un tanınmış yazarları,
üniversitelerle iş dünyası arasındaki bağlantıları artırmaya yönelik
uluslararası çabaların zengin deneyimini incelediler. Yükseköğretim
kurumlarının ekonomik değişime yapabilecekleri katkıyı artırmak için
ulusal ve bölgesel hükümetler, firmalar ve üniversiteler tarafından
harekete geçirilen en etkili politika önlemleri hakkında değerli ve özlü
biçimde yol gösteriyorlar.

DÜNYA ÇAPINDA ÜNİVERSİTELER KURMANIN
ZORLUĞU
Yazar: Jamil Salmi
Çevirmen: Kadri Yamaç
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DÜNYA BANKASI
DİZİSİ - EĞİTİM
İKTİSAT
ISBN:
978-605-4160-35-8
Boyut:
ISBN: 16x24 cm
Sayfa Sayısı:
Boyut:
16x24128
cm 1. Basım
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DÜNYA ÇAPINDA ARAŞTIRMA ÜNIVERSITELERI OLUŞTURMAK

Editörler: Philip G.Altbach-Jamil Salmi
Çevirmen: Kadri Yamaç
Ekonomik büyüme ve rekabet, sadece orta gelirli ve gelişmiş ülkeler
için değil, aynı zamanda düşük gelirli olanlar için de kritik olarak kabul
edilmektedir. Eksiksiz ve dünya standartlarında bir müfredata erişim;
yeni fikirler ve teknolojiler oluşturarak, uygulayarak ve yayarak üretken
faaliyetleri olumlu yönde etkileyecek olan yetenekli, üretken ve esnek
işgücü geliştirilmesine yardımcı olur. Araştırma üniversiteleri, 21. yüzyılın
bilgi ekonomilerinin merkezi kurumları olarak ortaya çıkmaktalar.
Akademik Mükemmeliyete Giden Yol: Dünya Çapında Araştırma
Üniversiteleri Oluşturmak, Dünya Çapında Üniversiteler Kurmanın
Zorluğu’nda (Salmi, 2009) sunulan çerçeveyi; zor koşullarda ve
zorluklarla boğuşarak başarılı araştırma kurumlarını oluşturan 9 ülkede
11 üniversitenin son deneyimlerini inceleyerek ve bu deneyimlerden
öğrenilen dersleri sunarak genişletiyor. Bu rapor, küresel sahnede kendi
ülkelerinin konumunu iyileştirmek için reformlar ve yenilikler düşünen
politika yapıcılar ve yükseköğretim yöneticilerinin ilgisini çekecektir.

y a y ı n e v i

“Dünya çapında” olmak, neden bir ülkenin, yükseköğretim sisteminin
en azından bir kısmında, kurmayı arzuladığı bir standarttır? Küresel bir
karşılaştırmada çıkarları için kaygı duymadan, olabilecek en uygun yerel
sistemleri geliştirmek birçok ülkede daha yararlı olabilir mi?
Dünya çapında tanımı, “seçkin Batı” ile eşanlamlı mıdır? Sadece araştırma
üniversiteleri mi dünya çapındadır yoksa diğer tüm yükseköğretim
kurumları da uluslararası bir perspektif içinde en iyiler arasında olmayı arzu
ederler mi?
Dünya çapında üniversitelerin ulusal yükseköğretim sistemlerinin bir
parçası olduğunu ve bu sistem içinde gideceğini kabul eden bu çalışmanın
esas amacı, kurumların liglerde nasıl en başarılı olduklarını araştırarak
“dünya çapında” satatüsüne ulaşmak peşinde olan ülkelere ve üniversite
yöneticilerine rehberlik yapmaktır. Şu halde bu çalışmanın esas amacı,
en iyinin en iyisiyle rekabet edecek olan, küresel rekabetçi üniversitelerin
kurulmasındaki zorlukları araştırmaktır.
Kitap bu soruları yanıtlamaya, işlevsel bir dünya çapında üniversitenin
tanımını oluşturarak başlamaktadır. Daha sonra bu üniversitelerin kurulması
için izlenecek yolları, olası stratejileri özetlemekte, analiz etmekte ve bu
yaklaşımların çeşitli zorluklarını, maliyetlerini ve risklerini tanımlamaktadır.
Kitap, Dünya Bankasının yükseköğretimde dünya çapında kurumlar için
yürüttüğü bu gayretlerin sonuçlarını inceleyerek ülkelerin kendi özgül
gereksinimlerini karşılayacak en etkin ve uygun yükseköğretim sistemini
nasıl geliştireceklerine dair seçenekleri ve farklı bakış açılarını önerip sona
ermektedir.

DÜNYA BANKASI
DİZİSİ - EĞİTİM
İKTİSAT
ISBN: 978-605-4579-15-0
ISBN:
Boyut: 16x24
16x24 cm
cm
Boyut:
Sayfa
Sayısı:
312
1. Basım
Sayfa Sayısı: 1. Basım
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Yazarlar: Tom D. Reynolds-Paul A. Richards
Çevirmen: Ülker Bakır Öğütveren

MÜHENDİSLİK
ISBN: 978-605-4334-91-9
Boyut: 22x24 cm
Sayfa Sayısı: 840 2. Basım

Bu en çok satan kitabın ikinci baskısı, su/atıksu arıtımındaki temel
işlemlerin eksiksiz, güncellenmiş halini kapsamaktadır. 1. bölümden 5.
bölüme kadar kimyasal ve biyolojik kavramlar, reaktörlerin temel ilkeleri
ve diğer ana süreçler konusunda sağlam bir altyapı verilmektedir. İzleyen
bölümler, su ve atıksu arıtım tesislerinin tasarımına, bu tür birimlerin
tasarımını etkileyen yeni teknikleri özenle açıklayarak uygulanabilir bir
yaklaşım sunmaktadır. Okuyucuların temel işlemleri daha iyi anlaması
için yeni sorular ve çalışılmış örnekler geliştirilmiştir.

DEPREMLERLE BAŞ EDEBILMEK

Yazarlar: Süleyman Pampal-Bülent Özmen

GIDA MİKROBİYOLOJİSİ

b i l i m l e r i

ISBN: 978-605-4579-50-1
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 296 1. Basım
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Bu kitap, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde 10. yılında
kaybettiklerimizin anısına ithaf edilmiştir. Marmara Depremi, toplum
olarak deprem konusunda ne kadar unutkan olduğumuzu ve
yaşadıklarımızdan, başkalarının yaşadıklarından ders almak konusunda
ne kadar başarısız olduğumuzu çok acı bir şekilde hatırlatmıştır. Sanki
hiç beklenmeyen bir anda gerçekleşen bilinmedik bir olaymış gibi can
ve mal kayıplarını tüm ülkenin sırtına yükleyerek “Yeter artık, ülkeniz
deprem tehlikesi altında, siz deprem riski altındasınız, her şeyiniz yüksek
risk altında, uyanın ve yapmanız gerekenleri yapın!…” demiştir.
Kitapta depremler bütün boyutlarıyla ele alınarak herkesin anlayabileceği
basitlikte açıklanmaya çalışılmıştır. Depremlerin oluşumu, dünyada ve
Türkiye’de önemli depremler, depremlerin önceden tahmini, Türkiye’nin
depremselliği, ülkemizde tarihsel ve aletsel dönemde gelmiş ve hasara
neden olmuş depremler, il il Türkiye’nin deprem tehlikesi, Türkiye’nin
deprem kayıt ağları, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması
gerekenler, afet yönetimi ve Türkiye’nin afet yönetimi sistemi gibi
konular olabildiğince ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca kitabın
ekinde verilen CD ile binanın yapım tarihini girerek hangi yönetmeliğe
göre yapılmış olması gerektiği, il il deprem bölgeleri ve fay haritaları gibi
birçok bilgiye ulaşmak mümkün hale getirilmiştir.
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DEPREMLER DOĞAL AFET MİDİR?
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TEMEL İŞLEMLER VE SÜREÇLER

Editör: Osman Erkmen
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Gıda Mikrobiyolojisi; gıda mühendislerine, çevre mühendislerine, gıda
teknologlarına, ziraat mühendislerine, biyologlara, mikrobiyologlara,
veterinerlere, hijyenistlere, bu alanlarda eğitim alan veya kariyer için
hazırlananlara, ilgili meslek konularında araştırma yapanlara ve gıda
üretimi veya gıda ile ilgili uğraşı olanlara yönelik hazırlanmış bir kitaptır.
Bu kitabın içeriğinde gıda mikrobiyolojisinin temelleri, gıdalarda oluşan
mikrobiyal bozulmalar, gıda kaynaklı hastalıklar, gıda koruma yöntemleri,
gıda güvenliği indikatörleri, fermente gıdaların mikrobiyolojisi, gıda
analiz yöntemleri ve gıda güvenliği konularına yer verilmiştir.
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GENEL KİMYA LABORATUVARI
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Yazar: Yalçın Altunkaynak
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Üniversitelerin fen edebiyat fakülteleri, mühendislik fakülteleri, eğitim
fakültelerinin fen bölümlerinde ve bazı meslek yüksekokullarında
Genel Kimya, Temel Kimya veya Kimya adı altında okutulmakta olan
derslerin müfredat programlarına uygun olarak hazırlanan Genel
Kimya Laboratuvar Kitabı; laboratuvarda en çok kullanılan malzemeler;
laboratuvarda yapılan bazı genel işlemler, deneyler ve faydalanılan
kaynaklar olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.
Genel kimya laboratuvar dersi, fen ve mühendislik eğitimi alan öğrencilerin
karşılaştığı ilk kimya laboratuvar dersidir. Kitabın ilk iki bölümünün iyi
öğrenilmesi durumunda öğrenciler, üçüncü bölümde yer alan deneyleri
zevkle yapacaktır. Bu kitapta sunulan deneyler, üniversitelerimizin genel
kimya laboratuvarlarında rahatlıkla yapılabilecek düzeydeki deneyleri
içermektedir.

KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİ
Yazar: Autar K. Kaw
Çevirenler: Buket Okutan Baba, Ramazan Karakuzu
Kaw, ayrıntılı ve kapsamlı örnekleriyle yüksek övgüler alan Kompozit
Malzeme Mekaniği kitabının ilk baskısını 1997 yılında sunmuştur. Aynı
zamanda kompozit malzemeden üretilmiş yapıların analizi ve tasarımı
için değerli bir araç olan ve bu konuda çığır açan PROMAL yazılımını da
tanıtmıştır. Bu alandaki son gelişmeleri yansıtmak amacıyla güncellenen
ve genişletilen ikinci baskıda, ilk baskıyı çok satanlar listesinde tutan tüm
özellikler mantıklı, uygun düzenlenmiş, kapsamlı, kendi kendine yeten
bulunmaktadır.
Bu kitap, yeni uygulamalarda kullanılan güncel malzemeleri içeren
kompozitleri tanıtmak için soru ve cevap şeklinde başlar. Kitabın
geri kalanı hem tek bir laminanın hem de laminatın makro mekanik
analizini; elastik tabanlı modeller içeren laminanın mikro mekanik
analizini; laminatların, hasar, analiz ve tasarımlarını inceler. Ayrıca yeni
bir bölüm, simetrik ve simetrik olmayan kirişlere ayrılmıştır. Laminanın
mikro ve makro mekanik analizinin ele alındığı bölümlere yeni örnekler
ve bağıntılar eklenmiştir. Tasarım bölümü, basınçlı kap ve tahrik mili
tasarımı gibi iki yeni örneği içermektedir. Yazar ayrıca her bölümün
sonuna anahtar kelimeler ve özet eklemiştir. Güncel PROMAL yazılımı,
çoktan seçmeli sorularla birlikte yazarın web sitesinde bulunmaktadır ve
düzenli olarak güncellenmektedir.
Temel teorilere dayalı pratik araçların kaynaştırıldığı ikinci baskı:
• Kompozit malzeme mekaniğinin tüm yönlerini geniş ve detaylı
kapsamda karşılar.
• Kendi kendine yetmesi açısından geçmiş bilgileri gözden geçirir ve
gerçek dünya tasarım örneklerini sunar.
• Simetrik ve simetrik olmayan kirişlere ayrılan yeni bir bölümü içerir.
• Matris cebrine ait genişletilmiş ekleri, daha fazla örnek , bağıntı ve
çalışmaları içerir.
• Laminanın mikro mekanik analizine dayalı bölümde bulunan elastik
modelleri içerecek şekilde PROMAL yazılımını günceller.
Üstün araçlarla ve eksiksiz kapsamla, Kompozit Malzeme Mekaniği ikinci
baskısı, tasarımlarınıza güvenle kompozit malzemeleri katmanızı, her
zamankinden daha kolay hale getirir.
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TEKNİK RESİM
Yazarlar: Can Ertekin-Z. Deniz AltaRecep Külcü-Aziz Özmerzi
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SU KAYIPLARI NASIL ÖNLENİR?

SU KAYIPLARINI AZALTMA TEKNİKLERİ VE
UYGULAMALARINA YÖNELİK REHBER KİTAP
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Artan talep, değişen hava koşulları ve gittikçe azalan kaynaklar su dağıtım
sistemindeki su kaybı probleminin “bilincine” varılmasıyla sonuçlanmıştır.
Dünya genelindeki su şebekelerini daha verimli hale getirmek için kapsamlı
ve entegre bir yaklaşım geliştirme yönünde bilinçlilik ve uluslararası çaba
artmaktadır.
Bu kitapta yöneticilerin, su kaybı yönetiminin niteliğini ve kaybı
azaltma stratejilerinin geliştirilmesindeki kavramları anlamalarını ve
uygulamalarında mühendis ve teknisyenlere yardımcı olmalarını sağlamak
amaçlanmıştır.
Su Kayıpları Nasıl Önlenir? kitabı iki kısımda yayımlanmıştır.
Kısım 1, esas olarak üst yöneticiler ve politika yapıcılar için düşünülmüştür;
iletim ve dağıtım sistemlerinden su kaybı konusunun temel bilgilerini ana
hatlarıyla anlatmaktadır. Ayrıca Kısım 1, herhangi bir Avrupa ülkesindeki
herhangi bir su şirketi için uygun bir “su kaybının azaltılması ve kontrolü”
politikasının belirlenmesini olanaklı kılan ilkeleri ve kılavuzluğu da bütün
yönleriyle sağlamaktadır.
Kısım 2, ilke olarak teknik bir el kitabıdır. Amacı, mühendis ve teknisyenlerin
bir su kaybı azaltma stratejisi planlamalarına ve uygulamalarına yardımcı
olmaktır. Su kaybı bileşenlerinin değerlendirilmesi işlemi, strateji geliştirme,
kaçak ekonomisi ile birlikte kaçağı azaltmak için gerekli pratik faaliyetler
detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca kitapta, Avrupa’nın çeşitli bölümlerinden
başarılı örnek olay incelemeleri de verilmiştir.
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Yazarlar: Richard Pilcher-Altan Dizdar
Cüneyt Dilsiz-Selçuk Toprak
Elmo De Angelis-Kylene De Angelis-Cem Koç
Fatih Dikbaş-Mahmut Fırat-Ülker Güner Bacanlı
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Teknik resim, mühendislik çalışmalarının geçmişten geleceğe
taşınmasında, araştırmacılar ve uygulamacıların çalışmalarını
paylaşmalarında kullanılan gelişmiş bir bilgi aktarma ve iletişim aracıdır.
Mühendisler ve uygulayıcılar yaşadıkları coğrafya, kullandıkları dil hatta
yaşadıkları süreç ne olursa olsun ortak iletişim aracı olan “Teknik Resim”
ile çalışmalarını paylaşmakta ve gelişimin temellerini oluşturmaktadırlar.
Bu kitap, mühendislik eğitimi alan öğrencilere teknik resimin kurallarını,
araçlarını tanıtmak ve bu enstrümanların nasıl kullanıldığını aktarmanın
yanı sıra bir başvuru kitabı oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Teknik
Resim kitabı; “Resim Çizim Araç ve Gereçleri”, “Yazı ve Yazı Çeşitleri”, “Çizgi
ve Çizgi Çeşitleri”, “Geometrik Çizimler”, “İzdüşüm”, “Perspektif”, “Kesit
Görünüşler”, “Ölçülendirme” ve “Ölçekler” bölümlerinden oluşmaktadır.
Teknik Resim kitabının konuları ve konuların derinliği, tüm yararlanıcıların
ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçekte belirlenmiştir.
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KATI ATIK YÖNETİMİ

ATIK YÖNETİMİNİN TEMELLERİNE YÖNELİK REHBER KİTAP
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Yazarlar: Martin Steiner-Ulrich Wiegel
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Evsel, endüstriyel ve ticari faaliyetler ile tarım, enerji ve diğer alanlardaki
prosesler sonucu ortaya çıkan atık miktarının her yıl artması; atıklarla doğru
mücadeleyi sağlayacak fonların yetersizliği; doğal yaşam ortamlarının ve
enerji kaynaklarının sınırlı hale gelmesi; üretilen ürünlerde çevre dostu
malzeme kullanımının yaygın olmaması gibi pek çok nedene bağlı olarak
katı atık yönetimi, her toplumda giderek artan öneme sahip bir konu
haline gelmiştir. Bu nedenle modern, uygulanabilir ve sürdürülebilir atık
yönetim stratejilerinin belirlenmesinde ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde
güncel ve modern eğitim programlarının hayata geçirilmesi kaçınılmaz
bir ihtiyaçtır. Avrupa Birliği mesleki eğitim faaliyet programı çerçevesinde
yürütülen ve katı atık yönetimi konusunda eğitim kalitesini arttırmayı,
becerileri ve iş gücünün hareketliliğini geliştirmeyi ve yenilikçiliği teşvik
etmeyi amaçlayan Waste-Train projesinin ürünü olan Katı Atık Yönetimi
kitabı, atık yönetiminin temellerine yönelik bir rehber kitap niteliğindedir.
Bu kitap; atık yönetiminin bileşenlerini oluşturan atıkların oluşumu,
biriktirilmesi, toplanması, taşınması, işlenmesi, depolanması ve çevresel
etkiler dikkate alınarak yok edilmesi gibi konulara ilişkin ülkemizdeki
ve Avrupa Birliği ülkelerindeki mevzuat ve uygulamaların, farklı ülke
ve disiplinlerden akademisyenler ve uzmanlar tarafından titizlikle
değerlendirilmesiyle hazırlanmıştır. Katı Atık Yönetimi kitabı; karar verme
statüsündeki yetkililer, atıklarla mücadele etmesi gereken idareci ve
teknik kişiler, akademisyenler, eğitmenler ve öğrenciler için önemli bir
referans kitap niteliğindedir.

MÜHENDİSLİK
ISBN: 978-605-4160-02-0
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 150 1. Basım

ARKEOLOJİ VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ORTAK
ÇALIŞMALARI
REHBER KITAP

Yazarlar: Selçuk Toprak-Bilal Söğüt- A. Cem Koç
Elif Özer-Altan Dizdar-Cüneyt Dilsiz
Bu kitabın yazılmasının temel amacı, görünüşte birbirinden oldukça farklı
iki ayrı meslek olan inşaat mühendisliği ve arkeoloji arasındaki uzmanlık
anlayışını derinleştirmek ve geliştirmektir. Böylece özellikle inşaat projeleri
üzerinde beraber çalışan arkeologlar ve mühendisler arasındaki profesyonel
işbirliğinin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Uyum eksikliği; projeleri
geciktirebilir, maliyeti arttırabilir ve gereksiz bir şekilde arkeolojik buluntuların
zarar görmesine ya da tahrip olmasına neden olabilir. Arkeolojik kalıntıların
oldukça “saklı” olması doğası sebebiyle bunların inşaat mühendisliği projesi
üzerindeki etki seviyesini tahmin etmek güç olabilir. Bu durum, arkeolojik
kalıntıların tahmin edilemeyen engeller olarak görülmesine yol açmıştır ve
bu kalıntılar üzerinde çalışılması, arkeologların üzerinde zaman ve maliyet
açısından öngörülemeyen bir yük haline gelmiştir. Bu durumu öncesinden
görememe, belirsizliklere (risklere) yol açar ve belirsizliği azaltmak için zarar
azaltma stratejilerine ihtiyaç duyulur. Arkeologların inşaat ekibine katılmaları
ve inşaat projelerini yönetmede arkeologların ve inşaat mühendislerinin
beceri ve yeterliliklerinin aynı anda uygulanması, bu belirsizliği azaltmak için
kullanılabilecek temel araçtır. Her iki sektördeki gelişmiş beceriler, arkeolojik
kalıntılar üzerinde inşaat mühendisliği projelerinin çevresel etkisini
azaltacaktır.
Kitap, üç bölümden oluşmaktadır: “İnşaat Mühendisleri için Arkeolojiye Giriş”,
“Arkeologlar için İnşaat Mühendisliğine Giriş” ve “Örnek Çalışmalar”.

MÜHENDİSLİK
ISBN: 978-605-4334-01-8
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 136 1. Basım

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ,
BİYOENERJİ
ENERJİ ORMANCILIĞI VE
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
Yazar: Nedim Saraçoğlu

Çevremiz! Hem de en geniş anlamıyla... Hava, su, toprak ve insanı
çevreleyen her şey. 40 yıllık geçmişe bir bakış!
Vakıfların, derneklerin ve benzeri kuruluşların; projelerin, uluslararası
ilişkilerin pek bilinmeyen dünyası.

b i l i m l e r i

Yazar: Engin Ural

f e n

ÇEVREMİZDE 40 YIL

y a y ı n e v i

ISBN: 978-605-2294-08-6
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 320 2. Basım

e f i l

ÇEVRE BİLİMLERİ

Doğal küresel ısınmanın çevresel maliyetinin trilyonlarca dolar ile
ölçüldüğü göz önüne alınmalıdır. BM Raporu, biyokütlenin birleşik
ısı ve güç üretiminde kullanımının sera gazı emisyonlarını azaltmak
için en iyi ve en ucuz seçeneklerden biri olacağını açıklamaktadır.
Fotosentez ile enerji biçiminde depolanan enerji miktarı dünyanın
yıllık enerji gereksiniminin yaklaşık on katına eşdeğerdir.
Biyokütlenin % 90’dan fazlasını orman ağaçları oluşturmaktadır. Dünya
ormanları günümüzde endüstriyel odun gereksinimlerini karşılarken,
aynı zamanda insan topluluklarının enerji gereksinimlerine önemli
katkı sağlayabilmektedir. FAO 2010 Raporu’na göre Türkiye’deki
ormanların tuttuğu karbon miktarı 2 milyar ton olarak tahmin
edilmektedir. Ormanların karbon birikimi ve hava kirliliğinin azaltılması
fonksiyonları sadece ulusal açıdan değil, küresel açıdan da önemlidir.
Türkiye’deki toplam enerji üretiminde temiz enerjilerin payı
artırılmalıdır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji yaşamsal
bir konu olduğundan, kendine yeterli, sürekli, güvenilir ve ekonomik
bir elektrik enerjisine sahip olunması yönünde, dışa bağımlı olmayan
yerli, temiz enerji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılması
gerçekleştirilmelidir. Türkiye’de enerji yatırımlarını teşvik etmeyi
amaçlayan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Yasa Tasarısı’nın
yürürlüğe girmesi ile özel sektör tarafından kurulacak birleşik
biyokütle ısı ve güç santralleri ile odun peleti üretim tesislerinin sayısı
hızla artabilecek ve ülke enerji üretim potansiyeline önemli katkılar
sağlanabilecektir.

Üniversiteler, bürokrasi, hukukçular ve muhafazakârlık üzerine
değerlendirmeler,
görüşler,
sorular ...
ÇEVRE BİLİMLERİ
ISBN: 978-605-4579-67-9
Boyut: 14x21 cm
Sayfa Sayısı: 256 1. Basım

40 yıldır bu konuların içinde olan TÇV Genel Sekreteri Av. Engin Ural’ın
yaşamı, anıları, düşünceleri.
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KÜRESEL BAKIŞLA KUTUP ÇAĞI

FARKLI DISIPLINLER ÇOK YÖNLÜ PERSPEKTIFLER

e f i l

y a y ı n e v i

f e n

b i l i m l e r i

Yazarlar: Harun Gümrükçü, Aybüke İnan Şimşek, Güneş Ersoy
Arktika Bölgesi giderek daha ulaşılabilir hale gelmektedir. Soğuk
Savaş yıllarında Bölge’ye atfedilen “öğrenilmiş değersizlik” zaman
içinde değişmiş, askerileşmenin yerini kaynakların ekonomik
potansiyeli almıştır. Yaşanan bu değişim, “Kutup Çağı” kavramı ile
vücut bulmuştur.
Uluslararası politikada iki kutupluluğun ortadan kalkmasından
sonra geçen çeyrek yüzyıl içinde “Yeni Alanlar” ortaya çıkmış
“Yeni Bakış” açıları dillendirilmeye başlanmıştır. Buradaki itici güç
çevresel değişiklik, küresel ısınma ve buz kitlelerinin ayrışma sonucu
doğal zenginliklere kolayca ve daha ucuz bir şekilde ulaşmaya
dayanmaktadır. Bu arada iklim değişikliğine bağlı olarak buzul
dağlarının artan bir hızla erimeleri sonucu alışılagelen buzlarla kaplı
Arktika manzaralarını ortadan kaldırmakta, yerli halkların geleneksel
yaşam koşullarını kökünden değiştirmektedir. Küreselleşmenin de
Bölge’ye girmesiyle devasa ölçekli trans holdinglerin kaynaklara
ulaşım mücadelesi ve bu kaynakları sömürme rekabeti artarak
sürmektedir. Ekosistemin bozulması ve orman arazilerinin küresel
düzeyde azalmasından sonra Arktika’da uzun yıllardır gözlemlenen
iklimsel kriz, günümüzde uluslararası toplumun mevcut krizleri
arasında en etkili boyuta ulaşmıştır.

ÇEVRE BİLİMLERİ
ISBN: 978-605-4160-80-8
Boyut: 18x24 cm
Sayfa Sayısı: 192 1. Basım

KÜRESEL BAKIŞLA KUTUP ÇAĞI-3

TARİHİ VE HUKUKİ PERSPEKTİF-EKOLOJİK DÖNÜŞÜM

Yazarlar: Harun Gümrükçü, Güneş Ersoy, Aybüke İnan
Şimşek, Fatma Cande Yaşar Dinçer
İnsanoğlu tarihte çok az rastlanan kendine özgü kutup kahramanlarını
saygıyla anıp, düşünceli, heyecanlı ve sabırlı bir şekilde yeni
hedeflerine doğru ilerlemeye ve 200 bin yıl önce çıktığı yolculuğunu
sürdürmeye devam edecektir.
Antarktika’nın, devlet egemenliği dışında uluslararası bir alan olarak
kabul edilmesini sağlayan hukuki statüsü, bölgenin korunması
ve bilimsel çalışmaların gelişmesini sağlamasına karşın, iklim
değişikliğinin sınır aşan etkilerini engelleyememektedir.
Arktika’da tarım alanında yürütülen çalışmalar, Türkiye’de tarım
politikalarının çeşitlendirilmesi hususunda bir örnek teşkil
etmektedir. Rakımı yüksek alanlardaki kullanılamayan toprakların
istihdama açılması neticesinde, yeni iş alanları ve yeni pazarlar
oluşturulabilecektir.
Inuit halkı ve Arktika coğrafyasında yaşayan diğer yerli halkların siyasi
sınırları içerisinde yer aldıkları devletler, iklim değişikliği konusunda
atılacak ulusal ve uluslararası adımları müzakere ederken bu
toplulukların geleneklerini, taleplerini ve bugünkü yaşam koşullarını
da öncelikli konular olarak değerlendirmelidirler.
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ÇEVRE BİLİMLERİ
ISBN: 978-605-2294-05-5
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 240 1. Basım

SÜS BITKILERI ÜRETIM TEKNIKLERI
Yazarlar: İbrahim Yokaş (Editör), Hülya Akat, Oral Şahin, Gülbin
Çetinkale Demirkan, Özlem Akat Saraçoğlu

BAL ARISI BİYOLOJİSİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİ
Editör: Sibel Silici

MİMARLIK ÜZERİNE BİR BİLİMSEL ARAŞTIRMA

TASARIM YÖNTEM UYGULAMA

b i l i m l e r i

ISBN: 978-605-4160-36-5
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 256 2. Basım

f e n

ZİRAAT

Günümüzde gelişmiş teknolojiye sahip olmamıza rağmen çiçeklerden nektar
toplayıp bal üretmemiz mümkün değildir. Mükemmel işbirliği, dayanışma,
çalışma ve özveriyle öncelikle sofralarımızdan eksik etmediğimiz, şifa
kaynağı bal ile çok değerli biyolojik aktivitelere sahip arı sütü, propolis,
polen ve arı zehrini üreten bal arısının hayatımızda ne kadar önemli rolü
olduğu tartışılmaz.
Doğayı ve doğadaki yaşamı iyi tanımak, gerçek yaşamın ta kendisidir. İnsan
ancak doğayla dost ve onunla iç içe olabildiği sürece var olabilecektir.
Bu anlamda bal arısını iyi tanımanın ilk evresi; bal arısı biyolojisini öğrenmek,
onun böcekler dünyasındaki yeri ve ilişkilerini iyi tanımaktır.
Daha sonra da yetiştiricilik konusunda teknik bilgileri edinmek gerekir.
Bu sebeplerle detaylı açıklamalarla ve resimlerle desteklenmiş bu kitap;
bilimsel anlamda öğrenciler, arıcılar ve bu işle uğraşanlar dışında da konuya
ilgi duyan kişiler için çok yararlı bir kaynaktır.

y a y ı n e v i

ISBN: 978-605-4160-66-2
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 144 1. Basım

e f i l

ÇEVRE BİLİMLERİ

İnsanlık tarihi ile beraber süs bitkileri insan yaşamının ayrılmaz bir parçası
olmuş ve sevginin tarifini oluşturmuştur.Bu kitap hem süs bitkileri
üreticilerine hem öğrencilere hem de süs bitkileri yetiştirmekten zevk alan
tüm meraklılarına yardımcı olması öngörüsü ile akademik bir bakış açısıyla
hazırlanmıştır.
Süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili tüm detaylar hem amatörlere hem de
profesyonellere hitap etmesi amacıyla bu kitapta yer bulmuştur. Süs
bitkilerinin yeri ve önemi ile başlayan ve süs bitkilerinin sınıflandırılmasının
yer aldığı kitap, süs bitkileri üretim alanlarıyla devam etmektedir. Süs bitkileri
üretiminde kullanılan yerler, kaplar ile yetiştirme ortamları ve süs bitkisi
üretimindeki gerekli koşullar devam eden bölümleri oluşturmakta ve kitap
süs bitkileri üretim tekniklerini tüm detayı ile inceleyerek son bulmaktadır.
Tüm teknikleri vermeyi amaç edinen bu kitabın süs bitkileri ile ilgilenen
araştırmacı ve eğitimcilere, öğrencilere, yetiştiricilere ve hobi amaçlı
yaşamını süsleyen meraklısına yeterli kaynak olabilmesi ümit edilmektedir.

Yazar: Leyla Yekdane Tokman

MIMARLIK
ISBN: 978-605-4579-16-7
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 96 1. Basım

Mimarlık mesleğinin son derece karmaşık ve dinamik düşünce yapısı, aslında
temelde basitçe akıl ve matematik üzerine kuruludur. Bu bilimsel araştırma
kitabı, mimari düşünce yapısını irdelerken, farklı açılardan mimarlık alanının
da bir araştırmasını yapmaktadır. Bu nedenle, mimarlık üç ana bölüm altında
incelenmiştir. Birinci bölüm, kuramsal olarak bugüne kadar mimarlığın
duruşu ve bugün mimarlık ortamının gelişimini yönlendiren başlıca
unsurları ele almakta, ikinci bölümde mimarlık eylemi yöntem açısından
yazar tarafından geliştirilen “gerçek ortam” ve “bilgi katmanları” modelleriyle
ele alınmakta, üçüncü bölüm ise uygulama yönüyle ele alınmaktadır. Bu
bilimsel araştırma kitabı, kısaca mimarlığı eğitim, araştırma ve uygulama
tabanında analiz etmektedir.
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MİMARLIK, FORM VE GEOMETRİ

ARCHITECTURE, FORM AND GEOMETRY

e f i l

y a y ı n e v i

f e n

b i l i m l e r i

Yazar: Esen Onat
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Prof. Dr. Esen Onat bu kitabında; geometrinin üç boyutlu asal formlarını
kullanarak ve bu formları işleyerek mimari formlar üretmedeki temel
teknikleri ve yaklaşımları, belirli bir sistematik içinde ortaya koymakta ve
örneklemektedir.
Tüm formların geometrik asal formlardan elde edilebileceği
düşünüldüğünde, öncelikle herkesin tanıdığı saf, asal geometrik
formları işleme ve kullanma tekniklerini tanıtmak, ayrıca geçmişteki
ve günümüzdeki değişik ihtiyaçlara, teknolojilere ve eğilimlere karşın
geometrik asal formların, hemen her dönemde, benzer tekniklerle
kullanıldıklarını örneklemek, bu çalışmanın başlıca amacı olmuştur.

PERSPEKTİF VE PERSPEKTİFTE GÖLGE ÇİZİMİ

MİMARLIK
ISBN: 978-605-4334-33-9
Boyut: 24x16 cm
Sayfa Sayısı: 104 7. Basım

Yazar: Esen Onat
Prof. Dr. Esen Onat bu kitabında, anlaşılması ve uygulamada kullanılması
çok kolay olmayabilecek teorik kuralları öne çıkarmadan herhangi bir
nesnenin perspektifini elde edebilmek için yapılması gereken işlemleri,
belirli ve sıralı adımlar halinde ortaya koymakta, böylece çözümü kolayca
anlaşılabilir ve uygulanabilir bir sürece indirgemektedir.
Bu yaklaşımda, perspektifle ilgili ön bilgiler kısaca açıklandıktan sonra
okuyucuya doğrudan uygulama süreçleri adım adım izletilmekte ve
okuyucu adeta yaparak ve yaşayarak bir öğrenme sürecine sokulmaktadır.
Bu kitapta bir yandan uygulama süreçleri izlenirken bir yandan da yeri
geldikçe yapılan işlemlerin nedenleri de belirtilerek teorik dayanaklar
gereken yerde, gerektiği kadar açıklanmaktadır.

MİMARLIĞA YOLCULUK
Yazar: Esen Onat
Mimarlığın, “yaşamdan ve yaşamı kuşatan her şeyden, değişik dallardan,
ilgili uğraş alanlarından bilgi toplayan, bunları çözümleyen, değerlendiren,
kavramlaştıran, bileştiren, sorun belirleyen, çözüm seçeneklerini
benimsediği değerlerle karşılaştırarak karar üreten bir beynin ve bu kararları
bir sanat ürününe dönüştürebilen bir yüreğin işi” olduğunu vurgulayan
Prof. Dr. Esen Onat bu kitabında, elli yılı aşan mimarlık yolculuğunda ve
eğitimci kimliğinin ışığında edindiği deneyimleri, mimarlık yolculuğuna
çıkmış gençlerle ve mimarlıkla ilgilenen herkesle paylaşıyor.
Onat, mimarlık yolculuğuna çıkmak isteyenlerle henüz yolculuğun
başında olan mimarlık öğrencilerine ve genç mimarlara seslenerek onların
zihinlerinde soru işaretleri uyandırmayı, mimarlığı olabildiğince geniş
açıdan ve kendileriyle birlikte düşünerek özümsemelerini hedefliyor;
onların öncelikle kendi iç dünyalarına yönelmelerinin, kendi güçlerini fark
etmelerinin ve kişisel gelişimlerini sağlamalarının önemini vurguluyor.
Onat, gerek mimar gerekse eğitimci ve yönetici olarak sürdürdüğü
yolculukta, eksikliğini gördüğü ve önemsediği konular üzerinde durarak
ve mimarlık, yaşama amacınızın neresinde; olmazsa olmazları var mıdır
mimarlığın; gücü nelere yeter; göstergeleri nelerdir; mimarlık öğretilebilir
mi; aşılması gereken en önemli engel nedir; nereden, nasıl başlamalı;
değerler üzerinden nasıl düşünmeli; tasarım süreci nasıl yaşanmalı gibi pek
çok soruya yanıt arayarak mimarlık yolcularına, akıcı bir dille ışık tutuyor.

MİMARLIK
ISBN: 978-605-4334-32-2
Boyut: 24x16 cm
Sayfa Sayısı: 104 4. Basım

MİMARLIK
ISBN: 978-605-4579-48-8
Boyut: 14x21 cm
Sayfa Sayısı: 232 5. Basım

YÜKSEK MATEMATİK KILAVUZU -IYazarlar: Hüseyin Halilov-H. Hilmi Hacısalihoğlu

GENEL MATEMATİĞE GİRİŞ
PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERI

Yazarlar: Hüseyin Halilov-H. Hilmi Hacısalihoğlu
Kadir Kutlu-Bahadır Özgür Güler

GENEL MATEMATİĞE GİRİŞ II
Yazarlar: Hüseyin Halilov-H. Hilmi Hacısalihoğlu
Kadir Kutlu-Bahadır Özgür Güler

MATEMATİK
ISBN: 978-605-4334-18-6
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 264 1. Basım

b i l i m l e r i

ISBN: 978-605-4160-30-3
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 368 1. Basım

f e n

MATEMATİK

Bilindiği gibi matematik, öğrenilmesi gereken şey demektir. Demek
ki matematik, yaşamın vazgeçilmezidir. Matematiğin öğrenilmesi ise
edinilen matematik bilgilerin örnek çözümüne, öylece de günlük hayatta
karşılaştığımız problemlerin çözümüne uygulanabilmesinden geçer.
Kitapta Gerçel Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyon ve
Grafiği, Trigonometri, Karmaşık Sayılar, Geometri, Logaritma, Matrisler,
Determinantlar ve Uygulamaları, Limit, Süreklilik, Türev ve Uygulamaları,
Belirsiz İntegral, Belirli İntegral ve Uygulamaları, Diferansiyel Denklemler
ve Uygulamaları konularını yansıtan ve bir kısmının çözümleri de verilmek
üzere 3.500’den fazla alıştırma verilmektedir.
Kitabın MYO öğrencileri; ortaokul, lise, meslek lisesi, açıköğretim fakültesi,
mühendislik ve fen fakülteleri öğrencileri; matematik öğretmenleri; eğitim
fakülteleri matematik, fizik, kimya, biyoloji ve ilkokul öğretmenliği bölümleri
öğrencilerinin yanı sıra matematik öğrenmek isteyen herkes için çok faydalı
olacağı kanaatindeyiz.

y a y ı n e v i

ISBN: 978-605-4160-03-7
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 584 1. Basım

e f i l

MATEMATİK

Çağdaş bilim ve teknoloji, matematik ve matematik modellemenin
uygulamaları olmadan düşünülemez. Bilim tarihçilerinin ortak düşüncesine
göre yaşı 10 bin yılın çok daha üstünde olan insanlık tarihinin en hızlı geliştiği
dönem, Isaac Newton’un XVII. yüzyılda, matematiğin “Diferansiyel ve İntegral
Hesap”, yani “Yüksek Matematik” denilen bölümünü bir bilim haline getirerek
çağın teknolojisine uygulama yöntemlerini belirlemesinden sonra başlar.
Bu nedenle, matematik eğitimi ve uygulamalı matematik araştırmalarında
önde olan ülkeler, teknolojide de önde olmayı sürdürmektedirler.
Bilinen bu gerçeklerden yola çıkılarak mühendislik ve fen bilimleri öğrencileri,
üniversitelerin genç öğretim üyeleri, mühendisler ve matematikle ilgilenen
herkes için yararlı olacağı düşüncesiyle matematik kavramlarını ayrıntılı
olarak inceleyip açıklayan ve “Yüksek Matematik Kılavuzu” diye adlandırılan
bu kitapta, “Analitik Geometri, Lineer Cebir, Tek Değişkenli Fonksiyonlarda
Diferansiyel ve İntegral Hesap ve Uygulamaları, Seriler ve Uygulamaları”
bölümleri yer almaktadır.

Okuyucuların dikkatine sunulan Genel Matematiğe Giriş (I., II. Ciltler) kitabı,
MEB-YÖK’ün MESLEK YÜKSEKOKULLARI GELİŞTİRME PROJESİ gereğince,
meslek yüksekokulları öğrencileri için düşünülmüş ve on üç bölümden
oluşmaktadır.
Tüm bölümler mantıksal olarak birbirine dayalı şekilde ayrıntılı olarak
açıklanmıştır ve ek kaynağa ihtiyaç duymadan okunabilir. Bu nedenle
kitap, MYO öğrencilerinin yanı sıra ilköğretim ileri sınıf, lise, meslek lisesi,
açıköğretim fakültesi, mühendislik fakültesi, eğitim fakültesi, ekonomi
ve sağlık bilimleri öğrencileri, aynı zamanda matematik öğretmenleri ve
matematiği serbest öğrenenler için de faydalı olacaktır.
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MODÜL VE HALKA TEORİ LATİS TEORİK
YAKLAŞIMLAR
Yazarlar, bu çalışmada temel soyut cebir ön bilgisi olan
okuyucuların bile takip edebileceği açıklıkta ve katkısız olarak
modül teoriyi sunmaktadırlar. Halkalar teorisinin yaygın olarak
kullanılan özel halka tipleri ve onlarla ilgili çok açık olmayan bazı
gerçeklerin kanıtları yapılmaktadır. İleriki araştırmalara taban
olabilecek özel modül ve alt modül sınıfları (göreceli injektif, tam
değişmez, projeksiyon değişmez) ayrıntılı olarak verilmektedir. Son
olarak, modül teori kavramlarının latis teoriye bu cebirsel yapıların
kendine özgü teknik yaklaşımları ile geçiş yapılmış ve bu konuda
literatürde mevcut ya da güncel olan sonuçlar vurgulanmıştır.
Kitabın ana metni bol örnekler ve her kesim sonunda verilen farklı
seviyedeki problemlerle bütünleştirilmiştir.
MATEMATİK
ISBN: 978-605-4160-58-7
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 192 1. Basım

STANDART SAPMALAR, HATALI VARSAYIMLAR,
ÇARPITILMIŞ VERİLER VE İSTATİSTİKLERLE
YALAN SÖYLEMENİN DİĞER YOLLARI

y a y ı n e v i

f e n

b i l i m l e r i

Yazarlar: Adnan Tercan - Yeliz Kara

Yazar: Gary Smith

Dağınık bir odanın sizi ırkçı yapabileceğini biliyor muydunuz?
Ya da insanların, ölümlerini önemli günlerin sonrasına kadar
erteleyebileceklerini? Ya A, C, E baş harflere sahip insanların 3-5 yıl
daha uzun ömür yaşayacaklarını? Tüm bu faktörler, araştırmacılar
tarafından gerçekten irdelenmiş ve bir yığın veriyle ve ikna edici
istatistiklerle desteklenmiş.

e f i l

Nobel Ödüllü ekonomist Ronald Coase’nin bir zamanlar klinik
olarak gözlemlediği gibi, “eğer veriye yeterince işkence yaparsanız,
istediğiniz şeyi söyleyecektir”. İstatistiklerle yalan söyleme,
yüzyıllardır yapılan bir şeydir. Standart Sapmalar kitabında
Profesör Gary Smith, insanların çılgın teorilerini desteklemek için
kullandıkları hile ve tuzaklarla karşımıza çıkıyor.
Standart Sapmalar, günlük keşiflerdeki bilimin gizemini çözüyor
ve etrafımızda dönen sahtekârlıkları açığa çıkarıyor. Sadece
etrafımızdakilerin bizi kandırmak için değil, bizim de kendimizi
kandırmak için verileri nasıl yanlış kullandığımızı gösteriyor.
ISTATISTIK
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ISBN: 978-605-2294-17-8
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 288 1. Basım

GARY SMITH doktora unvanını Yale Üniversitesinde almış ve orada
yedi yıl ders vermiştir. Kaliforniya, Claremont’da Pomona Koleji
Ekonomi Bölümü’nde Fletcher Jones Profesörü’dür. Bu, onun
halka yönelik yazdığı ilk kitabıdır.

s
ağlık bilimleri

KALP HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ

Yazarlar: Hasan Solak-M. Tunç Solak-Niyazi Görmüş
Z. Işık Solak Görmüş
Dünyada göğüs cerrahisi çok eski tarihlerden beri uygulandığı halde kalp
ve damar cerrahisi oldukça yenidir. Kalbin dokunulmaması gereken bir
organ olarak düşünülmesi yüzünden kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi
20. yüzyılın başlarına kadar yapılmamıştır. Hatta kalp yaralanmalarında
bile cerrahi tedaviye girişilmemiştir.

Sherman, 1902’de kalp cerrahisinin gelişimini anlatırken göğüs duvarı
ile perikard arasındaki 2-3 santimetrelik yolu, cerrahinin 2400 yılda
alabildiğini, perikartdan epikarda ise 98 yılda varılabildiğini belirtmiştir.

TIP
ISBN: 978-605-4334-63-6
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 520 1. Basım

Konuların iyi bilinmesinin, cerrahi tedaviyi etkileştireceği ve ilerlemeleri
hızlandıracağı inancı ile 41 yıllık bilgi birikimimi öğrencilere, asistanlara,
uzmanlara, doçent adaylarına ve diğer meslektaşlarıma aktarmanın
yararlı olacağını düşünüyorum.

KORONER ARTER HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ

e f i l

Yazarlar: Hasan Solak-M. Tunç Solak
Niyazi Görmüş-Z. Işık Solak Görmüş

TIP
ISBN: 978-605-4334-11-7
Boyut: 19,5x27,5 cm
Sayfa Sayısı: 432 2. Basım
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Ancak bu gelişme, gittikçe hızlanarak devam etmiş ve İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra kalp damar cerrahisi alanında inanılmaz ilerlemeler
kaydedilmiştir.

Bu konuda yazılmış fazla kitap olmamasını da göz önüne alarak kolay
okunup anlaşılabilecek, gereksiz ayrıntılardan uzak bir kitap yazmayı
kararlaştırdık. Faydalı olacağımızı umuyoruz.

y a y ı n e v i

s a ğ l ı k

b i l i m l e r i

Dünyanın sayılı cerrahlarından biri olan Billroth 1883’te, “Kalp
yaralanmalarını tedavi etmeye kalkışan cerrahın, meslektaşlarının
saygısını kaybedeceğini” söylemiştir. Bu görüş, diğer cerrahlar tarafından
da paylaşılmıştır. Kalp yaralanmasının ilk başarılı tedavisi, 1887’de Rehn
tarafından yapılmıştır.

Yüzyılımızda, koroner hastalıkların cerrahi tedavisinde inanılmaz
ilerlemeler kaydedilmiştir. 1974 yılından itibaren ülkemizde hızla gelişen
koroner cerrahisi alanında, Amerika ve Avrupa ülkeleri seviyesine
ulaşılmıştır. Günümüzde dünyanın en gelişmiş Kalp Damar Cerrahisi
Merkezlerinde yapılan ameliyatların tümü, ülkemizde de aynı başarı ile
gerçekleştirilmektedir.
Koroner cerrahisine, göğüs kalp damar cerrahisi kitaplarında yer verilmiş
olmakla birlikte Türkiye’de ve dünyada koroner cerrahisi üzerine yazılmış
pek fazla kitap bulunmamaktadır. Bu kitap, bu boşluğu bir ölçüde
doldurmak amacıyla yazılmıştır. Kitap kalp damar cerrahları, kardiyologlar,
ayrıca koroner hastalıkları ve cerrahisi hakkında bilgi edinmek isteyen
bütün hekimlerin faydalanabileceği niteliktedir.

KURAMSAL VE UYGULAMALI TIP ETİĞİ
Yazar: Nesrin Çobanoğlu

e f i l

TIP
ISBN: 978-605-416-18-1
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 368 1. Basım

s a ğ l ı k

TEMEL İLK YARDIM
Yazarlar: Fethiye Erdil-Nurhan Bayraktar-Sevilay Şenol Çelik

b i l i m l e r i

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kazalara ve doğal afetlere bağlı
ölümler, ölüm nedenleri arasında geniş bir yer tutmaktadır. Dünya Sağlık
Örgütü tarafından geliştirilen, temel amacı insan sağlığını yaşam boyu
korumak ve geliştirmek olan “21. Yüzyılda Herkes için Sağlık” politikasının
21 hedefi arasında 9. hedef olarak “kazalara bağlı yaralanmaların
azaltılması” yer almaktadır. Ayrıca bireylerin yaşamları boyunca sağlığın
korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almaları için eğitilmeleri
gerektiği vurgulanmaktadır.
Kaza ve yaralanmalar başta olmak üzere çeşitli acil durumlara bağlı
ölümlerin azaltılmasında, önlemlere yönelik yapılacak düzenlemeler
kadar, olay anında uygulanacak ilk yardım konusundaki eğitim de
önem kazanmaktadır. Olay anında ortamda bulunan bireyler tarafından
uygulanacak
etkin bir ilk yardımla ölümlerin ve sakatlıkların önlenmesi mümkün
olabilir. Ülkemizde en önemli temel sağlık sorunlarından biri de ilk
yardım konusunda bilgi eksikliğidir. Bu nedenle tüm toplumun ilk yardım
konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi önem kazanmaktadır.
İlk yardıma ilişkin kitapların artması, yararlanan kişi sayısının artması
açısından önemlidir.
İlk yardıma ilişkin temel bilgi ve uygulamaları içeren bu kitap; ilk yardım
dersini alan öğrenciler, sağlık profesyonelleri ve ilk yardım konusunda
bilgi sahibi olmak isteyenler için hazırlanmıştır.

y a y ı n e v i

Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, tıp etiği ile ilgili bazı temel kavramlara
açıklık getirerek tıbbın önemli seçilmiş sorun kümelerinden bazılarını
tıp etiği açısından genel hatlarıyla tartışmayı amaçlamaktadır. Tıp
etiğinin kuram ve ilkeleri üzerinde durarak tıbbi bilimsel araştırma ve
yayın etiği, uluslararası biyoetik sözleşmeler, etik kurallar gibi kavramlar
ve tıp uygulamalarında mahremiyet, ötenazi, AIDS, kürtaj, kanser,
organ nakli, klonlama, kök hücre çalışmaları… gibi tıp etiği açısından
duyarlılık gerektiren sorun kümeleri irdelenmektedir. Ayrıca biyoetik
alanının konusu olup tıp etiğinde önemli yansımaları olan hayvan
hakları (tıp araştırmalarında hayvan deneyleri), toplumsal cinsiyet
ayrımcılığı, genetiği değiştirilmiş organizmalar… gibi konuların yanı
sıra çevre etiğinin konusu olan bazı küresel etik sorunlar, kadına yönelik
şiddet gibi toplumsal sorunlar; tıp etiği ile ilişkisi bağlamında kısaca
değerlendirilmektedir.
Geçmişten günümüze toplumlar, tıp alanı ve tıp etiği ile yakından
ilgilenmektedir. Geçmişte sadece hekimler tarafından sunulan sağlık
hizmeti, günümüzde hekimlerin yanı sıra farklı uzmanlık alanlarından
sağlık profesyonellerinin (hekimler, hemşireler, psikologlar, diyetisyenler,
odyologlar, fizyoterapistler...), interdisipliner ve değişik alanlardan
uzmanların multidisipliner biçimde (sosyal hizmet uzmanları, tıp
hukukçuları, tıbbi bilişim uzmanları, turizm ve otelcilik hizmetleri
mensupları, sağlık idarecileri, sağlık merkezleri mimarları...) birlikte
çalışarak hizmet sunduğu hastaneler aracılığıyla yürütülmektedir.
Toplumun her kesiminden bireylerin, yaşamlarının herhangi bir
döneminde çeşitli hastalıkların yanı sıra doğum, yaşlılık, şişmanlık ya
da sağlıklı yaşam önerileri gibi nedenlerle sağlık profesyonellerine
gereksinim duyduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda Kuramsal ve
Uygulamalı Tıp Etiği kitabının, konuyla ilgili tüm kesimlerin ilgisini
çekeceği düşünülmektedir.

TIP VE HALK SAĞLIĞI
ISBN: 978-605-4160-12-9
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 160 3. Basım
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GÜNÜMÜZ HASTASIYLA İLETİŞİM

ZAMAN TASARRUFU, RİSKİN AZALTILMASI VE
HASTA UYUMUNUN ARTIRILMASININ TEMELLERİ

TIP VE HALK SAĞLIĞI
ISBN: 978-605-4334-16-2
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 232 1. Basım

y a y ı n e v i

s a ğ l ı k

b i l i m l e r i

Yazarlar: Joanne Desmond-Lanny R. Copeland
Çevirmenler: Deniz Yamaç-Ercüment Tekin

SORU VE CEVAPLARLA KANSER

e f i l

Yazar: Zafer Akçalı

TIP VE HALK SAĞLIĞI
ISBN: 978-605-4334-08-7
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 240 1. Basım
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Bir hastayla ilk karşılaşmanızda etkili bir “Merhaba” demeyi biliyor musunuz?
Hastanızla konuşurken vücut dilinizi gözlediğinin farkında mısınız?
Hastanızla konuşurken tuttuğunuz notlara hiç onun ilginç bir özelliğini
yazdınız mı?
Bu kitapta yazarlar, size bunun gibi birçok konuda püf noktalardan söz
ediyorlar ve akıllı önerilerde bulunuyorlar.
Muayene odasının kapısını tıklatarak girmekten tutun, hasta görüşmesinin
bağlanması ve vedalaşmaya kadar birçok öneri var.
Bu kitapta, empatik bir dinleyici olmak için yapılması gerekenleri, hasta
ailesi ile konuşmanın inceliklerini ve hatta hasta ile ilişkinizi zedeleyebilecek
ufak noktaları bulacaksınız. Bunları uygulamak için zamanınız olmadığını
düşünüyor olabilirsiniz. Yazarlarımız ise tam tersine önerilenleri uygulayarak
zamandan ve paradan tasarruf edeceğinizi, en önemlisi hasta bakmaktan
keyif alacağınızı düşünüyorlar.
İletişimin başarıyla uygulanması; daha kesin tanılar, onurlu ve sağlıklı hastalar,
azalmış malpraktis davaları ve daha fazla profesyonel tatmin getirecektir.
Eğer klinisyenseniz bu kitapta anlatılan iletişim becerisi tekniklerini
öğrenmelisiniz. Bu kitabı okuduktan sonra bu teknikleri anlayacaksınız.
Kitabı okuyun ve yazarların önerdiklerini uygulayın.
Sonuçta hem siz hem de hastalarınız mutlu olacaktır.

Kanser, günümüzde sık görülen ve en korkulan hastalıklardan biridir. Tüm
dünyada yaygın görülen bir hastalık olması nedeniyle de kamuoyu, kanseri
çok merak ediyor.
Kulaktan dolma bilgiler, kanser tanısı almış ve tedavi görmekte olan hastaları
ve hasta yakınlarını kaygılandırabilmektedir. Bu kaygılarla gelişen sorunlar,
hastanın yaşam kalitesini de olumsuz etkiler. Bir yanda ölüm korkusu, diğer
yanda sevdiklerini kaybetme, başkalarına bağımlı kalma gibi kaygılar ya da
tedaviye bağlı yan etkiler; hastalarda ve yakınlarında inkar, öfke, depresyon
gibi pek çok soruna yol açar. Tüm bunlarla baş edebilmek elbet kolay değil.
Böyle durumlarda bilimsel ve doğru bilginin hasta ve hasta yakınlarına
ulaştırılmasının önemi açıktır.
Bu kitap, kanser konusunda halkı bilgilendirmeyi amaç ediniyor. Kitapta,
“Kanser bulaşıcı mıdır, çocuklarım da kanser olur mu ya da kemoterapi
sonrası saç dökülmesi engellenebilir mi veya cep telefonu kanser yapar
mı?” gibi pek çok konu, kolay anlaşılır bir dille anlatıldı. Hastaların veya
yakınlarının bazen hekime bile sormaya çekindiği pek çok konuya kitapta
yer verildi.
Bir hastalıkla baş etmenin yolu, ondan korkmak değil, doğru bilgiye
ulaşmak ve doğru olanı yapmaktır.

BENİM SEVGİLİ KANSERLERİM
Yazar: Funda Altınçekiç Aysel
Resimleyen: Kardelen Aysel

e f i l

Kanser sözcüğü. Kendi başına ürkütücü ve
sahipsiz. Hiç Kimse ve hiç bir yere ait değil
gibi... Ta Ki, bir bedende can bulana dek.
Kaçsam... görmezden gelsem? Çok geç.
O, dile geldi bir Kez. Belli Ki, bir söz var
aramızda, belki ortak bir hikaye.
Onun dili acı, anlamak zorlu, dinlemek yürek
işi. Ancak, hikaye de inadına, ayna misali.
O’nu Ben’den, Beni Ondan bilin desem...
Yalan olmaz.
Acıyla öğrenmek, elbet kader değil. Bazen
keşke diyorum, keşke bu hikayeden önce
bilseydim... Şimdi olduğu kadar.

ISBN: 978-605-4160-51-8
Boyut: 20x20 cm
Sayfa Sayısı: 108 1. Basım

y a y ı n e v i

TIP VE HALK SAĞLIĞI

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

b i l i m l e r i

“Farmasötik mikrobiyoloji”; merkezinde mikroorganizmaların
yer aldığı, etrafında çeşitli yörüngeler üzerinde dönmekte
olan ve hızlarının giderek artttığı izlenen birçok bilim dalının
oluşturduğu bir alandır. Farmasötik mikrobiyoloji, mikroorganizma
- antimikrobiyal ajanlar- konak ilişkilerini ele alan bir bilim dalıdır.
Bir yandan patojen mikroorganizmaların neden olduğu infeksiyon
hastalıklarıyla ilgilenirken diğer yandan mikroorganizmalardan
faydalanma prensip ve yöntemleri geliştirilmektedir. Farmasötik
alandaki çalışmaların esası, insan sağlığı ve sağlıklı çevredir.
İnfeksiyonların tedavisinden önce, infeksiyonlardan korunmanın
daha kolay ve ekonomik olduğu bilinmelidir. Hastalıklardan
korunmada ve tedavinin başarılı olmasında doğru bilgilenmenin
önemi vardır. Antimikrobiyal ilaçların kullanımındaki yanlışlar,
dirençli mikroorganizma nesillerinin oluşmasına neden olur. Bu
durum, inatçı infeksiyonların tedavisinde başarısız sonuçlar ve
büyük ekonomik kayıplara yol açar.
Eczacılık fakültelerindeki farmasötik mikrobiyoloji derslerinde;
mikroorganizmalar, mikroorganizmaların yapı ve üreme özellikleri,
mikroorganizmaların üremelerini durdurmak için kullanılan
yöntemler, sanayiide üretilen ilaçların hazırlanma ortamları, ilaçların
kontaminasyonlarının kontrolü, mikroorganizma-konak ilişkileri,
biyoteknoloji ve biyoteknolojik ürünler incelenmektedir.
Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin, eczane sahibi eczacıların, ilaç
sanayiinde çalışan personelin yararlanacağı bu kitap, “Farmasötik
Mikrobiyoloji” adındaki ilk Türkçe kitaptır.

s a ğ l ı k

Editörler: Ufuk Abbasoğlu-Adile Çevikbaş

ECZACILIK
ISBN: 978-605-4334-79-7
Boyut: 22x24 cm
Sayfa Sayısı: 600 2. Basım
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AĞIZ PATOLOJİSİ DERS KİTABI

AĞIZ LEZYONLARI VE TEMEL PATOGENETIK MEKANIZMALAR

e f i l

y a y ı n e v i

s a ğ l ı k

b i l i m l e r i

Yazar: Tülin Oygur
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Ağız Patolojisi Ders Kitabı, ağız ve çene dokularında ortaya çıkan lezyonlar
ve bunların gelişimleriyle ilgili temel bilgileri içermektedir. Kitabın yazarı
Prof. Dr. Tülin Oygür, akademik yaşamında Diş Hekimliği Fakültesi’nin
yanı sıra Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi
olarak çalışmıştır. Bu sayede tıp ve diş hekimliği eğitiminin örtüşen ve
ayrılan yönlerini görme şansı bulmuştur. Böylece kitabı, diş hekimliği
öğrencisinin ve bir diş hekiminin ağızda gelişen belli başlı lezyonları
anlamada gereksinim duyacağı sınırlar içinde tutabilmiştir.
Bu kitap, diş hekimliği mesleğini öğrenmekte olanlar ve diş hekimleri için
ağız patolojisi alanında yazılmış ilk kitaptır.

DİŞ HEKİMLİĞİ
ISBN: 978-605-4334-37-7
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 160 1. Basım

e
ğitim bilimleri

OKUMA YAZMAYA HAZIRLANIYORUM

ERKEN ÇOCUKLUK
EĞİTİM DİZİSİ 1

ETKİNLİKLERLE BİLİM EĞİTİMİ

e f i l

Yazarlar: Adalet Kandır-Münevver Can Yaşar-Gözde İnal-Elçin
Yazıcı-Özgün Uyanık-Zeliha Yazıcı

ERKEN ÇOCUKLUK
EĞİTİM DİZİSİ 2
ISBN: 978-605-4579-13-6
Boyut: 21x29,7 cm
Sayfa Sayısı: 256 1. Basım
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Erken çocukluk döneminde planlanan okuma yazmaya hazırlık
çalışmalarında, çocukların yaşam boyu kullanabilecekleri dinleme,
konuşma, etkili iletişim kurma, okuma yazma becerileri kazanmaları ve bu
beceriler yoluyla tüm yönlerden kendilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.
Bu bağlamda bu kitap; Efil Yayınları, Erken Çocukluk Eğitimi Dizisi
kitaplarından eğitimciler için EĞLENCELİ ETKİNLİKLERLE OKUMA YAZMAYA
HAZIRLIK kitabının tamamlayıcısı ve destekleyicisi olarak 5-7 yaş çocukları
için hazırlanmıştır. Okuma Yazmaya Hazırlanıyorum kitabının tek başına
kullanılması yeterli değildir. Eğitim programında çocukların gelişim
özelliklerine uygun olarak okuma yazma için gerekli olan temel özelliklere
ilişkin amaç ve kazanımlara ve bunların kazanılmasını sağlayacak tüm
etkinliklere yer verilmelidir. Bu nedenle eğitim programında her iki
kitabın birlikte kullanılması, çocuklara sağlayacağı yarar yönünden son
derece önemlidir. Çocukların bireysel farklılıkları ve hazır bulunuşlukları
göz önünde bulundurularak kitaptaki etkinliklerin tamamının her çocuk
tarafından yapılması beklenmemelidir.
Ayrıca okul öncesi eğitimcilerin, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının
planlanmasında yeterli, doğru ve çağdaş yöntem bilgisine sahip olmaları;
yoruma dayalı farklı ve yanlış uygulamaların neden olabileceği, çocukların
edindikleri olumsuz özelliklerin alışkanlığa dönüşmesinin engellenmesi
yönünden büyük önem taşımaktadır.

ISBN: 978-605-4334-81-0
Boyut: 21x29,7 cm
Sayfa Sayısı: 248 1. Basım

y a y ı n e v i

e ğ i t i m

b i l i m l e r i

Yazarlar: Adalet Kandır-Özgün Uyanık-Elçin Yazıcı

Erken çocukluk döneminde bilim eğitimine ilişkin yapılan araştırmalarda
eğitimcilerin; eğitim ortamlarının düzenlenmesi, yöntem ve tekniklerin
belirlenmesi, materyallerin seçilmesi, bilimsel süreçlerle ilgili planlama
yapılması gibi konularda güçlük yaşadıkları tespit edilmiştir.
Bilim eğitim programlarının hazırlanmasında eğitimcinin, çocuğu etkin
kılan, yaparak yaşayarak öğrenmesini destekleyen etkinlikleri, yöntem ve
teknikleri temel alması son derece önemlidir. Çünkü bilimi öğrenmenin
en iyi yolu bilim yapmaktır. Bütün bilim dallarının temel noktası
gözlemdir. Gözlemin başlangıcından itibaren çocuklar; karşılaştırma
yapar, sınıflandırır, ölçer, iletişim kurar, çıkarsama yapar ve tahmin
yürütürler.
Bu bağlamda kitapta; bilim eğitimine ilişkin yaşanılan güçlüklerden
yola çıkılarak, birçok ülkede uygulanan erken dönemde bilim eğitimine
yönelik eğitim programlarının incelenmesi sonucu oluşturulan kuramsal
çerçeve ve bu doğrultuda hazırlanmış etkinlik örnekleriyle eğitimcilerin
kaliteli bir bilim eğitimine yönelik bakış açılarını zenginleştirmek
ve bilim eğitimini kendi programlarına uyarlayabilecek yeterlilikleri
kazanabilmelerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

DİL ETKİNLİKLERİ

Yazarlar: Adalet Kandır-Münevver Can Yaşar-Gözde İnalElçin Yazıcı-Şehnaz Ceylan-Zeliha YazıcıFatma Çalışandemir-Saide Özbey-Özgün Uyanık

Yazar: Olcay Güner

ISBN: 978-605-4579-12-9
Boyut: 21x29,7 cm
Sayfa Sayısı: 240 1. Basım

e ğ i t i m
b i l i m l e r i

Bir sorun olduğu, ortaokulda matematik hocamın sınıfta ayağa kalkmamı ve
üç kere “Ben geri zekalıyım.” dememi istediğinde kafama dank etmişti. İkide
bir de sınavla girdiğim okulu hak etmediğimi de eklerdi. 13 yaşımdaydım
ve matematik hocam ancak birkaç yıl bana tahammül edebilmişti. Çarpım
tablosunu ezberleyememiştim. Hiçbir matematik probleminin sonunu doğru
bitiremiyordum. Tuttuğum yol doğruydu ama sonuçlar yanlıştı. Çaresizlikten
okulun tuvaletine gider ağlardım. Ezbere dayanan hiçbir şeyi beceremiyordum.
Birkaç defa okulu bırakmanın kenarından geçtim. Her seferinde, sahip olduğum
yeteneklerin altını çizen bir iki hocam, ailemin bana olan inancı, sevgisi ve hayatta
yapmak istediğim şeylerin diploma gerektirmesi bu kararı almama engel oldu.
Hiç pişman değilim. Dikkat bozukluğum geçmiş değil. “Hayatta kalabilmenin”
yollarını buldum. Yaşamımı ve işimi sürdürebilmek için kimsenin fark etmediği bir
sürü ritüel oluşturdum. Eksiklerim için kendimi yemiyorum. Yakınlarım, çalışma
arkadaşlarım, hatta danışanlarım yaşamımı kolaylaştırmak için ellerinden geleni
yapıyorlar. Bu yüzden çok sıkıntı çektim ve zaman yitirdim. Davranış Bilimleri
Enstitüsünü kurduğumda ilk el attığım işlerden biri bu oldu. O zamanlar (1985)
daha “dikkat bozukluğu” kavramı bile literatüre tam yerleşmemişti. “Minimal
Beyin Hasarı” denirdi. Yıllar içinde, dünyanın herhangi bir yerinde çalışabilecek,
uzman bir ekip oluştu.
Pek çok uzmanın gelişimine katkıda bulundular. Artık çocuklar bu sorunları bir
kader gibi yaşamak zorunda değiller. Olcay’la neredeyse 20 yıldır birlikteyiz.
Olcay’ın okulda zaafları olan pek çok çocukla nasıl keyifle çalıştığını, bu çocukların
aileleri ve öğretmenleri ile birlikte güçlüklerin üzerinden atlayarak her çocuğun
sahip olduğuna inandıkları güçlü yönleri yeşertmelerini keyifle izliyorum.
Çocukluktaki okul problemlerinin nasıl ele alınacağının bilinmesinin, üretken
bir yetişkinlik hayatı için ne kadar önemli olduğunu bizzat kendim yaşadım.
Bu kitabın, konuyla ilgili temel ve güncel bilgileri içerdiğini ve okuyanı doğru
yönlendirdiğini birinci elden biliyorum ve okulu sevemeyen tüm çocuklara ve
yakınlarına öneriyorum.

ERKEN ÇOCUKLUK
EĞİTİM DİZİSİ 3

y a y ı n e v i

HANİ OKULU SEVECEKTİM

e f i l

Dil edinimi süreci, beynin gelişimsel aşamalardan geçtiği bir dönemde
gerçekleşmektedir. Bu dönemde beyin, sadece dilbilgisel bilgiyi
saklamakla kalmaz; farklı dilbilgisi yapılarına da adapte olur. Dil ediniminin
nörofizyolojik boyutunu inceleyen çalışmalar, çocukların dil ediniminde
süreklilik içeren bir gelişim gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Gelişimde dil,
benzersiz bir bilişsel öğretim aracı olarak görülmektedir.
Bu bağlamda erken çocukluk döneminde dil gelişimi ve destekleyici
etkinlikleri içeren bu kitap, Efil Yayınevi tarafından basılan Erken
Çocukluk Eğitimi Dizisinin ikinci kitabını oluşturmaktadır. Kitabın birinci
bölümünde Erken Dönemde Dil Gelişimi, ikinci bölümünde ise Dil
Gelişimini Destekleyici Özgün 200 Etkinliğe yer verilmiştir.
5-7 Yaş Çocukları için Dil Etkinlikleri kitabı; ilköğretim ilk kademe
öğretmenleri, okul öncesi eğitim öğretmenleri ve bu alanlarda öğrenim
gören öğretmen adaylarının program hazırlama ve uygulamaları için
rehber kitap olma özelliği taşımaktadır.

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
ISBN: 978-605-4334-36-0
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 160 3. Basım
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ÇÖZÜM BENDE SAKLI

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ YÖNTEMİ

Yazar: Olcay Güner

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
ISBN: 978-605-4334-49-0
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 128 4. Basım

y a y ı n e v i

e ğ i t i m

b i l i m l e r i

Yaklaşık 25 yıldır çocuk ve gençlerle çalışan Olcay Güner; Çözüm
Odaklı Terapi Yöntemi’nin psikoterapilere yeni bir soluk getirdiğini
düşünüyor. Çocukların doğaları gereği kendiliğinden “çözüm”e
odaklanmaya yatkın yapıları, psikoterapistlerin “olumlu” ve çözümü
danışanlarının “iyi yaptığı” şeylerde arayan tavırları ile eşleştiğinde,
bu terapi tekniği kısa sürede ve genellikle “mucizevi” sonuçlar
veriyor.
Çözüm Bende Saklı!, terapistlerin yanı sıra ailelere ve öğretmenlere
de yol gösterecek pek çok ipucu sunuyor.

PARMAK İZİ:
BIR RESIMLI TERAPISİ HIKÂYESI

Yazar: Elçin Kuzucu, Tuba Kılıçarslan

e f i l

Çocuk; her dilde, kültürde, dinde, ırkta çocuktur. Kahkahası bulutları
aşan, hayalleri balonlara bağlayıp, uçuran... Onları anlamanın belki de
en zor tarafı bazen kelimelerdir. Oysa onların tek bir evrensel dili var:
resim. Çocukların duygu yüklü dünyasına dokunabileceğiniz resim
terapisi tekniklerini, hem altı çocuğun terapi sürecine yerleştirdik, hem
de ayrı bir bölümle bu teknikleri siz çocukların dünyasına dokunanlara
sunduk. Duru, Pelin, Efe, Arın, Zehra ve Bora ile bu serüvene sizi
dâhil ederken, yolunuzun kesiştiği çocukların dünyasını daha kolay
anlayabilmeniz için ayrı bir bölüm araladık. Çocukların çizgileri,
kullandıkları renkler, eksik ya da abartılı olarak tasvir ettikleri herhangi
bir uzuv; hepsi bilinçaltının birer yansıması.
Boyalarla, fırçalarla, kâğıtlarla, koşulsuz sevgiyle çocuk kalbine
dokunan ve dokunmak isteyen anne babalara, öğretmenlere,
hayatında kitaplara yer veren herkese…
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
ISBN: 978-605-2294-03-1
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 80 1. Basım
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BANA SEVGİYLE GEL

ÇOCUĞA SINIR KOYMA YÖNTEMLERI

Yazar: Evrim Alkış Demirel

ISBN: 978-605-4160-98-3
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 112 1. Basım

ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE EMPATİ
Yazar: Mahmut Gülle, Malik Beyleroğlu

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

KİTAPLARLA VE FİLMLERLE AİLE EĞİTİMİ
Yazar: Fatih Pulat
Yazarımız Fatih Pulat sizleri, çerez tadında bir ziyafete davet ediyor.
Kitabın sayfalarını çevirdiğimizde kendimizi tatlı bir sohbetin içinde
buluyoruz. Bir çocuğun gelişim süreçleri, sağlıklı iletişim yolları ve krize
yaklaşım yöntemleri anne babalar ve eğitmenler için gündelik örneklerle
kitapta çok güzel tanımlanmıştır.
Anne babaların yorulmadan okuyabilecekleri, eğitmenlere yol gösterici
nitelikte olan bu çalışmada, sizler için özenle oluşturulmuş kitap önerileri,
yazarın hayatından seçmiş olduğu anlamlı örnekler, seçilmiş filmler ve
karakterler çok ahenkli bir şekilde derlenmiş ve beğeninize sunulmuştur.
Tüm anne babalara, gençlere ve eğitmenlere bu kitabı okumalarını
hararetle tavsiye ediyorum.
Tahir Özakkaş MD.,PhD.
Psikoterapi Enstitüsü Başkanı

b i l i m l e r i

ISBN: 978-605-2294-00-0
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 112 1. Basım

e ğ i t i m

İnsanları doğru veya yanlışlarıyla ayakta tutan yegâne neden düşsel
eylemlerdir. Zira insanın yaşamı boyunca edindiği deneyim ve tecrübeler,
bireylerin birçok düşünme sürecinden geçmesine ve vermesi gereken
kararların farkına varmasına neden olmuştur. Bu amaçla bu eserde,
düşünce becerisinin kazanılması için gerekli olan empatik eğilim ve
eleştirel düşünmenin, kuramsal boyutları ile nasıl kazanılması gerektiğiyle
ilgili bilgiler paylaşılmak istenmektedir.

y a y ı n e v i

Bu kitap, ebeveynlik yolundaki zorlu anlarınızda sizlere ışık tutmak için
yazılmıştır.

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

e f i l

Çocuklarımız dünyaya “sevilme” ihtiyacıyla gelirler ve gözlerini
dünyaya kapatana dek bu ihtiyaç hiç bitmez. Bu süreç içinde, hayatı
ne kadar kaliteli yaşayacakları, bizim onlarla kurduğumuz sevgi
temelli ilişkiye bağlıdır. Çocuklarımızla ilişkimizin en zorlu kısmı, onlara
sınır koyma ihtiyacı hissettiğimiz anlardır. Yöntemler konusunda
kafamızın bulanıklığı, zaman zaman bizi pişmanlığa sürükleyebilir. Hiç
istemediğimiz sözler söylemiş olarak veya “asla yapmam” dediklerimizi
yaparken bulabiliriz kendimizi. Çok seviyor iken, sevgiden uzak bir
yerden gidebilir mesajlarımız.

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
ISBN: 978-605-4160-78-5
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 136 2. Basım
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TÜRKİYE’DE E-ÖĞRENME

GELİŞMELER VE UYGULAMALAR

EĞİTİM

ÖĞRENME BEYİNDE NASIL OLUŞUR?

e f i l

Yazar: Bülent Madi

EĞİTİM
ISBN: 978-605-4334-57-5
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 152 3. Basım
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E-öğrenme; bireylere, eğitsel materyallerin elektronik ortamda uygun
ve esnek olarak yapılandırılabilmesi, hızlı güncellenebilmesi, farklı
teknolojileri öğrenme sürecine katabilmesi ve 7/24 uygun olunan
zamana göre alınabilmesini sağlarken kurumlar açısından da eğitimlerini
sunabilecekleri ve nakledebilecekleri önemli bir kavramdır.
E-öğrenme deyince ağırlıklı olarak çokluortam, etkileşimli medya,
hiperlink, zengin medya ortamı gibi yapılar içersinde ve elektronik
olarak sunulan öğrenme akla gelmektedir. E-öğrenme teknolojinin ve
yaratıcılık, düşünme becerileri, ekip çalışması, kültürlerarası öğrenme
gibi pek çok kazanımı gerçekleştirme yeteneğinin kullanılmasıyla ortaya
çıkan bir öğrenme tarzıdır.
Bu kitabın şimdiye kadar olanlardan farkı, topluca ve daha geniş
kapsamlı bir bakış açısıyla e-öğrenme hakkında değerlendirme yapma
isteğidir. Akademik anlamda ise Türkiye’de milenyumun başlangıcındaki
e-öğrenmenin bir resminin çıkartılması düşünülmüştür.

ISBN: 978-605-4334-61-2
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 464 2. Basım

y a y ı n e v i

e ğ i t i m

b i l i m l e r i

Editörler: Gonca Telli Yamamoto
Uğur Demiray-Mehmet Kesim

Tüm canlılar genetik yapıları ve çevrenin etkisiyle gelişir, yine
aynı etkilerle yaşamları sonlanır. İnsan yaşamı için yönetici olan
beyindir. Beyin yaşam boyunca öğrenmeye devam eder. Peki öğrenme
beyinde nasıl oluşur?
Bu kitabı kendi kişisel gelişiminize yön vermek, çocuğunuzu gelişimine
uygun biçimde yetiştirmenin ipuçlarını yakalamak, çeşitli alanlarda
çalışan uzmanlar olarak çalışma becerilerinizi zenginleştirmek için farklı
gözlerle okuyabilirsiniz. Çünkü hepimizin yaptığı iş aynı. Farklılaşmak
istediğimizde kendi düşünce yapımızı değiştirmeye çalıştığımız gibi,
psikolog, psikolojik danışman, eğitimci, fizyoterapist, işletmeci de
karşısındaki kişinin beynine hitap etmeye yani beynin plastik yapısından
yararlanarak yön vermeye çalışır.
Üçüncü baskıda tüm kitap yeniden gözden geçirildi, değişiklikler yapıldı
ve daha iyi gelişim sağlamak için yapılması gerekenler çeşitli örneklerle
anlatıldı. Yabancı terimlere fazla boğulmadan yazılan bu kitap beyne ilgi
duyan herkesin yararlanabileceği şekilde hazırlandı.

ÇİN DİLİ VE ÇİNCE DİLBİLGİSİ
Yazar: Giray Fidan

e f i l

EĞİTİM
ISBN: 978-605-4334-92-6
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 120 1. Basım

y a y ı n e v i

Çince, binlerce yıllık tarihe sahiptir ve günümüzde dünya nüfusunun
dörtte biri tarafından halen kullanılmakta olan en önemli dillerden
biridir. Çağdaşları olan Mısır dili, Hititçe, Sümerce gibi diller yok olup
tarihteki yerlerini alırken Çince günümüze kadar ulaşmış dünyanın
en eski dillerinden biri olmayı başarmıştır. Çince, tarihte olduğu gibi
günümüzde de ekonomik, bilimsel, siyasi ve kültürel anlamda önemli
bir yere yere sahiptir. Son yıllarda Çin’in dışa açılma politikası ve büyük
ekonomik başarısı ile birlikte Çinceye olan ilgi ve ihtiyaç, dünyada olduğu
gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. 21. yüzyılın en önemli güçlerinden
biri olacağı artık kesinleşmiş olan Çin’in binlerce yıllık geçmişe sahip ve
kendine has özellikleri bulunan dili de dünyanın geleceğinde önemli bir
yer tutacaktır. Bu nedenle Çince’nin tarihi, gelişimi ve dilbilgisi özellikleri
Çin’e ve Çince’ye ilgi duyan herkesi yakından ilgilendirmektedir.
Kitabımızda bilimsel ölçütlere uygun olarak Çince’nin tarihi ve
özellikleri, bunun yanında Çince dilbilgisi iki bölüm halinde okuyucuya
sunulmaktadır.

e ğ i t i m

BİLGİ TOPLUMU VE ÜNİVERSİTELER
Yazar: Kadri Yamaç

b i l i m l e r i

Yirmi birinci yüzyıl, üniversiteleri yeniden şekillendiriyor. Ekonomik
ve sosyal etkenler, 1980’lerden bu yana geleneksel üniversiteyi
zorlamaktadır. Yeni eğitim modellerinden sanal üniversitelere ve giderek
artan uluslararasılaşmaya kadar pek çok alanda üniversiteler, bilgi
toplumu olarak tarif edilen yeni paradigmayla gerilimli bir ilişki içine
girdiler.
Bilginin üretim girdisi olmasıyla birlikte bilgiye yüklenen anlam
değişmekte ve bilginin işlevsel olması gibi bir zorunluluğun dayatılması
tüm üniversite yerleşkelerinde duyumsanmaktadır. Bu koşullar, insan
unsuru göz önüne alındığında, bireyin tüm yetenekleriyle toplumsal
bir varlık olduğu, bu yeteneklerin geliştirilmesi ve bunun da öğrenciye
kültürün verilmesiyle mümkün olacağı gerçeğini ortadan kaldırmaz.
Bireye doğrudan bir mesleğin öğretilmesiyle kültürel üst bilinçlenmelerin
verilmesini birbirine ters görmek, insanların makineleşmesine yol
açacaktır. Buna karşı çıkmak evrensel bir görevdir.
EĞİTİM
ISBN: 978-605-4160-28-0
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 488 1. Basım
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İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME TEORİ VE UYGULAMA

b i l i m l e r i

Yazarlar: Rıfat Efe-Murat Hevedanlı
Şennur Ketani-Özlem Çakmak-Hülya Aslan Efe

EĞİTİM
ISBN: 978-605-4160-01-3
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 224 1. Basım

Temelini sosyal yapılandırmacılık kuramından alan işbirlikli öğrenme,
öğrenci merkezli öğretim için farklı bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır.
Birlikte çalışıp ortak hedefleri gerçekleştirmek için çaba sarf eden
öğrenciler, hem akademik hem de sosyal yönden geleneksel öğrenme
yöntemlerine kıyasla daha iyi gelişim gösterirler.
Bu kitapta biyoloji, fizik, kimya ve fen bilgisi öğretmen adayları ile
öğretmenlerine, işbirlikli öğrenmenin nasıl uygulanabileceği; biyoloji
ortaöğretim programında yer alan konular tek tek ele alınarak
uygulamalarıyla gösterilmiştir.
Kitabın öğretmenlere ve öğrencilerin eğitimine katkı sağlaması
dileğiyle…

TİYATRO OYUNLARIYLA DEĞERLER EĞİTİMİ

y a y ı n e v i

e ğ i t i m

Yazar: Şule Gökçöl

EĞİTİM
ISBN: 978-605-4160-76-1
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 122 1. Basım

Bu kitap, öğrencilerin kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini
belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendi ve
toplumun yararına kullanabilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli
değerlendirebilme, girişimci olabilme, yeni durum ve ortama uyabilme,
bireysel farklılıklara saygılı olarak; farklı görüş, düşünce, anlayış ve
kültürel değerleri hoş görü ile karşılayabilme, sorumluluk alabilme,
grupça yapılan görevleri tamamlamaya yönelik arkadaşlarıyla uyumlu
çalışabilme, demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim
uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayarak, aynı zamanda derste
öğrendikleri bilgileri günlük hayatta pratiğe dökebilme becerisini
kazandırmaya yönelik bir çalışmadır.

ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ

TÜR VE ÇEŞİTLERİNE GÖRE OKULÖNCESİ 36/72 AYLIK
ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE YÖNELİK OYUNLAR / ETKİNLİKLER

e f i l

Yazar: İsmail Topkaya

EĞİTİM
ISBN: 978-605-4160-75-3
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 240 1. Basım

110

Okulöncesi çocukları ve eğitimi toplumsal geleceğin inşasıdır. Geleceğin
inşası ise oyunların içinde gizlidir. Okulöncesi eğitiminin biricik öğretim
ve öğrenme yolu oyunlardır. Okulöncesi çocukları için vazgeçilmez
öğrenme ve gelişim aracı olan oyunlar, okulöncesi öğretmenleri için de
öğretmen yeterliliğinin asıl göstergelerindendir. Bu kitabın amacı okul
öncesi eğitiminin tamamını oluşturan etkinliklere yönelik uygulama
desteği sağlamak, okulöncesi eğitiminde yer alan farklı yaş gruplarına
uygun oyun tür ve çeşitlerine ilişkin örnekler sunmaktır. Okulöncesi
eğitimi ile ilgili tüm gelişim alanlarına kapsayan kazanım ve göstergeleri
içerecek bir niteliğe sahip olmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca bu kitap
okulöncesi öğretmenliği lisans eğitiminde yer alan “Çocukta Oyun
Gelişimi” dersi için temel bir kaynak niteliği taşımaktadır.

DOĞRU ÖDEV YAPTIRMA TEKNİKLERİ
Yazar: Hatice Demircioğlu Küçük

Eskiden kimsenin korkmadığı, fazla ciddiye almadığı ödev kelimesi
birçok velinin kâbusu olmaya başlamış, onları çeşitli kaygılara
sürüklemiştir. Ödev yapmak ve yaptırmak neredeyse ayrı bir uzmanlık
isteyecek hale gelmiştir.
e f i l

Ödevler ebeveynlerin değil, çocukların öğrenme becerilerini ölçmek
için verilmektedir. Bu konuda onlardan roller çalarak ödevlere
gerektiğinden fazla karışmak başarılı yarınların mimarları olacak
çocukların özgüvenlerini, sosyal becerilerini köreltmektedir.

EĞİTİM
ISBN: 978-605-4579-07-5
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 192 1. Basım

y a y ı n e v i

Doğru Ödev Yaptırma Teknikleri, çocukların tek başına ve doğru ödev
yapma becerisi kazanmaları için gerek öğretmenlerin gerekse anne
babaların dikkat etmesi gereken hususları içermektedir.

e ğ i t i m

21. YÜZYILDA ANNE BABA OLMAK
Yazan: Nevzat Özer

b i l i m l e r i

Nicedir suskun bu çocuklar. Reklamlarda, ana babaların yerine
ninni söyleyen oyuncaklar var artık. Duygusuz, hissiz, kalbi olmayan
oyuncaklar…
Bugün, anne babalarla çocukların arası açılıyorsa, modernite adına
onların bazı özel yaşamlarına müdahale etmekte zorlanıyorsak,
teknolojik cihazlar çocuklarımızı emziriyor ve avutuyorsa, devreye
elektronik bakıcılar girmişse, tahammül sınırımız alarm veriyorsa…
Şimdi, son sığınak ve güçlü bir kale olan aileyi, ana ve babalığı yüceltmek
zorundayız…
Asla geç kalmadık…
EĞİTİM
ISBN: 978-605-4579-66-2
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 224 3. Basım
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Serinin tüm kitapları, çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri problem durumlarını
çözmelerini ve yeni yaşam deneyimlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacı ile Klinik Psikolog,
Dr. Olcay Güner tarafından yazılmıştır.
Çocuklar okudukça öykülerde kendilerinden ve günlük yaşam problemlerinden bir parça bulacaklar,
karşılaşabilecekleri sorunlar ile ilgili yeni bakış açıları fark edecekler ve hikâyelerin depo
etkisi ile bu bakış açılarını zihinlerinde taşıyacaklardır. Bu seri, zaman içerisinde yeni kitaplarla
zenginleşecektir.

ISBN: 978-605-4579-31-0
Boyut: 20x20 cm
Sayfa sayısı: 24
1. Basım

y a y ı n e v i
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b i l i m l e r i

YAZAR: KLİNİK PSİKOLOG DR. OLCAY GÜNER

e f i l

ISBN: 978-605-4579-30-3
Boyut: 20x20 cm
Sayfa sayısı: 24
1. Basım

ISBN: 978-605-4579-86-0
Boyut: 20x20 cm
Sayfa sayısı: 24
1. Basım
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e f i l

ISBN: 978-605-4579-29-7
Boyut: 20x20 cm
Sayfa sayısı: 24
1. Basım

y a y ı n e v i

ISBN: 978-605-4579-28-0
Boyut: 20x20 cm
Sayfa sayısı: 24
1. Basım

e ğ i t i m

ISBN: 978-605-4579-88-4
Boyut: 20x20 cm
Sayfa sayısı: 24
1. Basım

b i l i m l e r i

ISBN: 978-605-4579-87-7
Boyut: 20x20 cm
Sayfa sayısı: 32
1. Basım

ISBN: 978-605-4579-85-3
Boyut: 20x20 cm
Sayfa sayısı: 24
1. Basım
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b i l i m l e r i

Yazar: Francesca Gonnelli
Çevirmen: Aydagül Soysal

114

ISBN: 978-605-4334-14-8
Boyut: 20,5x21 cm
Sayfa sayısı: 30
2. Basım

Her yıl ilk tomurcukların başlarını yaprakların altından uzattığı
nisan ve mayıs aylarında başlayan bir rutin. En soğuk aylar olan kasım ve aralıkta
olgunlaşmasını tamamladığı için de biraz özel bir meyve.
İşte bu aylarda değirmene götürülen zeytinler, buralarda besleyici
maddeler açısından zengin ve bizim beslenmemiz için önemli bir gıda olan; bize ve de
damak tadımıza sağlık ve mutluluk kazandıran hakiki zeytinyağına dönüştürülür.
Bu kitapta sevimli bir zeytin tanesinin zeytinyağına dönüşmesinin hikâyesini okuyacaksınız.
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YAP + YE = AĞIZ TADIYLA ZAYIFLA
Yazar: Serpil Tarman

BESLENME VE DİYET
ISBN: 978-605-4579-27-3
Boyut: 21x20 cm
Sayfa Sayısı: 108 1. Basım

y a y ı n e v i

b e s l e n m e
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Ağız tadıyla zayıflamak mümkün mü?

DOĞU BATI SOFRASI

e f i l

Yazar: Yasemin Arık

BESLENME
ISBN: 978-605-4579-34-1
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 208 1. Basım
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Yap + Ye = Ağız Tadıyla Zayıfla kitabı,
ağız tadınız bozulmadan zayıflamanın ve ömür boyu sağlıklı kalmanın
yolarını gösteriyor.
Her şeyi yiyorum yine de zayıflıyorum ya da hiç kilo almıyorum demek; su
içsem yarıyor, hep kilo alıyorum demekten daha güzel.
Uzman Diyetisyen Serpil TARMAN, babasının görevi gereği ilköğretim ve
lise eğitimini çeşitli illerde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü’nden 1980 yılında başarıyla mezun oldu.
1980–1989 tarihleri arasında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda
çalıştı. Uludağ Üniversitesi’nin Spor Akademisi ve Yüksek Hemşirelik
bölümlerinde beslenme ilkeleri derslerini verdi. Aynı zamanda hastanenin
Beslenme ve Diyet Bölümü’nde yönetici diyetisyen olarak görev yaptı.
1989 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde göreve başladı. 1992
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda bilim
uzmanlığı diplomasını aldı.
Beslenme ve sağlık, obezite günleri, diyabet günleri, halk sağlığı günleri,
sporcu beslenmesi, temel nütrisyon kursu, kanserde beslenme ve çevre
üzerine ulusal ve uluslararası work-shop ve sertifika programlarına katıldı.
Toplum sağlığının korunmasında birçok çalışmada bulundu.
Türkiye Diyetisyenler Derneği Genel Sekreterliği görevini sürdürürken Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme ve Diyet Bölümü’ndeki görevinden
emekliye ayrılan Serpil Tarman, kendi adını taşıyan DYT Form Beslenme
Danışmanlığı’nda 31 yıllık deneyimleriyle obezite başta olmak üzere
beslenmeye bağlı birçok hastalığın tedavisi için danışanlarına hizmet
vermektedir.

Nereden geldi bu tarifler? Hayatıma dokunuşlar yapan herkesten…
Çocukluğumun silik anıları arasında capcanlı duran annemin çarpık
çurpuk el yazısıyla yazdığı yemek tarifleri defterinden, yüzündeki her bir
çizgide acılarını haykıran ama hiç dile getirmeyen Sultan nineden, 20’li
yaşlarımı sürerken üst katımızda oturan hayatını dantel masa örtüleri
örüp satarak kazanan Ayten abladan...
Elinizde tuttuğunuz kitapta tüm anılarımı, tüm sevdiklerimi bir araya
getirirken, mutfaklarınıza yaşanmışlıkları, sevilmiş tatları sunmak istedim.
Tüm tarifleri tamamladığımda da her şey bitmiş değildi. Bir boşluk kaldı,
elimle tutamadığım, gözümle göremediğim. 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’yle ilgili bir yazı okurken birden bire doldu o boşluk. Nazım
Hikmet’in dizeleri döküldü dudaklarımdan;
Kadınlar bizim kadınlarımız korkunç ve mübarek elleri...
İşte eksik kalan yan buydu.
Kitabın geliri Batman’da yaşayan ihtiyaç sahibi kadınlara yine kadınlar
eliyle ulaştırılacak. Desteğiniz için teşekkür ederim.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI
Yazar: İbrahim Yokaş (Editör), Tülin Pekcan, Murat Güner,
Fikret Keven Karademir, Selma Atabey

e f i l

BESLENME
ISBN: 978-605-4160-79-2
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 224 1. Basım

b e s l e n m e

TURŞU:

TURŞULUK SEBZELERIN YETIŞTIRICILIĞI,
TURŞU ÇEŞITLERI VE YÖRESEL TARIFLER

v e

Yazar: İbrahim Yokaş, Fikret Keven Karademir, Selma Atabey,
Hakan Altunlu
Editör: İbrahim Yokaş

d i y e t

Anadolu sofra kültürünün en önemli parçalarından biri hiç şüphesiz
turşudur. Arkaik dönemlerden günümüze, binlerce yıllık süreçte
sofraların vazgeçilmez parçalarından biri olan turşu, simgeleşmiş
yemeklerimizin başında gelmektedir. Mevsimine göre hemen her
sebze ve hatta meyveden üretilebilen turşu, uzun süreli ömrü,
kullanışlı oluşu ve lezzetiyle toplumumuzda revaçta olan bir besindir.
Başta Anadolu olmak üzere, dünyanın hemen her yerinde çok geniş
bir meyve ve sebze grubu turşu olarak tüketilmektedir.
Bu kitapta, binlerce yıllık bir geleneğin ürünü olan turşunun
hammaddesi konumundaki meyve ve sebzelerin ideal
yetiştirme tekniklerinden, toplanıp turşuya hazır hale gelmesine;
fermantasyonundan sunumuna kadar çok geniş bir yelpazede teknik
bilgiler bulacaksınız. Aynı zamanda, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden
turşu çeşitlerinin yapım aşamasına ve tariflerine de ulaşmak mümkün.

y a y ı n e v i

İlk insanlardan beri zeytin, insan yaşamının bir parçasıdır. İnsanlık
tarihi ile beraber zeytin sağlığın, sevginin ve barışın sembolü olarak
yaşamımızda yer almıştır. Bu kitap hem üreticiye hem tüketiciye hem
de zeytin, zeytinyağı ve zeytinyağlı yemekler konusunda merakı olan
kişilere yardımcı olması amacıyla bir ders kitabı niteliğinde kaleme
alınmıştır. Konular içerisinde birinci ve ikinci bölümde; zeytinin
tarihçesi, zeytin yetiştiriciliği, besin değeri ve beslenmedeki önemi,
zeytinin dünyadaki yeri, çeşit özellikleri, bahçe tesisi, bakım işleri,
gübreleme, hastalık ve zararlıları ile mücadele konuları detaylı olarak
işlenmiştir. Üçüncü bölümde ise önemli zeytin çeşitleri ve bunların
sofralık hale getirilmesi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Kitabın
dördüncü bölümünde ise zeytinyağı ile ilgili temel bilgiler, işlenmesi,
rafinasyonu, faydası, insan sağlığına etkisi ve beslenmedeki önemi
detaylı olarak verilmiştir. Kitabın son bölümünde, zeytinyağının
mutfaktaki yeri ve zeytinyağlı yemekler yer bulmuştur. Bu bölümde,
dünden bugüne zeytin ve zeytinyağının mutfaktaki yeri ve Türk
mutfağında zeytin ve zeytinyağı kullanımı detaylı olarak incelenmiş,
günümüze kadar gelmiş olan kimi zeytinyağlı yemek tarifleri ile
zenginleştirilmiştir. Bu doğrultuda arzu edilir ki bu kitap, zeytin ile
ilgili konuları araştırma ihtiyacı duyan eğitimcilere, öğrencilere,
yetiştiricilere ve meraklılarına yeterli kaynak görevi yapsın. Bir gün
sizlerle göklerde uçmak dileğiyle.

BESLENME
ISBN: 978-605-2294-36-9
Boyut: 16 x 24 cm
Sayfa Sayısı: 128 1. Basım
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Yazar: Necdet Adabağ
Cumhuriyet Yazıları 2, ülkemizin siyasal, toplumsal, ekinsel yaşanmışlıklarına
irdeleyici bir yaklaşımın sonucu olarak doğmuş yazılardan oluşmaktadır
. Kitap, adı üstünde, Cumhuriyet Türkiyesi’ni anlatmaktadır. Cumhuriyet
Türkiyesi’nin ellili yıllardan başlayarak karşı karşıya kaldığı olumsuzluklar
sarmalında yaşadıklarının bir belgesi olmak ereğini taşımaktadır. Gazete ve
dergi yazıları oldukları için güncele yakındırlar. Günceli izlerken geçmişle
bir hesaplaşmanın içinde oldukları ve tarihle yüzleşmekten çekinmedikleri
ortadadır. Bu bağlamda altı çizilmesi gereken, Anadolu Hümanizmasıyla
yaratılmak istenen insan fikrinin, özellikle bu son yıllarda, hümanizmacı
değerlerden nasıl ve niçin uzaklaştırılmak istendiği gerçeğidir.

ISBN: 978-605-4579-60-0
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 528 1. Basım

y a y ı n e v i

SİYASET BİLİMİ

Yazıların yayımlandığı ya da yazıldığı tarihler gösterilmemiştir. Özellikle
ülkenin (ya da dünyanın) siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşamında bir
başarısından söz edilemeyeceği görüldükçe, dahası, gün be gün iyiye
gitmek yerine kötüye giden güncel yaşanmışlıkları tarihlemenin yararının
olamayacağı düşünülmüştür. Doğru olan, kötüyü iyiye göre değil,
iyiyi kötüye göre kıyaslamaktır. Ayrıca yazılarda yinelemelerin olduğu
doğrudur. Önemli saptamalar bilerek yinelenmiştir. Öğrenmemek ve
öğrendiğini akılda tutmak alışkanlığından yoksun ve bu konuda ısrarcı
olan toplumumuzda, anımsatmaların gereğine inanıldığı için yinelemelere
önem verilmiştir. Dahası toplumdaki (ya da toplumlardaki) geri gidişlerin
yoğunluğu karşısında acaba bir kez daha söylemek yarar sağlar mı umuduyla
kimi saptamalar yinelenmiştir. Çoğu zaman yinelemek ve anımsatmak
kaçınılmazdır.

e f i l

TÜM YÖNLERİYLE DİYARBAKIR 2. SEMPOZYUMU
Hazırlayanlar: Necdet Adabağ-Remzi İnançİlhami Nalbantoğlu-Zülfükar Sayın

s a n a t

ISBN: 978-605-4334-72-8
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 344 1. Basım

-

İNCELEME

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı olarak on yıl gibi uzun
bir aradan sonra 16-17 Aralık 2010 tarihinde, “Tüm Yönleriyle Diyarbakır
2. Sempozyumu”nu gerçekleştirdik. Diyarbakır üstüne düzenlenen 2.
Sempozyum basında ve kamuoyunda çok sıcak karşılanmış ve ülkemizin her
yerinde yankılanmıştır; ancak ulaşılamayan yerleşim birimlerimize ulaşmak
ve sunulan bildirilerin bir belge olarak yaşama geçmesini sağlamak adına
bildirileri kitaplaştırmak kaçınılmazdı.
Tüm Yönleriyle Diyarbakır 2. Sempozyumu, üç ayrı temel nedenden hareketle
gerçekleştirilmiştir.
Birinci neden: Bugün genelde Güneydoğu, özelde Diyarbakır, daha sık yapılacak
olan sempozyumlarla, araştırma ve incelenmelerle kamuoyunun gündemine
oturmak zorundadır, çünkü Güneydoğu’nun bugünkü konumunda farklı
duyarlılıklar söz konusudur ve bu bağlamda bilim insanlarının, araştırmacıların
çok daha farklı duyarlılıklarla konunun üstüne gitmeleri kaçınılmaz bir
gerekliliktir.
İkinci neden: Ülkemizin değişik yörelerinin insanları arasında iletişim
kurmaya yöneliktir. Türkiye’nin zor ulaşım koşullarının ve insanların ekonomik
olanaklarının yetersizliğinden dolayı bir temel gereksinim olan iç turizmin
yeterince gelişmemiş olması, insanlarımız arasında iletişim kopukluğu
yaratmış ve değişik yöre insanlarının birbirlerini yakından tanıması olanağını
kısıtlamıştır.
Üçüncü neden: Bir yörenin, bir kentin sorunlarını bilimsel verilerle masaya
yatırmaktır. Bilimsel veriler, her türlü spekülasyonu ortadan kaldırmaya
yöneliktir.
Bu sempozyumda Diyarbakır’ın temel sorunları tartışılırken geçmişle günümüz
arasında bir bağ kurulmuş ve sorunlara bu ilişki açısından bakılmıştır.

k ü l t ü r

S

CUMHURİYET YAZILARI 2
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HAVADA KALAN SORULAR

YOLCU UÇAĞI, UÇUŞ ILE ILGILI SORULARINIZ VE CEVAPLARI

e f i l

y a y ı n e v i

k ü l t ü r

-

s a n a t

Yazar: Menderes Çakıcı
Günümüzde yolcu uçakları yaygınlaşsa da hâlâ içimizde uçağa
karşı bilinmeyen korkular ve cevaplanması gereken fakat tam
açıklanmamış çok fazla sorunun var olduğunu düşünüyorum.
Bilinmeyen şeyler insanların kafasında her zaman bir tereddüt ve
korku oluşturur. Hele hele, saatte ortalama 850 km gibi muazzam bir
hızla giden taşıtın içerisinde ve gökyüzünde iken...
• Pilot acil durumlarda arkadaki yolcuyu düşünür mü?
• Hava boşluğu nedir?
• Kanatlarımız kırılır mı?
• Fırtına bulutları gibi kötü hava şartlarında uçak düşer mi?
• Uçağın tüm motorları durabilir mi? Durursa ne olur?
• Neden uçuş boyunca kemerlerimiz bağlı kalmalıdır?
• Neden rötar olur?
• Pilotlar uçan daire görüyor mu?
• Uçaklar inerken niye burunları yukarıda gelir?
• En son göklerde kaybolan uçak, yeni uçaklarda nasıl sonuçlar
doğurur?
Ve bunun gibi yüzlerce soru ve cevabı…
Bu kitap ile öncelikle uçağı seyahatlerinde kullanan değerli
yolcularımızın sonra da havacılık sevdası ile göklerde görev almak
isteyen gençlerimizin kafalarında kalan sorulara pilot gözüyle cevap
vermeye çalıştım. Umarım sizlerden gelen soruların çoğuna cevap
verebilmişimdir.
Bir gün sizlerle göklerde uçmak dileğiyle.

İNCELEME
ISBN: 978-605-4579-75-4
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 336 7. Basım

50 YIL ÖNCESININ BAŞKALDIRAN DÖRT ŞAIRINE
YENI SORULAR
Yazar: Osman Arolat
1960’ların sonlarında dört genç şairin şiirleri eylemci gençlik arasında büyük
ilgi uyandırıyordu. Eylemci gençler bu genç şairlerin “Başkaldırı “ niteliği
taşıyan şiirlerinin kopyalarını ceplerinde taşıyor, okullarda, kantinlerde
birbirlerine sunuyor, okuyorlardı.
Bu genç şairlerin ortak bir harekete girişeceklerini, ortak bir dergi
çıkaracaklarını öğrendiğimde bunlarla 1969 yılında bir araya gelip
başkaldırılarının nedenlerinin neler olduğunu onlarla ele alıp ANT
dergisinde yayımlamak için bir söyleşi yaptım. Ataol Behramoğlu, İsmet
Özel, Süreya Berfe ve Özkan Mert ile gerçekleştirdiğim bu söyleşide
onların sanatlarını, Türkiye’deki ne tür sanata ve şiire karşı olduklarını,
kendi şiirlerinin kaynaklarının neler olduğunu, ne yapmak istediklerini
tartıştım. Söyleşi içersine şiirlerinden örnekleri de yerleştirdim.
Genç şairlerin başkaldırısı edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandırdı....

İNCELEME
ISBN: 978-605-4160-89-1
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 96 1. Basım
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ROMANDAN BAKAN DÜŞKÜN KADINLAR
Yazar: Türkan Yeşilyurt
Ötekileştirilen kadınların “anne”, “kız evlat” ve “kız kardeş” olduğunu
akıllardan çıkarmamak gerekir. Aksi takdirde hiç kimse masumiyetten
söz edemez.

ISBN: 978-605-2294-20-8
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 192 1. Basım

Yazar: Fatih Yürür

Gelin, hep beraber kötülüğün beyazperdedeki yükselişine tanıklık
edelim! Tek amacı dünyaya kötülük saçmak olan, geçmişin karton
kötülerinden, daha insanî motivasyonlar sebebiyle kötülüğe yönelenlere kadar, sinema tarihinin en karmaşık yolculuklarından birine
çıkmaya hazır mısınız?

s a n a t

Nasıl oldu da kötülere sempati duymaya başladık? Bir gün uyandık
ve kötüler öylece sevimli gelmeye mi başladı? Neden bir filmin belirleyici unsuru “kötünün işlenişi” haline geldi?

-

Kötü Karakterin Karizmasının Sırrı Nedir?

k ü l t ü r

KÖTÜ KARAKTERİN YÜKSELİŞİ

y a y ı n e v i

İNCELEME

“Bu çalışmanın; bedenin metalaştırılmasına, cinselliğin alınıp satılmasına, fahişelerin karalanıp onlardan yararlananların aklanmasına karşı
bir farkındalık yaratmasını ve bu insanlık ayıbının ortadan kalkması yolundaki çabalara katkı sağlamasını umuyorum.”

e f i l

Romandan Bakan Düşkün Kadınlar’da; N. Kemal’in İntibah, A.
Mithat’ın Henüz On Yedi Yaşında, H. Ziya’nın Sefile, M. Celâl’in Dâmenâlûde, S. Enis’in Zâniyeler, A. Gündüz’ün Bu Toprağın Kızları, H. R.
Gürpınar’ın Kokotlar Mektebi, R. E. Koçu’nun, Binbirdirek Batakhanesi
Cevahirli Hanımsultan, R. Enis’in Afrodit Buhurdanında Bir Kadın, S.
Derviş’in Fosforlu Cevriye, İ. Yalçın’ın Genelevde Yas, P. Kür’ün Asılacak
Kadın, A. Tunç’un Yeşil Peri Gecesi, İ. Aral’ın Safran Sarı (Yeni Yalan
Zamanlar 3), A. Ağaoğlu’nun Yazsonu ve H. Günday’ın Az romanı,
düşkün kadınlar bağlamında incelenmektedir.

Bu derleme, salt bir “Sinema Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü Karakterleri” seçkisi sunmasının da ötesinde, kötülerin yaratım sürecinde,
aktüel koşulların ne kadar etkili olduğunu ve seyircinin kötü adamlara beslediği sempatinin geçerli kaygılarını ön plana almayı hedefliyor!
İNCELEME
ISBN: 978-605-2294-28-4
Boyut: 16 x 24 cm
Sayfa Sayısı: 208 1. Basım

Nihayetinde, kötülüğü oluşturan koşullar, onun kendisinden daha
kötü değil mi?
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AROLAT’IN KİTAPLIĞI

k ü l t ü r

-

s a n a t

Yazar: Osman Arolat
1993 yılında, Dünya Gazetesi’ne gelmemden birkaç yıl sonra, gazetenin
ayda bir yayımlanan Kitap Dergisi’ni yöneten dostum Faruk Şüyun,
benden ayda bir kitap yazısı yazmamı istedi. “Arolat’ın Kitaplığı” başlığı
altında bu yazılarım yayınlanmaya başladı. Yaklaşık 15 yıldır sürüyor.
Hastalığım döneminde kısa süre ara verdim sonra yine devam ettim/
ediyorum.
Bu kitapta, o kitap yazılarımın bir bölümü yer alıyor. Göreceksiniz ki
şiirden araştırmaya, anı kitaplarından romana ne çeşit kitap o ay benim
ilgimi çekmişse “Arolat’ın Kitaplığı”nda yer almış. Belki de dağınıklık
taşıyan bir çeşitlilik söz konusu. Ama bunu gizleyip saklamaya gerek yok.
Benim kitapla ilgim, ömrüm boyu bu çeşitliliği ve dağınıklığı taşıdı. O
nedenle de sonuç bu oldu…
Bu kitap, sizde bazı kitaplarla ilgili merak ve okuma ihtiyacı uyandırırsa
beni mutlu kılacaktır.
Unutmadan söyleyeyim; ben hâlâ kitap dostluğumu, “Arolat’ın Kitaplığı”nı
büyütmeyi ve dağınıklık içinde okumayı sürdürüyorum…
Osman S. Arolat

ELEŞTİRİ
ISBN: 978-605-4579-42-6
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 240 1. Basım

e f i l

y a y ı n e v i

THESPİS’İN DELİLERİ
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TİYATRODA TEK ETKİ

Yazar: Yusuf Eradam
Thespis; Antik Yunan’da Dionysos şenliklerinde kendini gösteren şair,
ditramboslar okuyan adam, korobaşı ile konuşunca da ilk oyuncu
diye kayıtlara geçmiş. İ.Ö. 534 yılında bir de ödül alan Thespis, tiyatro
adına birçok yeniliğin de sahibi. Tiyatroya bağımsız aktör kavramını,
maskeyi, makyaj ve kostümü getiren de o. Onun izinden yürüyen tiyatro
sanatçılarını, tiyatroya gönül verenleri Thespis’in delileri, çılgın çocukları
diye nitelendiren Prof. Dr. Yusuf Eradam; tiyatro ile uğraşanlardan
Thespis asiliğine yakışır beklentilerini ve fikirlerini, bu kitaptaki tiyatro
incelemeleri, deneme ve eleştirilerinde bir araya getirdi.
Edgar Allan Poe’nun şiir ve öykü için kaleme aldığı “tek etki” kuramını
tiyatro/gösteri ürünlerine uyarlayarak okuduğu ve izlediği oyunlardan
ve gösterilerden örneklerle tartışıyor. “Tek etki” eksenindeki bu
yazılar içinde; tiyatroda/gösteri sanatlarında mekân/uzam, diksiyon,
artikülasyon, simetri, renk, müzik, ışık ve maske, dil ve beden
kullanımlarına ilişkin ders niteliğinde ipuçları, ironi, vasatlık, bathos,
bellek, eşik, trajik yücelik, göstermeci oyunculuk, ikili karşıtlıklar, öznel
ve nesnel illüzyon gibi kavramların izlenen yapıtlardaki etki ve önemi ile
bienal vb. etkinliklerde teatrallik üzerine yorumlar bulacaksınız.
Keyifli bir okuma sürecinden sonra kitabı bitirdiğinizde, tiyatro ve
gösteri sanatları dışında da birçok alanı ilgilendiren değerli fikirler
edinmiş olacaksınız.

TİYATRO
ISBN: 978-605-4334-09-4
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 312 1. Basım

RAYİHA
Yazar: Reyhan Gazel

ISBN: 978-605-4579-01-3
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 192 1. Basım

Yazar: Meryem Başhan
Zamanla her şeyi daha iyi görür, anlarsın. Zamanın aynası daima doğruyu
gösterir.

ISBN: 978-605-4160-53-2
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 128 1. Basım

Yazar: Osman Ata Ataç

s a n a t

BIR ANLATI

-

CESARET “TÜRKLER”

k ü l t ü r

ROMAN

O sabah güneş her zamankinden farklı doğuyordu. Doğan güneş, ne
içindeki karanlığı aydınlatmaya ne de hayal kırıklıklarını gidermeye
yetiyordu. Çekildiği köşede daha çok ezilip büzülüp kaybolmak istiyordu.
Güneş yükseldikçe o alçalıyor, yok oluyordu.
Kaybolup gittiği köşesinde kapıdan gelen sesle irkildi. Gözlerini kapıya dikti.
Dehşete kapıldı, gözleri büyüdü korkudan. Yığıldığı köşeden ayağa kalktı.
Ne yapacaktı şimdi? Ortada yatan ölü adamı ne yapacaktı? Saklamalıydı
ama nasıl saklayacaktı?
Yaşlı ve hasta bedeni yorgun düştü. Emine, derin bir uykuya daldı. Zehra
başında Kuran-ı Kerim okuyordu. Son yolculuğuna inandığı gibi uğurlamak
istiyordu yakınları. Elif manevi annesinin yerine manevi babasının ve
kardeşinin mezarını ziyaret edip dua ediyordu. Koca bir ömrü ayrılık acısı ve
yokluk içinde geçirmişti Emine. Sabır ve iffet örneğiydi. Kendine ait olmasa
da her şeyini vererek büyüttüğü Elif’i ölüm döşeğinde bile düşünmüştü.

y a y ı n e v i

DÜŞ VE GERÇEK

e f i l

DENEME

Aslında tüm yaşamımız, içerimiz ve dışarımız arasındaki derin ilişkiyle
oluşmaz mı?
Kardelen gibi, karların ortasında usulca açandır; sevgi… Daha ne olsun?
Sevgi dediğimiz şey, belki de yaşamı küçük bir kuşun gözleriyle görebilmenin
hafifletilmiş tadını almaktır.
Öyle bir sevgi istiyorum ki gökyüzünün tüm yıldızlarını selamlayacak,
hepsini ellerime değil, yüreğime konduracak, yüreğime konan yıldızlarla
için için dans ettirecek…
Böyle bir sevgide, akıllardan önce yüreklerin konuştuğu bir sıcaklık,
yüreklerden önce akılların konuştuğu bir ustalık…
Doğada gördüğümüz her şeyi yüreklere katacak bir derinlik, insanları en
açık haliyle anlatacak bir akıl, kuşların yüreklerini düşünen bir bilinç…
Ne diyelim, otu bile gül gibi gösterecek bir bakış, geceyi gün ortası yapacak
bir enerji, akşamları sabah yapacak başlangıç, her yanımı güzel insanlarla
dolduracak bir hikmet yolculuğu…

Osman Ata Ataç’ın anlatımı ile Cesaret, parçalanan bir imparatorluğun
dört bir yanından Anadolu’ya göçen, sürgün edilen; yeni hayatlarını
kurmaya çalışırken geçmişlerini de beraberinde taşıyan insanların gerçek
yaşam öykülerini aktarmaktadır. Belleklerde ve fotoğraflarda kaldığı
kadarıyla, temel olaylar ve bu olayların kahramanları gerçektir.
TARİHİ ROMAN
ISBN: 978-605-2294-14-7
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 256 1. Basım

Kitabın kahramanları, çöken bir imparatorluğun altında ezilip yok olmamak
için inanılmaz bir mücadele veren, yepyeni bir vatanda yeni hayatlarını
kurmaya çalışırken geçmiş yaşamlarını da beraberlerinde taşıyan insanlardır.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanların büyüklerinin hikâyeleri
cephede, yolda, aşkta, arkadaşlıkta, kısacası yaşamda cesaret hikâyeleridir.
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ANILARDAN SAYFALAR
Yazar: Bozkurt Güvenç

e f i l

y a y ı n e v i

k ü l t ü r

-

s a n a t

Anılar belge değil, yazanın tarihe düştüğü notlar veya hayat
öyküleridir. Anılar her söylem ya da söyleşide değiştiği halde, basılı
kaynaklar zaman-mekân sınırlarını aşarak, gelecek kuşaklara ulaşır.
Bu açıdan, önemli ve değerlidir. Eğitimle insan olan insan, öyküsünü
Aydınlanma Çağı’nda yazdığı denemelerle iletti günümüze. Orta
çağlara son veren tarihi olay İstanbul’un fethi değil, bizim almakta
çok geciktiğimiz matbaanın aynı yıllardaki keşfiydi. Bu tarihi
gecikmeyi kapatamadık.
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Kendisini laik Cumhuriyet’in ilk kuşağından bir Mustafa Kemal
Atatürk milliyetçisi olarak algılayan yazar, yayımlanan sayfalardaki
eksiklerin bilincindedir. Bu boşlukları kapatmak için yazdığı, “Bir
Öğrenci Gözüyle, Türk Kimliğinin 1930’lu Yıllardaki Serüveni”ni
izleyen denemesi, La Turqie Kemaliste’in güncellenen bir sayısında
yayımlandı (Boyut, 2010:22-29).
Bu denemesini yeterli bulmayan ve ülkemizin, içinde bunaldığı
sorunlara bir çıkış yolu arayan yazar, yayına hazırladığı “Nereden
Başlayalım?” denemesinde, kendisini böyle bir girişime yönlendiren
90 kadar eğitim anısına yer veriyor; ama ne kadar iyi dağıtılacak ve
kimlere ulaşacak tabii bilinemiyor.

ANI
ISBN: 978-605-2294-07-9
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 288 1. Basım

DERVİŞ ZAİM ÜZERİNE NOTLAR
Yazar: Sancar Seçkiner
Emek Sineması’nın yaşatılması için uzun yıllardır toplumsal
mücadele veren Mimarlar Odasının en son etkinliğine 22 Mayıs 2013
tarihinde İstanbul Büyükkent Şubesi’nde katıldım. Tuncer Kurtiz
(1936-2013)’i en son orada gördüm. Kurtiz gibi yaşamını sanata,
özellikle de sinemaya, adamış birinin Emek’e destek vermemesi
düşünülemezdi. Bölüm sonunda verilen ekler arasında Emek’le
ilgili bir zaman çizelgesi var. Oda’dan aldım. 13 Haziran 1971’den
başlayan 20 Mayıs 2013’e dek süren uzun bir süreci özetliyor.
Tarihe not düşmek için özellikle koydum. Şüphesiz tarih sadece
gücü elinde tutan egemenlerin isteklerini değil, kaybeden ama
direnmekten asla vazgeçmeyen onurlu insanların mücadelesini de
yazmalı.
Mayıs 2013
Sancar Seçkiner.

ELEŞTİRİ
ISBN: 978-605-4579-83-9
Boyut: 14x23 cm
Sayfa Sayısı: 240 1. Basım

GÜNEY
Yazar: Sancar Seçkiner

BUDAHA
Yazar: Sancar Seçkiner

ISBN: 978-605-4160-62-4
Boyut: 14x21 cm
Sayfa Sayısı: 144 1. Basım

ROMAN
ISBN: 978-605-4160-88-4
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 120 1. Basım

s a n a t

Yazar: Sancar Seçkiner

-

THİLDA’NIN EVİ

k ü l t ü r

ROMAN

Tren yola çıktıktan kısa bir süre sonra koridorlarda dolaşmaya başladım.
Bir kompartımanın önüne gelince yüreğim daraldı. Nedenini bilmiyorum.
İçerde üç genç , ellerinde gitarları şarkı söylüyor, gülüyor, şakalaşıyordu.
Heyecan, coşku içindeydiler. ‘’İşte,’’ dedim kendi kendime, ‘’Budaha’ya
doğru yola çıkmış gençler.’’ Tereddüt etmeden, hemen, tanımadığım o
güzel insanların arasına karıştım. Farklı bir kaynaşma sıcaklığı duydum.
Bu duygu, bulutun vadiden aşağı doğru akmasına benzer. Pamuksu
beyazlık yavaşça hareket eden dev bir yılan gibi kıvrılarak ağaçları
örter. Gökyüzünde, yükseklerde, bir şahin uçar. Sizin durduğunuz yere
yakın çatıda yuva yapmış bir kırlangıç ailesi yavrularına ilk uçma dersini
verir. Tüm bulutlar rüzgarla vadiden aşağı akınca güneş ortaya çıkar.
Parmaklarınıza dokunur, yüreğinizi ısıtır. Yavru kırlangıçlar çevrenizde
uçar, o zaman siz de gençlerle birlikte şarkı söylemeye başlarsınız.
Çevreniz cıvıldayan onlarca kuşla dolar. Hiçbir adım geç değildir. Her
şeyin bir zamanı vardır.

y a y ı n e v i

ISBN: 978-605-4579-45-7
Boyut: 14x21 cm
Sayfa Sayısı: 112 1. Basım

e f i l

ELEŞTİRİ

Bu dünyada bazı insanlar, hayatı cehenneme çevirmek için var; bir işi
ortaya çıkarmak için değil de tam tersine engellemek için harcadıkları
enerji çok daha güçlü ve yoğun. Ben bunun nedenini onların bilinçaltına
bağlıyorum. Kendi uğradıkları haksızlıkların daha beterini başkalarına
yaparak mutlu oluyorlar.
Bu kitabı gerçekleştirmeme vesile olan iki kişiyi, Bilge Karasu ve Füsun
Akatlı’yı saygıyla anıyorum. “Güney” adlı metni onlara adadığımı
hemen fark edeceksiniz. Diğer metinlerin de en az “Güney” kadar ilgiyle
karşılanacağına inanıyorum.
Sancar Seçkiner.

Sanırım Thilda’nın hiç bulamadığım evi bu dünyayı güzelleştiren
değerlerin içinde bir yerlerde gizli. Orada uzak bir dağ yokuşunda, bir
yamacın kıyısına saklanmış , ulaşmakta zorlandığımız kale gibi duvarları
sağlam bir ev var: Tuğlaları sevgiden örülmüş , kum ve çimentoyla harcı
hazırlanırken içine sevgi katılmış , pencere ve kapı doğramaları sevgi
ağacından yapılmış, perdeleri sevgiden dokunmuş, kapısı herkese
sevgiyle açık. İnsanların kandırılmadığı , hoyratça harcanmadığı ,
yaşamların çalınmadığı , akıl ve bilgi üzerine inşa edilmiş bir yer geliyor
gözümün önüne. Başka türlüsü de olmuyor zaten. Hayali bile güzel.
Kimbilir, belki bir gün o sihirli kapı aniden karşımıza çıkacak.
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CENNETİMDEN BAKARKEN

e f i l

y a y ı n e v i

k ü l t ü r

-

s a n a t

Yazar: Alice Sebold
Çevirmen: Baysan Bayar
Kahramanımız Susie Salmon’la ilk karşılaştığımızda, o artık cennettedir.
On dört yaşında bir cinayete kurban giden genç kız, bu yeni ama
yabancı yerden aşağıya bakarken capcanlı sesiyle hem tüyler ürpertici
hem de umut dolu bir öykü anlatıyor.
Ölümünden sonra günler boyu aşağıda onsuz sürüp giden yaşamı, okul
arkadaşlarının ortadan kayboluşuyla ilgili yorumlarını, ailesinin sevgili
kızlarının bulunması umuduna tutunuşlarını, katilinin cinayetten kalan
ipuçlarını yok etmeye çalışmasını izler.
Ve cennet denilen yeri inceler. Güzel salıncaklarıyla okulun oyun
bahçesine çok benzemektedir. Yeni gelenlerin anlaşmasına yardım
eden danışmanlar ve bir odada kalabileceği arkadaşları vardır. Sevdiği
insanlarla birlikte olabilmenin dışında -ki onların arasında genç bir
erkek de vardır- istediği her şey, düşündüğü an yerine gelir; ama
aşağıda hayat sürüp giderken Susie de bir şekilde o hayata dahildir,
çünkü hatıraları yok olmaz.
Cennetimden Bakarken (The Lovely Bones); aydınlık, şaşırtıcı ve kederin
içindeki umudu ortaya çıkaran bir roman. Parlak, yeni bir yazarın
ellerinden çıkan, bir ailenin karşılaşabileceği en korkunç olaylardan
birinin öyküsü.
Gizemli ve hatta komik bir aşkın, unutuşun ve hatıranın, hüznün ve
mutluluğun, cennet ve toprağın, suç ve cezanın ama her şeyden çok
sevginin romanı.
“Bu kitap, son sayfayı bitirdikten çok sonra bile sizinle kalıyor.”
-Daily Mail

ROMAN
ISBN: 978-605-4160-41-9
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 368 2. Basım

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?
Yazar: Primo Levi
Çevirmen: Nevin Özkan
Savaş ve insanları düşürdüğü trajikomik durumlar…
Primo Levi bu eserinde, koşullar ne olursa olsun, insanlıklarını yitirmemeye
çalışan kahramanları aracılığıyla bizi kâh düşündürür kâh gülümsetir.
Savaş sonrası İtalyası’na dönüş yolculuklarında başlarına gelen türlü
olaylar karşısında cesaretlerini kaybetmeden artık büyük ihtimalle var
olmayan bir ‘eve’ dönmeye gayret eden insanların dramı, kat ettikleri
mesafeler, geçtikleri ülkeler, rastladıkları insanlar güzel betimlemeler ve
ifadeler ile anlatılır.
Şimdi Değilse Ne Zaman?, saatçi Mendel ve kader arkadaşları vasıtası ile
savaşın anlamsızlığını ve insandan alıp götürdüklerini büyük bir ustalıkla
gözler önüne seren düşündürücü bir eserdir.

ROMAN
ISBN: 978-605-4334-73-5
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 416 2. Basım

İSTAVRİT
Yazar: Zati Erbaş

126

Bu kitap, aşkı doğayla birleştiren yeni bir şairi Türk Edebiyatı’na kazandırıyor.
Zati Erbaş’ın şiirleri, yalın ve doğaçlama niteliğiyle Türk şiirine farklı bir
soluk getirmektedir. Siz de yaşadığınız ya da yaşamak istediğiniz aşkı
İstavrit’te bulacaksınız.
Bu kitapta, Türk şiirinde uyakların değişik şekillerde kullanıldığını da
görecek ve okuduğunuzda kendinizi yeni bir şiir evreninde bulacaksınız.

ŞİİR
ISBN: 978-605-4160-25-9
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 88 1. Basım

ESEN ONAT ŞİİRLERİ
Yazar: Esen Onat
Mimar ve eğitimci kimliğinin yanı sıra insan, doğa ve Alaçatı sevdalısı olan Esen Onat bu kitabında altmış
beş şiirini sunuyor. Yedi şiirinde doğrudan Alaçatı’yı anlatıyor. Öteki şiirleri doğa, sevgi ve insanlık değerleri
ile ilgili içeriklerle ve insancıl duyarlılıklarla yüklü. Onat şiir kitaplarında alışılmışın dışında yaklaşımlarla
okuyucusuyla çok yönlü iletişim kuruyor.

e f i l
y a y ı n e v i

İSİM OLDU SULAR

BİR SEVDA DOKUNUŞU

ISBN: 978-605-4334-05-6
Boyut: 11,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 128
1. Basım

ISBN: 978-605-4334-23-0
Boyut: 11,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 96
1. Basım

ISBN: 978-605-4334-80-3
Boyut: 11,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 80
1. Basım

k ü l t ü r

GÜZELİM ALAÇATI

s a n a t

O GECE MARİNADA

UNUTMADAN

ISBN: 978-605-4579-09-9
Boyut: 11,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 80
1. Basım

ISBN: 978-605-4579-37-2
Boyut: 11,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 80
1. Basım
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RÜTBESİ: YALINAYAK

EMILY DICKINSON’UN ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER

e f i l

y a y ı n e v i

k ü l t ü r

-

s a n a t

Yazar: Emily Dickinson
Çevirmen: Ayşe Lahur Kırtunç

128

Ayşe Lahur Kırtunç’un eşsiz çevirisiyle,
İki taş arasında gizli bir ümit Emily Dickinson’u keşfetmek.
Aşk ve doğanın gizemini her an yeniden hissetmek gibi.
Zenginlik, şöhret, toplumun göstereceği saygı... hepsi gereksiz yüklerdir
Gerçek bir isyancı olan şair; toplumda sorgulamadan kabullenilen, fark
edilmeden boyun eğilen toplumsal cinsiyet rollerine, özellikle kadınların
mahkûm edildiği boğucu yaşamlara başkaldırır.
Bu yalınayak şairin tüm şiirseverlere ümit ve coşku vermesini umuyoruz.

ŞARKILAR

ŞİİR
ISBN: 978-605-4160-23-5
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 288 1. Basım

Yazar: Giacomo Leopardi
Çevirmen: Necdet Adabağ
İtalyan yazar ve şair Giacomo Leopardi (1789-1837), Recanati’de (İtalya)
doğdu. Bir ara ailesi tarafından rahip olmaya zorlanmış olan şair, daha
çocukluğundan başlayarak derin bir yalnızlığa itilmiştir. Yalnızlık, hem
yaşamının hem de yapıtlarının temel izleklerinden biridir.
Farklı fikir devinimlerinin toplumsal, siyasal, ekinsel, psikolojik boyutlarıyla
etkisinde kalan şair, değişik geçiş dönemlerini derinliğine yaşamıştır.
Elinizdeki kitap; karamsar, sırça köşke çekilmiş, toplumdan kopuk olarak
bilinen Leopardi’nin tam tersine iyimser, istencini ortaya koyan savaşımcı
bir şair olduğunun işaretlerini veren bir kitaptır.
Eğer Francesco Petrarca, İtalyan şiirinin büyük babası olarak kabul
edilecek olursa Giacomo Leopardi de mutlaka babasıdır. Leopardi,
yıldızların şairidir.
... Bir yandan

ŞİİR
ISBN: 978-605-4334-12-4
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 216 3. Basım

ölümsüzlük gelir aklıma, bir yandan ölü
mevsimler, yaşanmakta olan güncel ve
ardından yaşananların yankısı....

DÎVAN
Yazar: Francesco Petrarca
Çevirmen: Necdet Adabağ
İtalyan yazar ve şair Francesco Petrarca (1304-1374), Arezzo’da doğdu.
Petrarca, hukuk okumaya başladı ve öğrenimini 1320-26 yılları arasında
Bologna’da sürdürdü. 6 Nisan 1327’de, Santa Chiara Kilisesi’nde Laura ile
karşılaştı. Laura, uzun yıllar sevdiği ve şiirlerinin esin kaynağını oluşturan
kadındır. Petrarca özellikle Latin klasiklerini okudu. O, bir geçiş dönemi
yazarı/şairi olarak tanımlanabilir. Bir yandan Ortaçağ kültürünün etkisi öte
yandan Hümanizmacı kültürün ilk belirtilerinin yaşandığı bir dönemde
ürün veren biri olarak Petrarca’nın yapıtlarında, iki kültürün de etkisi
görülebilir. Her ikisini birlikte götürmek sevdasında olan Petrarca’nın içsel
uyuşmazlığının temelinde, bu iki kültürün çatışmasının yattığını söylemek
olanaklıdır.

ŞİİR
ISBN: 978-605-4334-83-4
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 464 2. Basım

TATLI HAYAT

MARGHERITA DOLCEVITA

Yazar: Stefano Benni
Çevirmen: Özge Parlak Temel

Yazar: Stefano Benni
Çevirmen: Alpay İzmirlier
Yalnızlık ve Neşe Öyküleri

s a n a t

ISBN: 978-605-4579-43-3
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 264 1. Basım

-

ÖYKÜ

Bu kitap, Stefano Benni’ye göre “Dünyanın Kitabı”dır. Komik ve
şeytani bir öykü fokurdaması, bir erdem ve kötülük sirki. İnsanların
ve önyargıların sağır edici gürültüsü. Sessiz kahramanlar, yaşama
savaşının veya suiistimalin şarlatanları dahil olmak üzere, herkesi
sorgulayan yıldızların sessizliği. Bir Yunan filozof şöyle söylemiş:
“İnsanların yarattığı tanrılar arasında en cömert olanı, birçok yalnızlığı
bir araya getirerek onlardan neşeli bir gün yaratandır.”
Stefano Benni 1947 yılında Bologna’da doğdu. Feltrinelli Yayınevi’nden
yayımladığı diğer kitapları: Er ya da geç aşk gelecek (1981), Yeryüzü!
(1983), Pirro Cuniberti’nin çizimleriyle Garip Diyar (1984), Korkmuş
komik savaşçılar (1986), Denizin altındaki kafe (1987), Baol (1990),
Danslar (1991), Maviler Takımı (1992), Son gözyaşı (1994), Elianto
(1996), Kafespor (1997), Kafespor iki bin (1997), Onaltılık Blues (1998),
Tiyatro (1999), Ruhlar (2000), Doktor Niù. Önlenebilir trajediler için
şeytani el yazmaları (2001), Saltatempo (2001), Tiyatro 2 (2003), Hızlı
ayak Aşil (2003), Margherita Dolcevita (2005), Gizemli Theolonious
Monk’un sessizlikte yolculuğu (2005), Ekmek ve fırtına (2009) ve
Tanrı’nın Grameri (2009).

k ü l t ü r

TANRI’NIN GRAMERİ

y a y ı n e v i

ISBN: 978-605-4579-41-9
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 256 1. Basım

e f i l

ÖYKÜ

“Hiç kuşku yok ki yüksek fabrika bacaları bir gün yerle bir olacak, nehir
kuruyacak, direksiyona sıkıca tutunmuş iskeletlerle ve araba enkazlarıyla
dolup taşan otoban ıssız bir yere dönüşecek, böylece papatyalar
dünyanın tek hâkimi olacak ve işte o zaman Toz Kız yeniden kraliçe
olacak.”
“İnsanoğlu yeryüzünün efendisi olarak yaratılmıştır; ancak çok önemli
bir şeyden mahrumdur: Kendi kendini tamir etmeye yarayacak bir
alet çantası. Ah, diye iç geçirir, keşke yanlış düşünceleri söküp almak
için bir tornavida ve iyi niyetleri sabitlemek için bir çekiç, aşkı sonsuza
dek pekiştirmek için bir İngiliz anahtarı ve geçmişi kesip atmak için
bir testere olsaydı! Ancak ne yazık ki, bu yararlı aletleri bize veren hiç
olmadı, bu yüzdendir ki bir süre çatırdayıp gıcırdadıktan sonra er ya da
geç bozulacağız.”
Eleştirmenlere göre İtalyan taşlama sanatının dehası olarak kabul edilen
yazar, gazeteci ve şair Stefano Benni, Panorama, Republica, Manifesto
ve MicroMega gibi çeşitli çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan
yazılarıyla son yıllarda İtalya’da ve tüm dünyada iyice belirginleşen
kültürel değişimleri; yok olmakta olan doğanın yardım çığlıklarını, kendi
deyimiyle “ilahi bir armağan” olarak kabul ettiği mizah gücüyle sayısız
insana aktarabilmektedir.

129

KAR ALTINDA PATİKALAR
Yazar: Mario Rigoni Stern
Çeviri Editörü: Anna Vitucci Yurtseven
Çevirmen: Feyza Kadak
Tarihimizi ve kimliğimizi tehdit eden
“Mario Rigoni Stern anıların bir tür koruyucusu gibidir. Abartı, söz
sanatı ve yakarış olmaksızın sade hikâyelerle -tıpkı bir marangoz ya da
bir tamirci gibi- hatırlamanın ne kadar gerekli olduğunu, unutkanlığın
ve geçmişi inkarın boşluğuna hiçbir şeyin inşa edilemeyeceğini anlatır.”
Corrado Stajano bir hikâye ve anı kitabı, hepimizin tarihine dair
duyulmamış olayları anlatan seslerin bir derlemesi: Lager’den kurtulup
eve dönen bir adam; koyunlarıyla sevgiyle konuşan yalnız bir çoban;
güzel ve vicdansız bir cadıyla karşılaşan genç bir marangoz; dirilerin
ve ölülerin, pişmanlıkları ve umutları birbirine katarak etrafında
toplandıkları bir şömine; geçen yılların yok ettiği manzaralar; bir karaca
ailesi; karın çeşit çeşit isimleri...

MAVİ DEFTERİM
Yazar: Şule İsmihan Türem

e f i l

Bu kitapta kendinizi bir Londra seyahatinde bulacak, zaman zaman
gülümseyecek, zaman zaman düşünecek ve bazen de kendinizi bir
fotoğrafın içinde hissederek hayallere dalacaksınız.
O bir ünlü değil. Şule İsmihan Türem sadece içinizden biri. Mavi Defter’in
sahibi siz de olabilirdiniz. Ya da “Mavi Defteri” yeni yılda tüm sevdiklerinize
armağan edebilirsiniz.
Fotoğrafçılık, gezi… Bir hobi ancak bu kadar güzel anlatılabilir.

ANI
ISBN: 978-605-4334-54-4
Boyut: 21,5x20,5 cm
Sayfa Sayısı: 220 1. Basım
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ÖYKÜ
ISBN: 978-605-4579-25-9
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 136 1. Basım

y a y ı n e v i

k ü l t ü r

-

s a n a t

sessizliğe karşı anlatılmış on altı hikâye

YÜZYIL BİTERKEN
Yazar: Nedim Gürsel

e f i l

SÖYLEŞİ
ISBN: 978-605-4160-59-4
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 136 2. Basım

y a y ı n e v i

Yüzyıl Biterken öykücü, romancı, deneme yazarı Nedim Gürsel’in Jorge
Semprun, Juan Goytisolo, Nathalie Sarraute, Etiemble, Alain Bosquet,
Lawrence Ferlinghetti, Yaşar Kemal, Mahmut Derviş ve Abidin Dino ile
değişik zamanlarda yaptığı söyleşilerden oluşuyor.
Nedim Gürsel, çağına tanık aydın ve sanatçılarla yüz yüze gelişini, söyleşi
yapma amacını ortak duygu ve düşüncelerin buluşma noktaları olarak
açıklıyor.
Gürsel, “...bu söyleşilerin ayrıntılara yönelen, yazın, toplum, siyaset,
kültür arasındaki ilişkileri irdelerken dünyamızın sorunlarına da açılan
niteliği sanıyorum günümüzde de geçerliliğini koruyor. Konuştuğum
kişilere yalnızca soru sormakla yetinmediğimi, yapıtlarını çözümleyici bir
yaklaşımla ele alarak onları okurların gözünde daha anlaşılır ve görünür
kılmaya çabaladığımı özellikle belirtmek isterim.” diyor.
Yüzyıl Biterken, farklı kültür coğrafyalarından renkler getiren, sanatçıların
dünyalarına açılan ışıltılı bir penceredir.

k ü l t ü r
s a n a t
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h
obi

Dünyada başlayan bir çılgınlık var: Sudoku dinlendirici, keyif verici, zihninizi açık tutan rakamların bu sihirli
oyunu ile tanışın. Her yerde ve tek başınıza oynayabilirsiniz. Bir kez başlayın, bırakamadığınızı göreceksiniz.

ÇOCUKLAR İÇİN 10 AŞAMALI SUDOKU 1
Yazar: Çağatay Güler

Merhaba genç arkadaş!
Senin görevin bu 10 aşamalı sudokuyu bitirmek.
10 aşamayı da bitirdiğinde artık yetişkin bir sudokucu
olacaksın.
Sana görevinde başarılar...

e f i l

SUDOKU

y a y ı n e v i

ISBN: 978-605-4579-73-0
Boyut: 10x15 cm
Sayfa Sayısı: 128 4. Basım

ÇOCUKLAR İÇİN 10 AŞAMALI SUDOKU 2

h o b i

h

ÇAĞATAY GÜLER’DEN SUDOKU SERİSİ

Yazar: Çağatay Güler

Merhaba genç sudokucu!
Tebrikler! 10 aşamalı görevinde başarılı oldun. Artık benim
çözdüğüm sudokulara geçme sırası geldi.
Acaba benim kadar hızlı olabilecek misin?

SUDOKU
ISBN: 978-605-4579-74-7
Boyut: 10x15 cm
Sayfa Sayısı: 128 2. Basım
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ÇOCUKLARA SUDOKU
ISBN: 978-605-4334-27-8
Boyut: 13x13 cm
Sayfa Sayısı: 48
4. Basım

SUDOKU ÇOCUKLAR İÇİN

e f i l

y a y ı n e v i

h o b i

ISBN: 978-605-4334-26-1
Boyut: 13x13 cm
Sayfa Sayısı: 48
4. Basım
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NASIL OYNANIR?
Satırlarda
her rakam
ancak bir
kere kullanılabilir.

1 5 2 4 6 3
3
1
2

4
1 3 5

5

4 6
6

Her 6’lı küme içinde
de 1’den 6’ya kadar
olan rakamlar tekrar
edilmeyecek.

2

Sütünlarda
her rakam
ancak bir
kere kullanılabilir.

1

1 5 2 4 6 3
4 6 5 3 1 2
2 3 1 6 5 4
6 2 4 1 3 5
5 1 3 2 4 6
3 4 6 5 2 1

ISBN: 978-605-4334-28-5
Boyut: 13x13 cm
Sayfa Sayısı: 108
5. Basım

y a y ı n e v i

ISBN: 978-605-4579-05-1
Boyut: 13x13 cm
Sayfa Sayısı: 204
3. Basım

GENÇ SUDOKU

e f i l

YOLDA SUDOKU

h o b i

MERAKLISINA SUDOKU
978-605-4334-29-2
Boyut: 10x15 cm
Sayfa Sayısı: 112
4. Basım

UYKUDAN ÖNCE SUDOKU
ISBN: 978-605-4579-04-4
Boyut: 13x13 cm
Sayfa Sayısı: 144
3. Basım
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Nasıl Oynanır?
Elinizde 9 × 9 = 81 küçük kareden oluşan
bulmaca var.
Karelere 1’den 9’a kadar rakamları yerleştireceksiniz.

e f i l

y a y ı n e v i

h o b i

Oyunun Kuralı
1. Satırlarda her rakam ancak bir kere
kullanılabilir.
2. Sütunlarda her rakam ancak bir kere
kullanılabilir.
3. Bulmacadaki 9 × 9 = 81 kareden oluşan
alan kendi içinde 3 × 3 = 9 kareden oluşan
küplerden oluşuyor. Her küp içinde de 1’den
9’a kadar olan rakamlar da tekrarlanmayacak.

SUDOKU
ISBN: 978-605-4334-00-1
Boyut: 10x15 cm
Sayfa Sayısı: 304
8. Basım

HERKES İÇİN SUDOKU
ISBN: 978-605-4579-03-7
Boyut: 10x15 cm
Sayfa Sayısı: 304
4. Basım

USTASINA SUDOKU
ISBN: 978-605-4579-58-7
Boyut: 10x15 cm
Sayfa Sayısı: 360
3. Basım

136

BEYİN ÇATLATAN SUDOKU
ISBN: 978-605-4579-57-0
Boyut: 12,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 360
1. Basım

e f i l
y a y ı n e v i
h o b i

Nasıl Oynanır?
Elinizde 16 × 16 = 256 küçük kareden oluşan
bulmaca var.
Karelere 0’dan 9’a kadar rakamları ve A, B, C,
D, E, F harflerini yerleştireceksiniz.
Oyunun Kuralı
1. Satırlarda her rakam ve harf ancak bir kere
kullanılabilir.
2. Sütunlarda her rakam ancak bir kere
kullanılabilir.
3. Bulmacadaki 16 × 16=256 kareden oluşan
alan kendi içinde 4 × 4=16 kareden
oluşan küplerden oluşuyor. Her küp içinde
de 0’dan 9’a kadar olan rakamlar ve
A,B,C,D,E,F harfleri de tekrarlanmayacak.
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SENPAİ SUDOKU

Sudoku tüm dünyada oynanmakta olan Japon kökenli popüler
bir oyundur.
Sudoku terimi Japoncada “sayılar tek
olmalı” anlamına gelen sözcüklerin kısaltmasıdır.
Her yerde ve tek başına oynanabilir.
Dinlendiricidir ve keyif verir.
Zihin fonksiyonlarının dinç kalmasına olumlu katkısı vardır.
Başlayın, bırakamayacaksınız...

SUDOKU

y a y ı n e v i

h o b i

Yazar: Çağatay Güler

ISBN: 978-605-4160-57-0
Boyut: 10x15 cm
Sayfa Sayısı: 192 1. Basım

YING - YANG SUDOKU
Yazar: Çağatay Güler

e f i l

Sudoku tüm dünyada oynanmakta olan Japon kökenli
popüler bir oyundur.
Sudoku terimi Japoncada “sayılar tek
olmalı” anlamına gelen sözcüklerin kısaltmasıdır.
Her yerde ve tek başına oynanabilir.
Dinlendiricidir ve keyif verir.
Zihin fonksiyonlarının dinç kalmasına olumlu katkısı vardır.
Başlayın, bırakamayacaksınız...

SUDOKU
ISBN: 978-605-4160-56-3
Boyut: 10x15 cm
Sayfa Sayısı: 192 1. Basım
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BENİM SUDOKUM
Yazar: Çağatay Güler
Sudoku Nedir?
Sudoku tüm dünyada oynanmakta olan Japon kökenli
popüler bir oyundur.
SUDOKU terimi Japoncada “sayılar tek olmalı” anlamına
gelen sözcüklerin kısaltmasıdır.
Her yerde ve tek başına oynanabilir.

SUDOKU

HER GÜN SUDOKU
Yazar: Çağatay Güler

h o b i

Tüm dünyanın gözbebeği, Türkiye’de de oldukça
yaygınlaştı. Her ortamda ve tek başına rahatlıkla
oynanan sudoku Japon kökenli bir oyun. Terim,
Japoncada “sayılar tek olmalı” anlamına gelen
sözcüklerin kısaltmasıdır. Dinlendiricidir, keyif verir,
zihinsel fonksiyonlarının dinç kalmasına olumlu
katkısı vardır.

y a y ı n e v i

ISBN: 978-605-4160-83-9
Boyut: 10x15 cm
Sayfa Sayısı: 182 1. Basım

e f i l

Dinlendiricidir, keyif verir, zihin fonksiyonlarının dinç
kalmasına olumlu katkısı vardır.

Çağatay Güler, siz severlere her gün oynayabileceğiniz
bir sudoku kitabı sunuyor.

SUDOKU
ISBN: 978-605-4160-84-6
Boyut: 10x15 cm
Sayfa Sayısı: 182 2. Basım
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USTALAR İÇİN KARE BULMACALAR
SANAT, EDEBİYAT VE SOSYAL BİLİM

h o b i

Yazar: Çağatay Güler

“Ustalar İçin Kare Bulmacalar, Sanat, Edebiyat ve
Sosyal Bilim” adıyla sunduğumuz bu bulmacalar
müzik, resim, heykel, edebiyat, dilbilim, arkeoloji,
mitoloji, tarih, halkbilim, psikoloji, tiyatro, sinema,
televizyon vb. birçok alanın terimlerinin yanı sıra,
halk bilmeceleri, deyimler ve atasözleri, özlü sözler,
seçkin mısra ve beyitlerle, yazarlar, sanatçılar ve
eserleri kapsamaktadır.
“Ustalar İçin Kare Bulmaca, Sanat, Edebiyat ve Sosyal
Bilim” kitabını elinizden bırakamayacak, sağladığı
dinlendirici öğrenme sürecinin doyumunu
yaşayacaksınız.

e f i l

y a y ı n e v i

BULMACA

ASKI BULMACA

ISBN: 978-605-4579-70-9
Boyut: 16x24 cm
Sayfa Sayısı: 72 2. Basım

Yazar: Çağatay Güler
İlk bulmacada geçireceğiniz kısa bir uyum sürecinden sonra bu bulmacaların tiryakisi olacaksınız.
Araya gençlerin büyüklerden, büyüklerin gençlerden yardım isteyebileceği birkaç sözcük de sıkıştırılmış olabilir...
Kolay gelsin...

BULMACA
ISBN: 978-605-4579-72-3
Boyut: 24x16 cm
Sayfa Sayısı: 64 1. Basım
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ZOMBI SUDOKU
Yazar: Serap Koç

Neden sudoku?
Sudoku, her yaştan insanın kolayca
öğrenebileceği bir oyundur.
Japonya’dan çıkan oyun, Japonca suuji
wa dokushin hi kagiru (sayılar tek olmalı)
kelimelerinin birleşiminden ‘sudoku’
tabirini almıştır. Rakam yerleştirme şeklinde
anlatılabilecek bir bulmaca türüdür.
Bu kitapta 280 adet farklı sudoku bulunmaktadır.

e f i l
y a y ı n e v i

ZOMBİ SUDOKU
ISBN: 978-605-2294-48-2
Boyut: 13 x13 cm
Sayfa Sayısı: 368 1. Basım

h o b i

KAFKA SUDOKU
Yazar: Serap Koç

Klasik oyundaki kurallar geçerlidir, sadece
ortada bir ortak kare bulunmaktadır.
Bu kitapta;
10 kolay
10 orta
10 zor
10 imkansız
Seviyede samurai sudoku bulunmaktadır.

KAFKA SUDOKU
ISBN: 978-605-2294-49-9
Boyut: 15 x15 cm
Sayfa Sayısı: 96 1. Basım
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BUZ PATENİ

Yazarlar: Karin Künzle-Watson-Stephen J. DeArmond
Çeviri Editörü: C. Mengü Tuncay
“Daha önce hiç paten kaymamış binlerce kişi, teknik olarak zor
olmasına rağmen şimdi bu güzel sporu yapma yollarını bulabilirler. Her
çalışmanızda bu kitabı yanınızda bulundurun.”
-Dr. Tamara Moskvina, Figür Pateni Olimpiyat Antrenörü
“Bu kitap, buz pateninin temelini öğrenmek isteyen kişilere önerecek
çok şeye sahiptir.”
-Brian Boitano, Beş kez Profesyonel Dünya Şampiyonu, İki kez Dünya
Şampiyonu, 1988 Olimpiyatları Altın Madalya Sahibi

e f i l

y a y ı n e v i

h o b i

“Yeni başlayan birçok figür patencisi, bu kitabın yardımıyla kendileri için
iyi bir gelecek hazırlayabilir.”
-Natalia Linichuk, Figür Pateni Olimpiyat Şampiyonu ve Antrenörü
Bu kitapta Karin Künzle-Watson (dokuz kez İsviçre Ulusal Şampiyonu,
eski Profesyonel Dünya Şampiyonu ve en iyi paten eğitmenlerinden biri),
kendisi ve öğrencilerinin birçoğunun, elit patenci olmak için kullandığı
öğrenme sıralamasını paylaşmaktadır. Buz patenini düzgün şekilde
ve teknikle öğrenmek için 300’ün üzerinde detaylandırılmış resimli
gösterimle birlikte Karin’in eşsiz anlatımı, bu kitabı en iyi kaynağınız
haline getirmektedir.
Kitaptaki 50 adet egzersizin her biri yapılırken “performans hedefleri” ve
“hatırlanması önemli noktalar listesi”nden yararlanılır ve egzersizlerin
birçoğu, zorluk derecelerini azaltmak ya da arttırmak için talimatlar içerir.

SPOR
ISBN: 978-605-4160-24-2
Boyut: 21,5x28 cm
Sayfa Sayısı: 168 1. Basım

Bu kitap büyük ölçüde, patenle ilgili bilgi birikiminizi, ayrıca kendine
güvenen ve yetenekli bir patenci olma yolundaki performansınızı
geliştirmeye yardım edecektir.

İKİ SPORCU BİR ANNE

Yazar: Nilüfer Erduran Nusretoğlu
Bu kitapta yüzme ve pentatlon alanlarında iki Milli sporcu yetiştiren bir
annenin tecrübeleri yer almaktadır. Yazarın spora yönelik farkındalık
yaratmayı amaçladığı bu kitap, başka ailelere örnek olacak bir hikâyeyi
içermektedir.
Kitap, sporcuların eğitim hayatlarında başarısız olacağı klişesinin
karşısında durmaktadır ve sporcuların akademik hayatlarında
spordan edindikleri nitelikler sayesinde gerekli başarılara erişeceğini
göstermektedir.
Gerek sporcuların gerekse ailelerin bulundukları fedakârlıkları, yaşanılan
zorlukları, manipülasyonları, sevinçleri, mutluluğu, gururu bu kitapta
bulacak; iki sporcunun ilgi alanlarını belirlemesinden olimpiyatlara
uzanan bu serüveni bir solukta okuyacaksınız.
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SPOR
ISBN: 978-605-2294-30-7
Boyut: 13,5 x 19,5 cm
Sayfa Sayısı: 144 1. Basım

k

itapsaati

w w w. k i t a p s a a t i . c o m . t r

EVDEKİ IŞIKLARIN SIRRI
Yazar: Cristina Petit
Çevirmen: Neslişah Kaya
Akşamları ev biraz korkutucu olabilir ama o bizim evimiz!
Ece, bunu geceleyin yaptığı küçük gezintide, hayalindeki
canavarları kovalayarak keşfediyor.

ÖYKÜ

KIRMIZI BAŞLIKLI KURT
Yazar: Agostino Traini
Çevirmen: Neslişah Kaya
Evvel zaman içinde, güzel, kırmızı bir başlığı olan Eda adında bir kız
ve onun çılgın ninesi varmış. Tabii bir de güzeller güzeli prensesi
etkilemek için o kırmızı başlığı isteyen kurt varmış.
Bir çok renkli karakterleri olan ve sonunda gerçekten herkesin “mutlu
ve memnun” olduğu eğlenceli bu hikâyede, bakalım kurt başlığı
alabilecek mi?

k i t a p s a a t i

y a y ı n l a r ı

ISBN: 978-605-84891-5-8
Boyut: 26x21 cm
Sayfa Sayısı: 38 1. Basım

ÖYKÜ
ISBN: 978-605-84891-6-5
Boyut: 15x21,5 cm
Sayfa Sayısı: 32 1. Basım

HAPŞU!
Yazar: Silvia Serreli
Resimleyen: Andrea Castellani
Çevirmen: Neslişah Kaya
“Ben de okuyabiliyorum.”
Ali’nin bir sorunu vardır: Her hapşırdığında... Bir hayvana dönüşür!
Okula başladığında ne yapacaktır? Öğretmenine ve arkadaşlarına
ne diyecektir?
Okulun ilk günü korkusunu atlatmak için çok eğlenceli bir dostluk
öyküsü...
İlkokula uygun olarak temel el yazısı ile hazırlanmıştır.

ÖYKÜ
ISBN: 978-605-84891-7-2
Boyut: 15x20 cm
Sayfa Sayısı: 32 1. Basım
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KÜÇÜK PEG
ŞEHRE GİDİYOR

Yazar: Alessandro Gatti & Giulia Sagramola
Çevirmen: Fatma Nusret Tüzün

ÖYKÜ

k i t a p s a a t i

ISBN: 978-605-65468-0-8
Boyut: 14x21 cm
Sayfa Sayısı: 152 1. Basım

• Kaybolmuş bir dede
• Konuşan ve durmadan söylenen bir ayıcık
• Harika bir ekolojik makine
Küçük Peg’in dünyasına girmeye hazır mısınız?
Küçük Peg dedesi Mint’le köyde yaşıyor.
Eğlenceli, temiz ve çalışkan bir dünya…
Bir gün dedesi şehre yaptığı ziyaretten sonra kayboluyor.
Küçük Peg ne olduğunu anlamak için şehre gidiyor.
Şehir o kadar farklı ki!
Küçük Peg üstesinden gelecek mi?

LAVİNYA
Yazar: Işıl Dirican

ÖYKÜ
ISBN: 978-605-6546-82-2
Boyut: 20x20 cm
Sayfa Sayısı: 132 1. Basım

TALES FROM A MOM

y a y ı n l a r ı

Bir çocuğun herhangi bir kitapla bağlantı kurması, eğitim hayatı için
önemli bir adımı başarmış olması demektir. Yoğun okul hayatına “düzgün”
dahil olabilmesi için mutlaka okumanın keyfini içinde hissetmelidir.
Kendimde de keşfettiğim okuma, aslında iflah olmaz bir alışkanlık
olduğu, hiç tahmin etmediğim yollardan bilime, sanata hatta teknolojiye
yakınlaşmamı sağladı. Üstelik disleksi hastalığı yüzünden (okuma
zorluğu) kitaplarla gerçek anlamda tanışmam çok uzun zaman aldı.
İlkokul birinci sınıfı geçememiş olmamı henüz atlatabilmiş değilim ve
bir gün o küçük resimli macera kitabı hayatımı değiştirdi. Bu benim
gördüğüm okuma çağı için tasarlanmış ilk polisiye kitap serisiydi…
Elinizde bu kitapta kişisel gelişimden, merak duygusuna, başarısızlığın
hayatın bir parçası oluşuna pek çok şey bulacaksınız. Büyüklerinde
zevk almasına uğraşılmış bir metindir. Aynı zamanda sevimli olmaya ve
sıkmamaya da ant içmiştir.

Yazar: Oraj Ok

ÖYKÜ

Benim için “Tales From A Mom”, İngilizceyi ilk elden öğrenmek
isteyen çocuklara ulaşmak adına attığım bir adım. Bu kitapla
amacım, sadece çocukların İngilizcesini geliştirmek değil, aynı
zamanda onlara; ebeveynlerin koşulsuz sevgisi, yardımlaşma,
paylaşma vs. gibi bazı ahlaki dersleri de vermek. “Tales From A
Mom”, oğlum Mehmet Alp’e onu yatırmadan önce anlatmak
için uydurduğum hikayelerden oluşmakta. Her hikaye,
ahlaki deneyimlerimden geliyor. “Tales From A Mom” kitabı,
ebeveynler tarafından çocuklara uykudan önce okunabilir, ya
da 10-14 yaşları arasındaki çocuklar için başlangıç seviyesindeki
bir kitap olarak görülebilir.

ISBN: 978-605-82552-5-8
Boyut: 20x20 cm
Sayfa Sayısı: 48 1. Basım
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ZIPLAYAN PENGUENLER VE KIKIRDAYAN SIRTLANLAR
Yazar: Jesse Goossens
Bu kitapta hayvanlar aleminin bilinmeyen, gizemli ve bir o kadar da ilginç
yüzünü görmeye hazır olun. Fil, aslan devekuşu,bizon sırtlan, kunduz ,
penguen, suaygırı ve mirket gibi her biri farklı yapı ve yeteneğe sahip elli
hayvanın karekteristik özelliklerini öğrenerek, eğlenceli ve öğretici bir
yolculuğa çıkacaksınız.

k i t a p s a a t i

y a y ı n l a r ı

ÖYKÜ
ISBN: 978-605-84891-7-2
Boyut: 15x20 cm
Sayfa Sayısı: 32 1. Basım

YILDIZLI ÇOCUK
Yazar: Osman Arolat
O zamana kadar hep babasının yaptığı şeytan uçurtmalarını uçuran
Yıldızlı Çocuk’un hiç, çıtalı, renkli kâğıtlı, uzun kuyruklu, uzun ipli bir
uçurtması olmamıştır. Bir kitapta böyle bir uçurtmayı görmesi üzerine,
babası ona özenle büyük bir uçurtma yapar. Yıldızlı Çocuk onu uçurtmak
için bir sabah erkenden, en yüksek tepeye gitmek üzere yola çıkar ve
bu mutlulukla zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. Birden hava kararmıştır
sanki. Ortalıkta hiçbir ışık olmadığı için evinin yolunu bulmakta zorlanır.
Tam o sırada kendisine yardımcı olacak biriyle karşılaşır…
Yıldızlı Çocuk, Osman Arolat’ın 1974’te hapisten çıkmasıyla oğlunun
kendisini bir yabancı gibi görmesi üzerine, ona yakınlaşabilmek ve
sıcaklık kurabilmek adına yazdığı bir masaldır.

ÖYKÜ
ISBN: 978-605-82552-8-9
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 32 1. Basım

DOKTOR BEYEFENDİ KIZIM:
BIR ÇOCUK DOKTORUNUN ANILARI

Yazar: Necla Buyan
“Doktor Beyefendi Kızım”ı okurken, 1980’li yıllarda ülkenin içinde
bulunduğu siyasal ve toplumsal açıdan zorlu süreçte, sadece tıp
doktorlarına yönelik olarak çıkartılan ve halen uygulaması devam
etmekte olan “Devlet Hizmeti Yükümlülüğü” yasası kapsamında yurdun
ücra köşelerine giden genç hekimlerin öykülerinden sadece bir parçasını
bulacaksınız…

ANI
ISBN: 978-605-82552-6-5
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 144 1. Basım

146

Dr. Necla Buyan’ın, hayatının zorlu bir sürecinde aniden çıkan yasaya
takılarak tek başına gitmek zorunda kaldığı bir küçük orta Anadolu
ilçesinde bir taraftan kadın doktor olmanın zorluklarını yaşarken, diğer
taraftan yöre halkının saygı ve sevgisini kazanarak “beyefendi”liğe
yüceltilmesinin de öyküsünü okuyacaksınız.

SON KURTLAR
Yazar: Y. Haluk Aytekin

ROMAN
ISBN: 978-605-84891-8-9
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 184 1. Basım

TURNAGÖL YAYLASI;
VATANDAŞ’IN ROMANI

Yazar: Nihat Sunay

ROMAN
ISBN: 978-605-6546-85-3
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 672 1. Basım

Bu davet köydeki son veda yemeğiydi. Köyün en saygın kişisinden sonra
bir başkasının yemek çağrısı yapması saygısızlık olurdu. Köylü bunun
bilincindeydi. Vatandaş’ın içinde karamsar duygular yoğunlasmıştı.
Dokunsalar ağlayacaktı. Durup dururken çok sevdiği köyünden sonunun
ne olacağı bilinmeyen bir dava uğruna çekip gidiyordu…

y a y ı n l a r ı

En çok çağrılısı olan Muhtar İbrahim’in davetiydi. Eksiksiz tüm köylü
çağrılmıstı. Veda yemeği değil düğün yemegi, yas yemeği gibiydi. Her
ikisinin de havası hissedilmekteydi. Herkeste suskunluk vardı. Yapmacık ya
da gerçek…

k i t a p s a a t i

Kars-Sarıkamış civarında yaşayan bir kurt sürüsünün yok oluş öyküsü…
Kitabın ana kahramanı Araz genç bir kurt ve onun gözünden kurtların
birbirleriyle, diğer hayvan ve insanlarla ilişkileri anlatılıyor…Anadolu’nun
hoyrat coğrafyasında binlerce yıldır var olma mücadelesini sürdüren,
dünyanın en akıllı ve organize canlıları arasında en başta gelen kurtların
gizemli dünyasına bir yolculuk…Ekolojik bakışlı bir kurgu…Liderlik
kavramına farklı bir bakış…
Bu kitabın asıl kötü kahramanları ise insanlar. Onların diğer canlı ve cansız
varlıklara saygı göstermeyen iflah olmaz bencilliği eserde yargılanıyor…
“İnsan denilen canlıdan mümkün olduğunca uzak kalmanız sizlerin
yaşamanız için çok önemli yavrularım. Bu iki ayaklı yaratık kendini bizlerden
akıllı sandığından bu dünyanın efendisi olduğunu iddia ediyor ve diğer
varlıklara çok kötü davranıyor. Aynı zamanda çok açgözlü bunlar…Her şeye
sahip olmak istiyorlar, hep kendi çıkarlarını ön planda tutup, diğer canlıları
yok sayıyorlar. Oysa yaşadığımız dünya ne kadar cömert ve kollayıcı bağrında
yaşayan canlılara…Bir tek insan bütün bu uyumu bozuyor. Bence böyle
devam ederse kendi soylarını da yok eder bunlar. Dünya ana, bir gün onlara
öyle bir darbe vuracak ki ne o güvendikleri akılları ne de bu akılla yaptıkları
aletler onlara yardımcı olacak…”

CORDELIA’NIN RENKLERİ
Yazar: Nicoletta Vallorani
Çevirmen: Zeynep Yeşilyurt
Milano. Kasım. Cordelia kendi renginin gizemini keşfetmeye karar verir.
Yaşını daha küçük göstermekle birlikte; sekiz yaşında, sıska, sarı saçlı,
mavi gözlü bir çocuktur. İçine kapanıktır, çok konuşmayı sevmez ve
–yanlış bir karar olduğunu bilmesine rağmen- artık hiç konuşmamayı
tercih etmektedir.
“Renkler ve sessizlikler sözcüklerden daha iyidir.” diye yazıyor
Nicoletta Vallorani, Cordelia’yla aynı fikri paylaşır gibi. Bizi küçük bir
kızın renkleri, hayatı ve duyguları keşfine davet ediyor romanıyla.
On renk, on duygu, on deneyim… Cordelia hayattan öğrendiklerini
kelimelerden çok renklere yakıştırıyor. Çocukluğun berrak zihniyle
yetişkinlere filozofça sorular soruyor.
Büyüklere de önerilir, büyük olsunlar diye.

ROMAN
ISBN: 978-605-65468-1-5
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 144 1. Basım
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İZLANDA’NIN ÇANI
Yazar: Halldor Laxness
Çevirmen: Ömer Demir

k i t a p s a a t i

y a y ı n l a r ı

ROMAN

Nobel Edebiyat Ödüllü kalemden bir kült roman…
İzlanda’nın Çanı yazarı Laxness, çağdaş İzlanda kurgusunun tartışmasız
ustası ve yaşadığı yüzyılın en büyük romancılarından biridir. Altmıştan
fazla kitap yazan Laxness, “Bağımsız İnsanlar” adlı kitabıyla 1955 yılında
Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.
17. yüzyılın sonlarında İzlanda’da geçen eser “bir zamanlar İzlandalıların
tek ulusal mirası çan” diye başlar. Başkahraman sefil bir çiftçi ve hırsız
olan Jón Hreggviðsson olta telini çaldığı için tutuklanır. Danimarka’nın
sömürgesi olan İzlanda’nın başında bulunan Danimarka Kralı, İsveçliler
tarafından tahrip edilen Kopenhag’ın yeniden inşa edilmesi için manevi
değeri yüksek bu çanın eritilip inşada kullanılmasını ister ve bu işi de
Jón’un üstlenmesi emrini verir. İzlanda’nın onuruna yapılan bu saldırı,
kitap boyunca kahramanların adalet arayışlarına yol açar.

ISBN: 978-605-8255-22-7
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 576 1. Basım

ANKAPARK
Yazar: Özkan Karahan

Tekin Galip, yirmili yaşlarda, Hasirun ilinin Karadul Köyü’nden gelmiş
ve Giresun Askeri Kale Gazinosu’nda askerliğini yapmaktadır. Annesini
çocuk yaşta kaybeden Tekin, babasından nefret etmektedir. Dedesi
ise gözlerinin önünde kalp krizi geçirerek ölmüştür. Askerde sürekli,
köydeki sevdiği kız Hayfa’yı düşünen Tekin’in hayal gücü oldukça
yüksektir. Hayalle gerçeği birbirine karıştıran Tekin, bir de paralel
evrenlerin birbirine girmesine ve zamanda sıçramalara maruz kalınca,
başına ilginç olaylar gelir.
Zavallı bir ruh, varoluş sancısı içinde kıvranırken, sancının yemi
olursa… Hayalleri gerçek gibi görür ve bir yandan anlamadıklarına
da alışamazsa… Gündüz düşleri içinde belirsiz olana dokunmak için
uzatırsa bu ruh işaret parmağını sapkınlıkla, sonsuza uzanan düş
içindeki düş sarmalı kaydırağında… Ya paralel evrenler birbirine
giriyor, günlük hayata sirayet ediyor ve bu zavallı ruh bunu farkında
olmadan yaşıyorsa?

UNDER-ÖLÜM OYUNU
Yazar: Giulia Gubellini
Çevirmen: İrem Akbulut

ROMAN
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ISBN: 978-605-82552-1-0
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 248 1. Basım

ROMAN
ISBN: 978-605-4334-84-1
Boyut: 13,5 x 19,5 cm
Sayfa Sayısı: 304 1. Basım

Özgürlüklerini kaybetmiş insanlar… Her an baskı, işkence, tutsaklık,
ölüm korkusu ve yaşamsal sınırlılıklar… Her an izlenme ve dinlenme
huzursuzluğu…
Ölüm kokulu çıkmaz bir yol…
Tüm bunlar bir ülkenin realitesi olunca, özgürlükleri uğruna yola çıkan ve
savaşan bir avuç genci nasıl bir süreç ve son bekliyor? Bunun için ölüm
oyunu oynanır mı?
2020 yılında İtalya’nın 050 şehrinde geçer romanımız. Gittikleri
protestodan sonra Alice ve Andrea kendilerini rehabilitasyon merkezinde
bulurlar. Kendileri gibi muhalif gençlerle Geçici Kalkınma İktidarı’na
başkaldırmanın bedelini Alplerin arasındaki bir uzamda ölüm oyunu
oynayarak öderler.

5.5

Yazar: Gökçe Atabek
Acı Kahve, Zifir-i Mavi, Sihr-i Yeşil, Kan Kırmızı ve Kahr-ı Sarı.
Birbirinden farklı beş hayat ve birbirinden acı beş hikâye.
Bir noktada kesişen fakat sonrasında kendi yoluna devam eden
insanlar.
Yaşamınızda dibe vurduğunuz ve daha da batamayacağınızı
düşündüğünüz için vazgeçtiğiniz oldu mu hiç? Çıkmaya
çalıştıkça daha aşağıya çekildiğiniz, üzerinizde sanki hiç yük
yokmuş gibi daha çok yük taşımak zorunda bırakıldığınız…

ROMAN
ISBN: 978-605-82552-7-2
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 320 1. Basım

BURCU’NUN DÜĞÜNÜNDE NE İŞİM VAR
Yazar: Cihan Batur

Siz hiç âşık oldunuz mu?

k i t a p s a a t i

Her şeye rağmen çare aramayı, bir çıkış yolu bulmayı
hedeflemeli insan. Gökçe Atabek, anlatımının akıcılığı sayesinde
okuyucuyu sayfaların arasına çektiği bu romanında, umuttan hiç
vazgeçmemeniz gerektiğini anlatıyor.

Peki, bir kalbe kaç aşk sığar?
y a y ı n l a r ı

Konu aşk ise, yapabileceklerimizin sınırı var mıdır?
Okurken sizleri hikâyesinin tam göbeğine çekecek, güldürürken
meraklandıracak yeni bir roman: Burcu’nun Düğününde Ne İşim Var?
Aslan ve Burcu’nun aşkında kendi aşklarınızın notalarını okumaya,
Aslan’ın kendini arayışında kendinizi sorgulamaya hazır mısınız?
Her aşk büyük umutlar ve beklentilerle başlar. Peki sonra?
Her aşkın bir hikâyesi var ve yazar Cihan Batur’un bu hikâyesi sizleri
bambaşka ilişkilerin çıkmazlarından mutluluklarına, hüzünlerinden
pişmanlıklarına götürecek. Kelimelerle bir orkestra kuran yazar, sizi
hem hikâyesiyle hem de anlatımıyla yüreğinizden yakalayacak.
Sanatçı ruhuyla hayata tutunmaya ve aşklarını yaşamaya çalışan bir
adam Aslan. Kaybetmek istemiyorken kaybediyor hayatına dokunan
her kıymetli parçasını. Tutamıyor mu, tutunamıyor mu? Kendini, aşkına
“Acıya kurulu bir saat gibiyim.” diye anlatırken, aslında zaman gibi
acımasızca kavrıyor ruhumuzu anlattıklarında.
Yazarın size küçük bir uyarısı var:
Kaybolan ilişkinizin,
çalınan sevgilinizin,
hatırası acıtan aşkınızın hatırlanmasından

ROMAN

bu eser sorumlu tutulamaz!
Lütfen kalbinizin, eşyalarınızın
güvenliğinden emin olunuz.

ve

diğer

şahsi

organlarınızın

ISBN: 978-605-82552-9-6
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 176 1. Basım
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YÜREĞİM ŞARKISINI SÖYLESİN
Yazar: Perihan Metin

ROMAN
ISBN: 978-605-81328-2-5
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 176 1. Basım

k i t a p s a a t i

y a y ı n l a r ı

On dört yaşında, saçlarından sürüklenerek bağıra çağıra
kaçırılmasından iki yıl sonra, on altı yaşında, kucağında bir bebeği
ile ana evine geri dönmüştü Mukadder. Ne acı bir hayattı onunkisi...
Kendi çocuk, kucağında çocuk, gözlerinde yaşlar; her şeye rağmen
yüreğinde umutlar. Anacığı ise, kızı giderken yanan bağrının bir kez
daha yandığını hissetmişti; kızının elinde bebesiyle döndüğünü
görünce: “Ananın yazısı gızda, o da bizdeymiş a gızım...” demişti
derinden bir of çekerek. Bir taraftan da yüreğine su serpilmişti kızının
eve dönüşüyle. Hiç olmazsa, sevmediği bir erkekle aynı evde işkence
hayatı yaşamayacaktı kızı bundan sonra. En azından gözünün
önünde olacaktı...

“Yüreğim Şarkısını Söylesin”de, Melike’nin kaleminden okuyoruz
bir annenin neler yaşayabileceğini ve her şeye rağmen ne kadar iyi
kalpli kalabileceğini; Mersin’in Silifke ilçesinin bir köyünde atmaya
başlayan yüreğin, hayatın getirdiği acımasızlıklarla zaman içerisinde
nasıl sus pus olabildiğini ve tekrar nasıl şakıyabildiğine şahit oluyoruz.

ZİHNİMDEN AKİSLER
Yazar: Alperen Ceylan

Yeterince meraklı değilseniz, yeterince zeki olmak hiçbir işinize
yaramaz.

DENEME
ISBN: 978-605-81328-1-8
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 144 1. Basım
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Eşi tarafından dövülen bir anne, babaları tarafından şiddet gören
çocukları; zorla evlenmek için kaçırılan ve evlendiği kişi tarafından
şiddete maruz kalan küçük bir kız, bir de istemeden dünyaya
getirdiği ve buna rağmen çok sevdiği halde büyümesine tanıklık
edemediği çocuğu; severek yapılan ikinci evlilik ve yine şiddet. Bir
kadın, bir ana, daha kaç kişiden kötülük görebilir? Buna rağmen nasıl
bu kadar vicdanlı olabilir?

“Tarihin başlangıcından beri insanoğlu pek çok şeyi merak etmiştir.
Bu merak ve doğru orantılı olarak cevap arayışı insanı diğer
canlıların bir kademe üstüne götürmektedir. Canlılar arasındaki
rekabette önde olsak dahi, kendi aramızdaki rekabette merak
edenlerin, sorgulayanların her zaman daha fazla anımsandığı bir
toplumda yaşıyoruz. Bir şeyler başarmak istiyorsak bu yeteneğimizi
olabildiğince çok kullanmalıyız. Düşünen insan unutulmazdır. Ölse
dahi fikirleri ve buluşları ile yaşar. Tesla’yı veyahut Farabi’yi unutmak
mümkün mü? Tabii ki hayır. Peki, biz unutulmamak için neler
yapmalıyız? Bu sorunun cevabı pek tabii olarak kendini geliştirmek
olacaktır. Donanımlı insan her zaman istediği yere ulaşır ve istediğini
başarır. Donanımlı olma prensibinin ilk kuralı genel kültürdür.
İnsanlar, çevrelerinde bilgin bir bireyin olmasından hoşlanırlar.
Milyonlarca kitap bu doğrultuda insanlara sunulmaktadır. Benimkisi
bu engin çölde sadece bir kum tanesi. Henüz fırsat varken öğrenelim.
Bana kalırsa yeterince meraklı değilsen, yeterince zeki olmak hiçbir
işine yaramaz.”

ORİGAMİ
KAĞIT KIVRIMLARINI ZİHİN İZLERKEN

Yazar: Gökçen Atamgüç
Hiç sihirli eller gördünüz mü?
Dönüşüme şahitlik etmek nasıl bir his biliyor musunuz?
Renklerin ve kağıdın sanatla buluşması nasıl olur?

HOBİ
ISBN: 978-605-65468-3-9
Boyut: 21x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 120 1. Basım

YOLDAN ÇIKARILMIŞ BAŞARI
Yazar: Erdal Atabek

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
ISBN: 978-605-8255-23-4
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 112 1. Basım

y a y ı n l a r ı

İnsanın en anlamlı güdüsü BAŞARI
Bir varoluş çabası
Üreterek yaratarak varolmak.
Anlamlı olan bir yaşam sürmek
Yarattığı değerle varolmak.
Bilinçli BAŞARI ile yaşamak.
Bu güdüyü paraya ve mala sahip olmaya yükleyen tuzak
Piyasaya teslim edilen Başarı güdüsü.
Sistemin insanı sürüklediği açmaz
Çağımızın trajedisi.
Bu tuzaktan kurtulmanın zamanı geldi
Bu sapmadan kendimizi kurtarmalıyız
Çocuklarımız mutlu bir geleceğe bakmalıdır
Bu kitap size bunu anlatıyor
Yoldan Çıkarılmış Başarı’nın öyküsüdür bu.

k i t a p s a a t i

Dokunulan her şeyin bir ruhu olduğuna inanırım... Kağıt da bunlardan
biri... İşte ona Gökçen Atamgüç dokunduğunda ruhunun huzuru ve
rengarenk kişiliği kağıtla şekilleniyor, tekrar çocuk oluyorsunuz sanki...
Bu kitabın sayfalarını çevirmeye başladığınız anda yaşınız ne olursa
olsun “hayatı” yakalayacağınız büyülü bir ormanda gezintiye çıkmaya
hazır olun!

HAYVANLAR BİZE NE ÖĞRETİR?
Yazar: Erdal Atabek

Hep biz hayvanlara bir şeyler öğrettik. Sirk hayvanlarını eğittik, ev
hayvanlarını eğittik. Köpeklere itaati, kedilere sadakati öğrettik. Ama asıl,
hayvanlar bize çok şey öğretti. Yaşamanın doğallığını, kendini korumayı,
bir alanı işaretlenmeyi, onlar bize öğretti. Öğrenebilseydik, belki daha
insanca yaşardık.

İNCELEME
ISBN: 978-605-8255-24-1
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 96 1. Basım
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KALANLAR

ŞİİR
ISBN: 978-605-82552-0-3
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 144 1. Basım

“Kalanlar”, bugüne kadar kaleme aldığım yüzlerce denemem,
çocukluktan kimi, gençlikten, ömürden, gönülden manolya kokulu
hatıralar kalanlar.
Kalakaldı…
Telde takılı kaldı uçurtma yüreğim.
Bakakaldı…
Uçurtmaya takılı kaldı gözlerim.
Aynı zamanda dizelerin de ifade ettiği gibi farklı bir bakış, bana
anlamlı gelen bir kare. Sahipken kimi ne denli önemli olduğunu tam
algılayamadığımız ancak avuçlarımızdan kayıp gidince ardından
bakakaldığımız her şey olabilir, sevdiğimiz biri, sağlık, para, iş,
şöhret gibi… Dünyaya gelip de kaybetmeyi tatmayan yok ve
yaşam kalanlarla devam ediyor. Geçmişin öfkelerini, pişmanlıklarını,
yanlışlarını yüklenip bugüne getirmenin de hiçbir yararı olmuyor.
Onun yerine güzel yaşayarak mutluluklarını biriktirmeli insan
diyorum.
Herkes birbirinden çok farklı fakat sevgi, saygı gibi, seviyeli, kaliteli
bir yaşam gibi insana yakışır değerler dünyanın her yerinde geçerli
ortak bir dil. Gülmenin, selamın, vedanın, yürek vermenin, omuz
vermenin, sırt sıvazlamanın, sıcak bir bakışın farklı bir dili yok.

DÜŞLERİM

k i t a p s a a t i

y a y ı n l a r ı

Yazar: Bekir Mutlu Gökçesu

Yazar: Özlem Gümüş
Aşkımı yağmurlara verdim, hayatımı insana sakladım,
Yolculuğum, akıbetim gibi değerli bir hürmet olmuş,
Yaşanmışlığım hayatın tadında ağlayan bir yürek oldu,
Kanayan kalbim, hayatımın umudunda, yalana karıştı,
Savrulan yüreğim, aklımın akışında hayalin inancı oldu,
Bana göre her şey aşktı, ona göre yalan olmayan canım,
Kanım hızlı akmaktaydı, doğrum hatalarım gibi yaman,
Nereye baksam yalan, neye tutunsam inancım gibi hür.
Aşka aldanan bedenim, hayallerin ızdırabında dirençli,
Kanmayan umudum, yarınların nezdinde kanaat eden,
Amacım hayallerin umudu olmak, doğrum hayatın tadı,
Zavallı bir keşke değilim, kahrım yarının inancı gibi azılı.

ŞİİR
ISBN: 978-605-81328-0-1
Boyut: 13,5x19,5 cm
Sayfa Sayısı: 128 1. Basım
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Kime göre haklıyım, neye göre doğru umudum olmuş?
Ben asil bir insan değilim, inancım hayatın serüveninde,
Kahrım umutların yanılgısında, yaşamın insanı kalmak,
Değerim, hayata dair kurduğum düşüncelerin egemeni.

YILDIZ ÇOCUK BOYAMA SERİSİ
Okul öncesi çocuklar için hazırladığımız bu boyama serisi çocukların okula hazırlanmasında yardımcı olacaktır.
Keyifle boyamalarını diliyoruz.

YILDIZ ÇOCUK ODASINI BOYUYOR
ISBN: 978-605-84891-1-0
Boyut: 21x29,7 cm
Sayfa Sayısı: 16 1. Basım

YILDIZ ÇOCUK SEVİMLİ HAYVANLAR
ISBN: 978-605-84891-2-7
Boyut: 21x29,7 cm
Sayfa Sayısı: 16 1. Basım

ISBN: 978-605-84891-0-3
Boyut: 21x29,7 cm
Sayfa Sayısı: 16 1. Basım

y a y ı n l a r ı

ISBN: 978-605-84891-3-4
Boyut: 21x29,7 cm
Sayfa Sayısı: 16 1. Basım

YILDIZ ÇOCUK MEYVELER

k i t a p s a a t i

YILDIZ ÇOCUK YAZ TATİLİNDE

YILDIZ ÇOCUK ORMAN HAYVANLARI
ISBN: 978-605-84891-4-1
Boyut: 21x29,7 cm
Sayfa Sayısı: 16 1. Basım
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SAYI: 1  EKIM 2010

156

Alaattin Aktaş - Ekonomideki Bahar, Ya Yalancı Baharsa... • Serdar Sayan Serbest Kur Rejiminde Belirlenen Karaborsa Dolar Kuru • Erinç Yeldan - Büyük
Durgunluğun Öğrettikleri • Turan Subaşat - Türkiye’nin Cari Açık Sorunu:
Nedenler ve Çözümler • Hakan Yetkiner - Küresel Kriz Türkiye Ekonomisini
Teğet mi Geçti? • Osman Aydoğuş - Türkiye Tarımında Çözülme • Harun
Öztürkler - Ekonomik Kriz ve Tüketim Davranışı • Ömer Faruk Çolak - Küresel
Kriz İşsizlerin Üzerine Kaldı • Esma Gaygısız - Öznel Refah ve Nesnel Refah
• Kadri Yamaç - Eğitimin Bireysel Getirisi Üzerine • Yılmaz Özkan - Kapitalizmin
Doğuşu • Alper Duman - Türkiye’de Ekonomik Eşitsizlik: Telakki ve Gerçeklik
• Saniye Dedeoğlu-Çisel Ekiz Gökmen - Türkiye’de Uluslararası Göç, Sosyal
Dışlanma ve İşgücü Piyasası • Murat Yıldırımoğlu - Bize Bilimin Ne Kadarı
Gerekli? • Kitap Tanıtımı, Ömer Faruk Çolak, İktisadi Büyüme ve Bölüşüm
Teorileri

SAYI: 2  ARALIK 2010

Alaattin Aktaş - OVP Hedefleri Tutarsa İktisat Kitapları Yeniden Yazılacak!
• Serdar Sayan - 2062’de Haftada Kaç Saat Mesai Yapacağız? • Hasan Ersel Bir Küresel Kamusal Mal Olarak Mali İstikrar ve G20 • Erinç Yeldan - Hollanda
Hastalığı Yayılırken • Ömer Faruk Çolak - Küresel Finansal Sistemde Yeniden
Yapılanma ve Kur Savaşları • Osman Aydoğuş - Türkiye’de Sınıfsal Gelir
Bölüşümü • Harun Öztürkler - Türkiye’nin Enerji Sorunu ve Enerji Politikası-I
• Hakan Yetkiner - Gümrük Birliği Antlaşması Türkiye’nin Dış Ticaret Örüntüsünü
Değiştirdi mi? • Sacit Hadi Akdede - Görece”Sağcı” Şehirlerde Vergi Yükü Daha
mı Azdır? • Yılmaz Özkan - Kapitalizmin Başı Dertte • Kadri Yamaç - Bolonya
Süreci Eğitim Reformu mu, Standartlaştırma Süreci mi? • Fatih Tokatlı - ABD’de
Ara Seçimler • Murat Yıldırımoğlu - Sosyal Bilimler ve Deney • Kitap Tanıtımı,
Asaf Savaş Akat, Şeytanın Oku Dediği Kitaplar

SAYI: 3  OCAK 2011

Alaattin Aktaş - Birkaç Taşla Üç-Beş Kuş Vurmak; Amaç Bu! • Serdar Sayan - Erivan’da
Libya Fantastik Filmleri Haftasını İzlemek mi İstersiniz, Jamaika’da Kış Sporları Yapmak
mı? • Vural Fuat Savaş - Görünmez El • Yılmaz Özkan - Krizde İlk Feda Edilecekler
• Erinç Yeldan - “Gezegenimiz Alınıp Satılan Ticari Bir Mal Değildir” • Ömer Faruk
Çolak - Türkiye’de Son Alınan Kararlar Çerçevesinde Para Politikasının Gelişimi
• Osman Aydoğuş - İstanbul Lüksün Yeni Başkenti • Hakan Yetkiner - Büyütmeyen
Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği • Sacit Hadi Akdede - İktisadi Büyüme Toplum
Hayatında Kendini Nasıl Gösterir? • Alper Duman - Türkiye’de Gelir Dağılımı:
Sınıfta Kalanlar • Harun Öztürkler - Türkiye’nin Eneji Sorunu ve Enerji Politikası-II
• Bayram Ali Eşiyok - Doğu Asya Ülkelerinin Gelişmesini Açıklamaya Yönelik
Kuramsal Yaklaşımlar • Kadri Yamaç - Yeni Bir 68 Kuşağı mı? • Barış Urhan - Deneysel
İktisat 101: Ön Kabullerimizi Gözden Geçirmeye Ne Dersiniz? • Murat Yıldırımoğlu Bilimin Ekonomisi • Kitap Tanıtımı, Şevket Pamuk, Romantik Ekonomist

SAYI: 4  ŞUBAT 2011

Alaatin Aktaş - Yabancının Getirdiği Dövizi Türk Vatandaşı Taşıyor • Serdar
Sayan - Yolsuzluk Yolsuzluğa Yol Açar mı? • Vural Fuat Savaş - Akılcı Davranış
(Rasyonalite) • Kadri Yamaç - Bilimde Yöntem -I- • Hakan Yetkiner - İktisat
Bilimi Nereye Koşuyor? • Erinç Yeldan - Büyük Durgunluk Altında İstikrar
Meselesi • Osman Aydoğuş - Üç Açıklar • Ömer Faruk Çolak - TCMB’den
Finansal Piyasalara: “Ben Buradayım” Sinyali • Yılmaz Özkan - Kapitalizm ve Savaş
• Sacit Hadi Akdede - Asimetrik Bilgi, Muhteşem Yüzyılın Ucube Heykelleri,
Sanatın Politik Ekonomisi • Esma Gaygısız - Trafik ve İyi Yönetişim • Fuad
Aleskerov-Hasan Ersel - “Seçimden Koalisyona Siyasal Karar Alma” Üzerine
Söyleşi • Korkut Baratov - Politik İktisat Geleneğinde Kuramsal Bir Yapıt

SAYI: 5  MART 2011

SAYI: 7  MAYIS 2011

d e r g i s i

Alaattin Aktaş - “Cari Açık Ya Finanse Edilmezse” Safsatası • Serdar Sayan Seçimler ve Çimler • Erinç Yeldan - Yer Kürenin En Önemli Oyunu • Asaf Savaş
Akat - Türkiye’nin İktisat Politikası Açmazlarına Bir Bakış • Oğuz Esen - Son
Yıllarda Kamu Yatırımları Arttı mı? • Ömer Faruk Çolak - Büyüme ve Borç İlişkisi
Üzerine • Murat Berk - Minsky’nin Vizyonu • Vural Fuat Savaş - Zamansız İktisat
• Sacit Hadi Akdede - Sağ Partiler Dolaylı Vergileri Sever • Harun Öztürkler Piyasa Ekonomisi, Planlı Ekonomi ve Sosyal Güvenlik Hizmeti: Türkiye Örneği I
• Timo Lajunen - Çok Kültürlülük • Bülent Madi - Beynin Gelişmesi, Çalışması
ve İktisat • Berna Tarı Kasnakoğlu - Estetik Müdahaleler • Alpay Hekimler 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Alt İşverenlik Kurumu Üzerine Düşünceler
• Kadri Yamaç - 1933 Üniversite Reformu: Atatürk’ün Büyük Vizyonu • Aslı
Barış - Modanın Lekeli Tarihi • Kitap Tanıtımı, C. Mengü Tunçay, Doğal İktisat

t o p l u m

SAYI: 8  HAZİRAN 2011

v e

Alaatin Aktaş - Reel Faiz Türk Vatandaşına Zaten Neredeyse Sıfır • Serdar
Sayan - Eleştirilemezliğin Dayanılmaz Hafifliği • Sinan Sönmez - Küresel
Finansal Kriz Ortamında Maliye Politikası ve Mali Kural • Vural Fuat Savaş İktisat ve Matematik • Ahmet Arıkan-Aynur Arıkan - Nasıl Matematik Yapılır?
Kavramlar ve İmajları • Uğur Eser - Sanayi Strateji Belgesini (2011-2014)
Yeniden Düşünmek • Ömer Faruk Çolak - Uluslararası Para Sisteminin Yeniden
İnşaası • Osman Aydoğuş - Ekonomide Olmayan Kadın Siyasette Olabilir mi?
• Sacit Hadi Akdede - Büyükşehir Aday İllerin Siyasi Durumu • Alper Duman Emeğin Payı ve Demokrasi • Ceyhun Elgin - Niçin Kayıt Dışı Oluruz?

i k t i s a t

Alaattin Aktaş - İşte Merkez Bankası’nı Kaygılandıran Tablo Bu! Ömer Faruk
Çolak - TCMB’nin Kararları ve Bankalar • Serdar Sayan - Bedava Sirke Baldan
(Her Zaman) Tatlı (mıdır?) • Vural Fuat Savaş - Denge • Hasan Ersel - Vilfredo
Pareto ile Üç Farklı Ortamda Tanışmıştım; Tabii Gıyaben... • Erinç Yeldan IMF’den Kriz Dersleri • Alper Duman - Demokrasi ve Emeğin Payı • Mualla
Çelik Hıdıroğlu - Şiddetin Epistemolojisi • Osman Aydoğuş - Mena ve
Türkiye II: Kadının Adı Yok • Kadri Yamaç - Üniversiteye Giriş Sistemi Mevcut
Durumu ve Öneriler • Uluç Gürkan - Senaryoyu Değiştirmek • Yılmaz Özkan
- “Bağımsız Yargının Bağımlılıkları • Sacit Hadi Akdede - Genç Osman Devlet
Tiyatroları Kapanabilir Biliyor musun? • Harun Öztürkler - Kriz Danimarka
Ekonomisini Teğet mi Geçti? • Baki Erken - Konut Politikasında Bir Reform:
TOKİ’nin Dönüşümü • Kitap Tanıtımı, Ercan Kumcu, Parasal İktisat Kuram Ve
Politika

y a y ı n e v i

SAYI: 6  NİSAN 2011

e f i l

Alaattin Aktaş - Tuik’in Haksız Yere En Çok Eleştiri Aldığı Veri: Enflasyon... • Serdar
Sayan - Süveyş Kanalı mı Daha Dar, Ayrıldığı Coğrafyalardaki Seçme/Eleştirme/Hesap
Sorma Kanalları mı? • Erinç Yeldan - Genel Teori 75 Yıl Sonra Yeniden ve İnadına...
• Ömer Faruk Çolak - Genel Teori’nin 75. Yılında Keynes’in İktisadı Yine Gündemde
• Yılmaz Özkan - Beyaz Saray’dan Bedevi Çadırına: Ortadoğu’da Neler Oluyor?
• Osman Aydoğuş - Mena (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Ülkeleri ve Türkiye • Sacit
Hadi Akdede - Orta Doğu’daki Politik İstikrarsızlıklar: Nedenler Ekonomik mi Politik
mi? • Vural Fuat Savaş - Tam Rekabet • Kadri Yamaç - Bilim ve Yönetim -II- • Oğuz
Esen - Anadolu Sermayesi • Gül Ertan Özgüzer-Alper Duman - İmalatın Suçu Ne?
İthalat Bağımlılığı ve Ticaret Sektörü • Harun Öztürkler - Türkiye’nin Enerji Sorunu
ve Enerji Politikası-III • Pürnur Uçar Özbirinci - Dünya Kadına Karşı: Antik Çağdan
Günümüze Kadın Sorunsalı • Hasan Ersel - Marksist İktisadı Öğrenmek Gerekli mi?
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SAYI: 9  TEMMUZ 2011
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Alaattin Aktaş - Büyüme Hızı İkinci Çeyrekte Yüzde 6.4’te Kalacak Gibi...
• Serdar Sayan - Yaz Tıraşı-1: Yaz (+) Tatili, Seyahatler ve Gelişmiş Ülke Halleri
• Erinç Yeldan - Krizin Neresindeyiz? • Fatih Özatay - Yeni Para Politikası
Başarılı Oldu mu? • Ömer Faruk Çolak - ABD ve AB’de Borç Krizi • Aykut
Kibritçioğlu - 2006-2011 Küresel Ekonomik Krizin Bileşenleri ve Karmaşıklığı
• Mehmet Uğur - Kurumsal Kalite ve Ekonomik Performans: İktisadın (Yeniden)
Siyasallaşması mı? • Vural Fuat Savaş - İktisat ve İdeoloji • A. Suut DoğruelFatma Doğruel - İstanbul’un Sanayiden Arındırılması: 2000 Sonrası Değişme
• Osman Aydoğuş - Dünyanın Zenginleri ve Yoksulları • Sacit Hadi Akdede
- İllerin Siyasi Eğilimleri ve Gelir Vergisi Yükü • Kadri Yamaç - Makyevel Ne
Demek İstemişti? • Kitap Tanıtımı, Ömer Faruk Çolak, Kültür ve Sanatın Politik
Ekonomisi,

SAYI: 10  AĞUSTOS 2011

Alaattin Aktaş - ABD’nin Notu... AB’nin Borcu...Türkiye’nin Kaçan Keyfi...
• Serdar Sayan - Yaz Tıraşı-2: Siz Hiç Harita Falına Baktınız mı? • Erinç Yeldan
- Kriz Tartışmaları • Oğuz Esen - İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı: İstikrar
İstikrarsızlıktır • Ömer Faruk Çolak - Kriz Derinleşirken Merkez Bankalarının Yükü
Artıyor • Aykut Kibritçioğlu - Avro Bölgesi Ülkelerindeki Güncel “Borç Krizi”
• Değer Eryar - Öncesi ve Sonrasıyla AB Krizi • Osman Aydoğuş - Gücün İktisadı
• Hakan Mıhcı - Popülizm: Hemen Şimdi! • Cem Oyvat - Kıdem Tazminatı, Kriz
ve İstihdam Üzerine Bir Not • C. Mengü Tunçay - Konut Balonu Patlayacak mı?
• Alper Duman - Göreli Fiyatlar ve Uzun Dönemli Cari Teğet • Seda Ertaç Cinsiyet ve Ekonomik Kararlar: Hindistan ve Türkiye’deki Deneylerden Sonuçlar
• Sacit Hadi Akdede - Tiyatro (Oyunu) Üretimi Piyasa Mekanizmasına Bırakılabilir
mi? • Kadri Yamaç - Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Üniversite Nereye
Koşuyor? • Söyleşi, Çiğdem Güçlü Karagül

SAYI: 11  EYLÜL 2011

Hasan Ersel - Napoleon Bonaparte Fransız Bilim Akademisini Nasıl Ele Geçirmişti?
• Alaattin Aktaş - Büyümedeki Süpriz Durgunluk Kaygısını Biraz Olsun Dağıttı
• Serdar Sayan - Elin İşsizlik Oranı Bizim Faize Kur mu Yapıyor? • Erinç Yeldan - Bir
Avrupa Öyküsü • Osman Aydoğuş - Korkutan Büyüme • Sinan Sönmez - Sermaye
Birikimi Rejimi ve İhracata Yönelik Sanayileşme (I) • Hüseyin Tatlıdil-Dicle Taşpınar
Cengiz - Türkiye’nin ve Ortadoğu Ülkelerinin Otuz Yıllık Kalkınma Serüveni • Ömer
Faruk Çolak - Kurala Dayalı İktisat Politikalarından İhtiyari Politikalara • Ertuğrul
Deliktaş - Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar ve Kalkınma Ajansı • Hakan Mıhçı - Üçüncü
Binyılın İlk On Yılında Türkiye’deki Emekçilerin Durumu: Bir Raporun Düşündürdükleri
• Sacit Hadi Akdede - Hangi İllerden Ne Kadar Vergi Geliyor? • C. Mengü Tunçay
- Kredi Kartlarına Yönelik Düzenlemeler Neleri Etkileyecek? • Yaman Örs - Freud,
Felsefe, Felsefeciler • Yusuf Eradam - Kahkahadan Kanat Yapar Emily

SAYI: 12  EKİM 2011

Alaattin Aktaş - İktisat Kuralları mı, O da Neymiş... • Serdar Sayan - Türk Otomobili,
Türk’ün Otomobili • Sencer Divitçioğlu - Geç Antikite ve Erken Orta Çağ • Ömer
Faruk Çolak - Yalnızlaşan Ülke Türkiye • Sinan Sönmez - Sermaye Birikimi Rejimi ve
İhracata Yönelik Sanayileşme (II) • Osman Aydoğuş - Gıda Krizi: Dünyanın Ekmeği
ile Kim Oynuyor • Vural Fuat Savaş - Finans Piyasalarının İşleyişi • Hüseyin TatlıdilNurbanu Bursa - Kredi Temerrüt Takası ve Risk Yönetimi (CDS: Credit Default Swap And
Risk Managment) • Sıtkı Değer Eryar - Finansal İşlem Vergisi Mümkün mü? • Sacit
Hadi Akdede - Tiyatrocuların Ekonomisi ve Devlet Tiyatroları • Sinan Zeyneloğlu Türkiye’nin İstihdam Yapısı ve Avrupa Ülkeleri ile Farklılıklar • Zafer Akçalı - Bir Deha:
Steve Jobs • Baki Eren - Bir Reform Önerisi: Ortaöğretim Düzeyindeki Alman Mesleki
Eğitim Sisteminin Türkiye’ye Uygulanması • İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma
Grubu - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler

SAYI: 13  KASIM 2011

SAYI: 15  OCAK 2012

d e r g i s i

Serdar Sayan - Hangi Çağda Yaşıyoruz?, Tarihçileri Göreve Çağırıyorum! • A. Suut
Doğruel - Unutulan Sanayi • Osman Aydoğuş - Yeniden Sanayileşme • Ömür
Şamiloğlu - Troyka: “Devlet, Sanayi ve Üniversite” İle Yüzleşmek • Caner Demir Ekonomi Kim İçin Büyüyor?: Çin ve Türkiye’de İnsani Kalkınma • Harun Öztürkler Cari İşlemler Açığı, Nedenleri ve Çözüm Önerileri • R. Funda Barbaros-Caner Doğan
- Maastrıcht Kriterleri’ne Kim Uyuyor? • Bayram Ali Eşiyok - Türkiye Ekonomisinde
Cari Açık Sorunu ve Çözüm Önerileri • Ömer Faruk Çolak - Kriz, Kapitalizm ve Merkez
Bankaları • Kadri Yamaç - Türkiye’de Temel Eğitimde Kalite ve Eşitliğin Geliştirilmesi:
Zorluklar ve Seçenekler (Dünya Bankası Raporu) • Ali Osman Dizman-Damla
Özdemir-Fatih Akçelik-Hüseyin Raşit Yılmaz-Seda Kırdar-Selim Koru-Simge
Andı - Gençliğin İsyan Yılı 2011 • Zafer Akın - Kantinde Artık Kola Yok Ayran Var
• Sacit Hadi Akdede - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti – I) • Özlem Uzundemir Dünya Kadına Karşı: Kadına Duyulan Korkunun Temelleri • İktisat ve Toplum Dergisi
Araştırma Grubu - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler

t o p l u m

SAYI: 16  ŞUBAT 2012

v e

Alaattin Aktaş - Reel Olarak Değerli TL’nin 2012’de Daha da Değerlenmesi Öngörülüyor
• Serdar Sayan - Kaçakçılığı Önlemek için Kaç Akçelik Önlem Lazım? • Hasan Ersel
- Türkiye’nin Küresel Krize Tepkisi ve İktisadi Büyüme Sorunu • Fatih Özatay - Para
Politikasında Yeni Arayışlar • Erinç Yeldan - Faiz ve Enflasyon İlişkisi ve Cari İşlemler
Açığına Dair • Osman Aydoğuş - Kur Artışları Dış Ticaret Açığına Deva mı? • Alper
Duman-Gül Ertan Özgüzer - Merkezi Sektörler ve Büyüme • Ömer Faruk Çolak Krize Girmeye Aday Ülke Rusya • Değer Eryar - Avrupa Birliği’nde Kriz ve Demokrasi
• Mustafa Pirili - İktisadı Yeniden Düşünmek • Alpay Hekimler - Türkiye’de Çalışma
Sürelerinin ve Modellerin Esnekleştirilmesine Yönelik Gözlemler • Sacit Hadi Akdede
- Kültür Politikasının Politik Ekonomisi – II • Yaman Örs - Felsefede Godot Çeşitlemeleri
ve Felsefecilerin “Godotsal” İşlevleri • Necdet Adabağ - Kültür Sömürüsü • İnan Mutlu
- Bir Amerikan Tragedyası: Büyük Finansal Kriz • İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma
Grubu - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler

i k t i s a t

Alaattin Aktaş - Büyüme Herkesi Yanılttı, Gidişat Yüzde 8’e Doğru… • Serdar Sayan
- Stratejik Ürün Belirlemek için Bir Strateji Belirlemek Gerekir mi? • Erinç Yeldan Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Türkiye’nin Gerçekleri • Osman Aydoğuş - Bir
Muamma: Tarımsal İstihdam Artışı • Gündüz Fındıkçıoğlu - Sermaye Çıkışı Yaşanırsa
Faiz Artırmak İşe Yarar mı? • Bedriye Saraçoğlu - Türkiye’de Büyüme İstihdam
Yaratıyor mu? • Ömer Faruk Çolak - Tüketim Üzerine • Alper Duman - Türkiye
Ekonomisinde Yatırımlar ve Bazı Bilmeceler • Emre Kumral - Türk Sağlık Sistemindeki
Kapitülasyon Süreci • Sacit Hadi Akdede - Kültür Politikasının Politik Ekonomisi – I
• Bayram Ali Eşiyok - Türkiye Ekonomisinde Sabit Yatırımlar ve Tasarruflar • Deniz
Yücelen - Doğum Sonrası İşe Dönüş • Seha Özgüç - Farklı Risk Tercihlerine Göre
Gayrimenkulün Türk Yatırım Portföylerindeki Yeri • K. Ali Akkemik - Devlet ve Piyasa:
Regülasyon Ekonomisine Giriş • İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma Grubu - Türk
Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler

y a y ı n e v i

SAYI: 14  ARALIK 2011

e f i l

Sencer Divitçioğlu - İktisadi Mesele, Sistemler ve Sınıflar • Alaattin Aktaş - Cari
Açıktaki Artış Duracak; Ama Ne Zaman • Serdar Sayan - Çin İşi, Japon İşi • Yılmaz
Akyüz - Küresel Kriz ve Yükselen Ekonomilerde Büyüme ve İstikrar: Çift Şeritli Yol mu,
Yoksa Yolun Sonu mu? • Dani Rodrik - Küreselleşme, Nereye Kadar? • Erinç Yeldan
- Şu Cari Açık ve Reel Kur Meselesi • Hasan Ersel - Belirsizlik ve Olasılık • Vural Fuat
Savaş - Aksiyomlar ve Teoriler • Cem Başlevent - Türk Seçmenler –Avrupai Kriterlere
Göre– Sağ-Sol Ölçeğinin Neresinde? • N. Emrah Aydınonat - Çokeşlilik, İktisat ve
Kalkınma • Hakan Mıhcı–Mehmet Tolga Taner - Yenilenen İnsani Gelişme Endeksi
ve Türkiye’nin Değişmeyen Konumu • Osman Aydoğuş - Ücret ve Maaş Gelirleri
Eriyor mu? • Sacit Hadi Akdede - “Anadolu Kaplanları”nda Sinema ve Tiyatro • Savaş
Volkan Genç - Atatürk, Felsefe ve Yaşam • ktisat ve Toplum Dergisi Araştırma
Grubu - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler

159

e f i l

y a y ı n e v i

i k t i s a t

v e

t o p l u m

d e r g i s i

SAYI: 17  MART 2012

160

Erdem Başçı - TCMB Para Politikaları • İhsan Uğur Delikanlı - Bankacılıkta Denetim
ve Şeffaflığın Gerekliliğinin Tekrar Hatırlanması • Hasan Tuluy-Zafer Mustafaoğlu Küresel Kriz ve Krize Karşı Uygulanan Politikalar: Türkiye ve Latin Amerika Karşılaştırması
• Hasan Ersel - Emmanuel Lasker ve T.C. Merkez Bankası • Gündüz Fındıkçıoğlu - 1929
ve 2008: Krizler ve Merkez Bankası Politikaları • Erinç Yeldan - Avrupa’nın ve Türkiye’nin
Dönemeçleri • Harun Öztürkler - Türkiye’de Parasal Büyüklükler Konjonktür Yönlü
müdür? • Vural F. Savaş - İktisat ve İdeoloji: Yirmi Birinci Yüzyıl • Osman Ata Ataç - Borç,
Atasözleri, Egemenlik ve Özgürlük • Osman Aydoğuş - Godot’yu Beklerken: Türkiye’de
Doğrudan Yabancı Yatırım • Mahmut Kutlukaya - Türkiye’de Kredi Büyümesi • Nedim
Saraçoğlu - Biyokütlenin Enerji Üretiminde Kullanılması • Sacit Hadi Akdede - İstanbul
2010 Avrupa Kültür Başkenti – II • Fikret Şenses - Piyasanın İdaresi: Neoliberalizm ve
Bağımsız Düzenleyici Kurumların Anatomisi • İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma
Grubu - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler

SAYI: 18  NİSAN 2012

Birol Aydemir - Türkiye’de İstihdam Politikası • Ümit Deniz Efendioğlu - Küresel İş
Krizi ve Türkiye • Bülent Pirler - Ulusal İstihdam Stratejisi • Serdar Sayan - Un, Yağ ve
Şeker Var; Bir de Helva Makinesi Operatörü Bulabilsek • Erinç Yeldan - “Ulusal İstihdam
Stratejisi”Belgesi Üzerine • Bedriye Saraçoğlu - Türkiye’de Genç İşsizliği Sorununa Genel
Bir Bakış • Müge Karacal-Gül Ertan Özgüzer - İzmir İşgücü Piyasası Araştırması: Küçük
Bir Özet • Cem Oyvat - (En Az) Üç Çocuk ve Türkiye’nin Emek Arzları • Alpay Hekimler
- Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Kanun Taslağı ile Yeniden Düzenlenen Ödünç Çalışma
Modeli Türkiye’de İşsizlik İle Mücadelede Önemli Bir Araç Olabilir mi? • Alaattin Aktaş
- Cari Açık-GSYH Dengesi Neden ve Nasıl Bozulacak? • Burak Saltoğlu - Para Politikası
Tartışmaları Üzerine • Vural F. Savaş - Uluslararası Rezerv Paralar: Amerikan Doları
• Bayram Ali Eşiyok - Türkiye Ekonomisi için Seçilmiş Kırılganlık Göstergeleri
• Selahattin Bekmez-Aslı Özpolat - Konut Fiyatlarındaki Yükseliş Devam Edecek mi?
• Sacit Hadi Akdede - İstanbul Şehir Tiyatroları ve Kültürün Politik Ekonomisi • Orçun
Doğan - Yöneterek Yönetilerek Yaşamak: İş Dünyasına Giriş 101 • İktisat ve Toplum
Dergisi Araştırma Grubu - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel
Göstergeler

SAYI: 19-20  HAZİRAN 2012

Helen Clark - Direnci Kalkınmanın Merkezine Yerleştirmek • Shahid Najam - Sürdürülebirlik
ve Eşitlik: Herkes için Daha İyi Bir Gelecek • İzzettin Önder - Stiglitz Raporu’na Kısmı Bakış
• Erinç Yeldan - Sömürgeleri Olmadan Avrupa Sanayileşebilir miydi? • Serdar Sayan - Özel
Soyunma Odasına Tropik Meyve İsteyen Zurnacı • Feride Doğaner Gönel - Sürdürülebilir
Kalkınmanın Kapitalizme İmtihanı • Turan Subaşat - Küreselleşmenin Sonu mu? • Meneviş
Uzbay Pirili - Sürdürülebilir İnsani Kalkınma Paradigması: Yeni Bir Ekonomi Politiğe Doğru
• Saniye Dedeoğlu - Kalkınma ve Ekstra-Küresel Endüstriyel Üretim: İstanbul Konfeksiyon
Sanayi Örneği • Murad Tiryakioğlu - Küreselleşme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Rio+20’ye
Doğru Türkiye’nin Artan Önemi • Alaatin Aktaş - Mevduat ve Hisse Senedi Dağılımına Bak;
Gelir Dağılımı Bozukluğunu Anla! • A. Suut Doğruel - İhracata Dayalı Büyüme Tehlikede
mi? Krizin Düşündürdükleri • Bayram Ali Eşiyok - Türkiye İmalat Sanayiinin Dış Ticaret
Yapısı ve Rekabet Gücü • Vural F. Savaş - Uluslararası Rezerv Paralar: Euro • Ömer Faruk
Çolak - Avrupa’da Keynesyen Programlar İktidar Değiştiriyor • Cem Başlevent - Ekonometrik
Seçimler: Hem Kavgasız, Hem Masrafsız • Mahir Fisunoğlu-Görkemli Kazar - Türkiye’nin
İnsani Gelişme Performansı • Sacit Hadi Akdede - Devlet Tiyatroları’nın Özelleştirilmesinin
(Kapatılmasının) Politik Ekonomisi • İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma Grubu - Türk
Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler

SAYI: 21-22  AĞUSTOS 2012

Serdar Sayan - Bu Çift Üç Çocuk Yapmış Bu İş Bulmuş, Bu Okula Gitmiş... ...Bu
da “Hani Bana, Hani Bana” Demiş! • Muhammed İslami Önal-Cihan Aktaş Merkez Bankasının Bağımsızlığı ve Anayasada Merkez Bankası • Erinç Yeldan
- Türkiye Orta Gelir Tuzağına Yaklaşırken • Alper Duman - Sonuçta Güney
Kore, Bir Alex Değil! • Vural F. Savaş - Uluslararası Rezerv Paralar: Renminbi
(RMB) • Mustafa Pirili - Rızanın Üretimi: Hegemonya, Ekonomi ve Toplum
• Uğur Selçuk Akalın - 21. Yüzyılın II. Dünya Finansal Krizi • Sacit Hadi
Akdede - Sponsorlar, Sanat ve Piyasa • Mehmet Yiğit Gürdal - Fikri Mülkiyet
Hakları Üzerine • Begüm Yurteri - Türkiye Elektrik Piyasasında Reform (2001…) • Sevinç Engin - Lider Öyle Olmaz Böyle Olur • İktisat ve Toplum Dergisi
Araştırma Grubu - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel
Göstergeler

SAYI: 23  EYLÜL 2012

SAYI: 25  KASIM 2012

d e r g i s i

Asaf Savaş Akat-Ege Yazgan - Döviz Kuru İhracat Fiyatlarını Yansıyor mu?
• Serdar Sayan - Nüfusu “Genç ve Dinamik” Ama Türkiye Bir Alexmanya Değil!
• Erinç Yeldan - Geçmişten Günümüze Türkiye Ekonomisi • Osman Aydoğuş
- Türkiye Ekonomisi 100. Yılda Nerede Olacak? • Alper Duman - Hanehalkı
Borcu, Hanehalkı Geliri ve Uçurum! • İzzettin Önder - Bilim Karşısında Bilginin
Araçsallaştırılması • B. Ali Eşiyok - Teşvikler, Kamu Sabit Yatırımları ve Bölgesel
Eşitsizliklerin Çözümüne Yönelik Bir Öneri • Sacit Hadi Akdede - “Muhteşem
Yüzyıl’ın” Politik Ekonomisi • Mehmet Feridun Sezer - “Mali Uçurum”un
Önlenmesinde Bekleyişlerin Rolü • Yaman Örs - Godot Kavramı ve Yaşam
Felsefesi: Yaşamın “Anlamı” • İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma Grubu Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler

t o p l u m

SAYI: 26  ARALIK 2012

v e

Erinç Yeldan - Kapitalizmin Büyük Durgunluğu Aşılamıyor • Koray Alper-Hakan
Kara-Mehmet Yörükoğlu - Sermaye Akımlarının Etkilerini Yumuşatmaya Yönelik
Yeni Bir Para Politikası Aracı: Rezerv Opsiyonu Mekanizması • Zelal Aktaş-Altan
Aldan-Faruk Aydın-İhsan Bozok-Burak Kanlı - Türkiye’de Altın: Dış Ticaret, Cari
İşlemler Dengesi ve Büyüme Üzerine Etkisi • Ömer Faruk Çolak - Avrupa Birliği
Türkiye İlişkileri Nereye? • Harun Öztürkler - 2012 Yılı Nobel Ekonomi Ödülü Üzerine
• Selçuk Candansayar - Piyasa Metası Olarak Sağlık ve İşçileşen Doktorlar • Sacit
Hadi Akdede - Kültürel Miras, Tarihi Kentler Birliği ve Yeni Büyükşehir Belediyeleri
• Mert Can Duman - Ankara’da Neden Bu Kadar Çok AVM Var? • Fikret Şenses Yükseköğretim Reformu mu Özelleştirme mi? • Osman Aydoğuş - Yüksek Öğretim
Kanunu Taslağı Hakkında Kısa Değerlendirmeler • B. Ali Eşiyok - İktisat Penceresinden
Teknolojiye Bir Bakış ve Türkiye’nin Teknolojideki Yeri • Hakan Mıhcı - UEK-TEK
2012’nin Ardından: Bir Gelenek Oluşuyor • İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma
Grubu - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler

i k t i s a t

Ahmet Faruk Aysan - Kredi Kartı Piyasasının Bilinmeyenleri Genç İktisatçıları
Heyecanlandırabilir mi? • Ayça Tekin Koru - Tüketimin Ayak İzleri: Dünyaya
Bakış • Erinç Yeldan - Yerçekimi Yasalarının Yadsınması: Finansallaşma ve Köpük
Kapitalizmi • İzzettin Önder - Kriz’in Nimetleri • Meneviş Uzbay Pirili-Ahmet
Eren Yıldırım - OECD Ülkelerinde Gelir Eşitsizliği • Osman Aydoğuş - Yatırırsan
Büyür! • B. Ali Eşiyok - Türkiye Sanayileşmenin Neresinde? Uluslararası Bir
Karşılaştırma • Sacit Hadi Akdede - Devlet-Tiyatro İlişkisi Çalıştayı Ardından-I
• M. Oğuz Arslan - ‘Çekirdekten’ Kamusal Mal: Gnu/Linux • Kenan Mortan
- Yolu Açanlar Ne Anlatıyor? • İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma Grubu Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler

y a y ı n e v i

SAYI: 24  EKIM 2012

e f i l

Pascal Lamy - Ticaret ve Kalkınmaya Yönelik DTÖ Gündemi • Hasan Ersel - Ne
Olacak Halimiz? Küresel Kriz ve Biz • İzzettin Önder - Dünyanın Yeni Aklı •Vural
F. Savaş - Uluslararası Rezerv Paralar: Özel Çekim Hakları (SDR) • Ömer Faruk
Çolak - Avrupa Birliği Çöküyor mu? • Bülent Temel - Neoliberalizmin Kapitalist
Zihniyetle Uyumsuzluğu: 2007 Büyük Durgunluğu • Selahattin Bekmez-Aslı
Özpolat - Kentsel Dönüşüm ve Sosyo-Ekonomik Adalet • Mert Can Duman
- Başkent Seçmenine Ekonometrik Yaklaşım • Özge Erdölek - Başka Bir
İktisat Mümkün (mü)? “Post Otistik İktisat” • Yaman Örs - Değişik Alanlardaki
Godot Beklentilerinin Kısa Yorumları ve Açılımları • Sacit Hadi Akdede - Laik
Burjuvalar, Dindar Burjuvalar ve Sanatın Politik Ekonomisi • İktisat ve Toplum
Dergisi Araştırma Grubu - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi,
Temel Göstergeler

161

e f i l

y a y ı n e v i
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t o p l u m

d e r g i s i

SAYI: 27  OCAK 2013

162

Hasan Ersel - “Ekonominin Büyüme Hızından Bana Ne?” • Serdar Sayan Ortalama 7 Çocuk Yapan Nijerli Anneler Dünya Hakimiyeti (Mi?) Hedefliyor!
• Orhan Erdem-Işıl Erol - Ev Sahipliği-İşsizlik İlişkisi Üzerine: Oswald Hipotezinin
Türkiye Örneğinde Test Edilmesi • Değer Eryar - Genciz, Eğitimliyiz, ve İşsiziz
• İzzettin Önder - Ulus-Devlet Çözülürken Eğitim • Hakan Mıhcı - Yeni Yök Yasa
Taslağının Ekonomi Politiği • Selahattin Bekmez-Müge Manga - Türkiye’de
Enerji Sektörünün Geçmişi ve Geleceği • Nedim Saraçoğlu - Küresel İklim
Değişiminin Azaltılmasında Karbon Ayak İzinin Rolü • B. Ali Eşiyok - Türkiye ve
Seçilmiş Ülkelerde Yenilik Faaliyetleri • Sacit Hadi Akdede - Dizi İhraç Ediyoruz
da Neden Sinema Filmi İhraç Edemiyoruz? • Aytekin Keskin - Oryantalizm
veya “Avrupalı Akıl Üstündür!” • İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma Grubu Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler

SAYI: 28  ŞUBAT 2013

Sacit Hadi Akdede - Sanat Üretiminin Politik Ekonomi Açısından Bir Sınıflama
Denemesi • Erinç Yeldan - TCMB’nin “Yeni” Politika Arayışları 2013’te de Sürecek
• Sinan Sönmez - Kırılgan Büyüme, Bütçeler ve Bütçe Politikası • Hasan Ersel - Bilgi,
Teknolojide İlerleme ve Eğitim Üzerine • Kenan Mortan - 25.Yılda İdris Küçükömer
Hoca • İzzettin Önder - Zarif Hocam: Profesör Oktay Yenal • Vural Fuat Savaş Uluslararası Rezerv Sorunu • Aylin Çiğdem Köne - Çevresel Performans Endeksi
2012 Raporu Üzerinden Dünya’ya ve Türkiye’ye Bakış • Alper Duman - Fukara İktisat
• Yener Coşkun - Taşınmaz Piyasası Döngüleri ve Ülkemiz Taşınmaz Piyasaları için
Bir Değerlendirme • Ahmet Yılmaz Ata-Ferhat Kadifeci - Spor Toto Süper Ligin
Ekonomik Analizi ve Ekonomi Politiği • Berna (Balcı) İzgi - Yöneticilik Boyutu ile
Kadın İstihdamını Anlamak • İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma Grubu - Türk
Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler

SAYI: 29  MART 2013

Serdar Sayan - 3+ Çocukçular Tam Olarak Ne İstiyor? • Ayça Tekin Koru-Nazire Nergis
Dinçer - Susar Kadın Ünzile Susar Çünkü Okuyamaz Yazamaz • Osman Aydoğuş Kuzey-Güney veya Pı(I)Gs • Selahattin Bekmez-Ferda Nakıpoğlu - Çevre Vergileri ve
Ekonomik Etkinlik • Kenan Mortan - Tüketici Elektroniği Sektörü Ne Yapar, Ne Yapmaz?
• Burcu Türkcan - Türkiye’nin Metropol Bölgelerinde Yaratıcı Endüstriler: İzmir, İstanbul
ve Ankara Örnekleri • B. Ali Eşiyok - Gelişmekte Olan Büyük Ekonomilerin Büyüme
Performansı: 1960-2011 • Emre Özyerden - Davranışsal Kökenleri ile Yolsuzluk ve
Yolsuzlukla Mücadele • Sacit Hadi Akdede - Kültürün Özelleştirilmesi Sağcı Görüşler
• Mert Can Duman - Ne Kadar Ekmek, O Kadar Sanat • Uğur Eser - Neoliberal
Akılsallık, Devletin Yeni Aklı ve Üniversiteler • Yaman Örs - Gerçekleşmeyen (ve
Gerçekleşemeyecek) Felsefe Düşlerim • İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma Grubu
- Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler

SAYI: 30  NİSAN 2013

Ahmet Faruk Aysan-Mehmet Fatih Ulu - Küresel Kriz, İktisat Tarihi ve Makroiktisat
Metodolojisi Açışından Bir Kazanç Olabilir mi? • Erinç Yeldan - Büyüme Balonu
Sönerken • Mustafa Sönmez - İran’a “Altın İhracatı” ve Göstergelerde Çarpılmalar…
• B. Ali Eşiyok - İktisadi Dönemler İtibariyle Türkiye Ekonomisinin Büyüme
Performansı: 1923-2011 • Hasan Ersel - Türkiye-AB İlişkileri: İktisadı Anlama
Çabalarımda Bir Örnek Olay) • Şiir Yılmaz - Hugo Rafael Chavez Frias ve “21. Y.Y.
Sosyalizmi’’ • Mustafa Pirili Yüzeybilim Fragmanlar ve Gabriel Tarde • Vural Fuat
Savaş - Merkez Bankasını Yeniden Düşünmek • İzzettin Önder - İktisadi Düşüncelerin
Evrimi ve Türkiye-Dünya Ekonomisi • Ceyhun Elgin - Kayıt Dışılığı Nasıl Ölçebiliriz?
• Sacit Hadi Akdede - Dünyada Kültür Politikaları-I • Yaman Örs - “Gerçekleşmeyen
(ve Gerçekleşemeyecek) Felsefe Düşlerim” Üzerine Bir Not • İktisat ve Toplum
Dergisi Araştırma Grubu - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel
Göstergeler

SAYI: 31-32  MAYIS-HAZİRAN 2013

SAYI: 35  EYLÜL 2013

d e r g i s i

Erinç Yeldan - Türkiye Ekonomisi’nde Büyüme Serüveni Üzerine • Osman
Aydoğuş - Türkiye Ekonomisinin Yumuşak Karnı : Enerji-1 • Turan Subaşat AKP’nin Ekonomik Başarı Miti 3 – Cari açık ve Dış Borç • Serdar Sayan - (Bana
Standardını Söyle) Gösterge Tuhafiye: Herkes “Standardı Kadar” Konuşursa…
• Hasan Ersel - Ronald Coase ve İktisatta Dışsallık Sorunu • Serkan Küçükşenel
& Ü. Barış Urhan - Daha İyi Bir Tasarım Mümkün mü? Pratik Sorunlar İçin
İktisadi Çözümler • Ayça Tekin Koru & N. Nergiz Dinçer - Eğitim Politikasının
Üvey Evladı : Yetişkin Eğitimi • Kenan Mortan & Osman Arolat - Kastamonu
Ekonomisi Tipik Bir Orta Ölçek Kentinin Anatomisi • İzzettin Önder - Eğitim
ve Sınavın İşlevsel Konumu • Aynur Uçkaç - Küreselleşme Bağlamında Türkiye
Ekonomisi’nin 2000-2012 Dönemine Bakış • Alper Duman - Kitap Eleştirisi :
Zaman Akıp Giderken

t o p l u m

SAYI: 36  EKİM 2013

v e

Kenan Mortan, Osman Arolat - İzmir Üstüne Düşünmek • Osman Aydoğuş İzmir Ekonomisi ve Expo 2020 • Turan Subaşat - AKP’nin Ekonomik Başarı Miti
2 – Dış Ticaret • Cem Mehmet Baydur - İktisatçılar Nereye ve Nerede? • Çağlar
Yüncüler - Türkiye’de Enflasyon Gelir Grupları Arasında Ne Kadar Farklılaşıyor?
• B. Ali Eşiyok - Gümrük Birliği Anlaşması’nın Dış Ticaret (Cari İşlemler Açığı)
Üzerindeki Etkisi : İthalatta Asyalaşma • Mert Can Duman - Türkiye Teknolojiye
Alışıyor • İzzettin Önder - Marksist Yaklaşımda Alt-Yapı Üst-Yapı Kuramı
• Yaman Örs - Karl Marx: Felsefede İktisatlaşma ve Siyasallaşma • Sacit Hadi
Akdede - John Ruskin’den Neo Klasik İktisatçılara Sanatın Politik Ekonomisine
İlişkin Bazı Teoriler • Fikret Şenses - Kitap Tanıtımı : Modernizmin Yansımaları:
60’lı Yıllarda Türkiye • İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma Grubu - Türk
Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler

i k t i s a t

Dani Rodrik - Son On Yılda Türkiye Ekonomisinin Performansı Ne Kadar İyiydi? • Aykut
Kibritçioğlu - Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 2002-2012’de Ne Kadar Büyüdü?
• Osman Aydoğuş - GSYH’metre • Turan Subaşat - AKP’nin Ekonomik Başarı Miti
• Hasan Ersel - Reformcu Olmak Neden Kolay Değildir? • Funda Barbaros-Meneviş
Uzbay Pirili-Akın Erdoğan-Özge Erdölek - Taksim Gezi Parkı Direnişini Destekleyen
“İzmir Gündoğdu Eylemcileri” Profili Anket Çalışması: Bulgular ve Değerlendirmeler
• İzzettin Önder - Gezi Parkı Anatomisi: Hiç Kimse Hata Yapmıyor • Ömer Faruk
Çolak - FED ve Çin Merkez Bankasının Değişen Politikaları Sonrası Krizde Üçüncü Evre
• Murat Özyüksel - Yazmadıklarından Dolayı Eleştirilmek: Küçükömer’in İleri Sürdüğü
Vehmedilen Tezler • Hüseyin Özel - İktisat ve Toplum • Demet Lüküslü-Hakan Yücel 2000’Li Yıllar Türkiye’sinin Gençlerini Anlamak: Milenyum Kuşağı Üzerine Bir Yazı • Mert
Can Duman - Müzik Aletini Biz Üretiyoruz Başkası Çalıyor • Uğur Emek - Türkiye’de
Posta Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi • Alper Duman-Aycan Kapucu Eryar - İkili
Sistem • Sacit Hadi Akdede - Dünyada Kültür Politikaları-III: Asya’dan Örnekler

y a y ı n e v i

SAYI: 33-34  TEMMUZ AĞUSTOS 2013

e f i l

Serdar Sayan - Ofisimdeki Saksıda Yetişen Mikroiktisatçı Sardunya! • Dani Rodrik Ekonomide Yanlış (ve Doğru) Nedir? • Aykut Kibritçioğlu - Akademik İktisatçıların
Siyaset ve Siyasi Partilerle İlişkileri Hakkında Bazı Düşünceler • Erinç Yeldan - 14 Mayıs
Ne Kadar Gerçek? • Osman Aydoğuş - Kısmi İthal İkamesi ve Yeniden Sanayileşme
• B. Ali Eşiyok - Türkiye İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı: Sürdürülebilir mi? • Mustafa
Sönmez - Batı’ya Kürt Göçü ve G.doğu’yu Kalkındırma Söylemi… • Murat Özyüksel Yazmadıklarından Dolayı Eleştirilmek: Küçükömer’in İleri Sürdüğü Vehmedilen Tezler
• Hakan Altınay-Görkem Aydemir-Burcu Baran-Cansu Ekmekçioğlu - Küresel
Kamu Malları Olarak Küresel Normlar • Vural Fuat Savaş - Friedman’ın “Sanki” (AS IF)
Yaklaşımı • Sacit Hadi Akdede - Dünyada Kültür Politikaları-II Avrupa’dan Örnekler
• Kenan Mortan - Erdoğan Alkin’i Yad Ederken…. • İktisat ve Toplum Dergisi
Araştırma Grubu - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler
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SAYI: 37  KASIM 2013

164

Osman Aydoğuş - Türkiye Ekonomisinin Yumuşak Karnı: Enerji-2 • Turan
Subaşat - Koalisyon Hükümeti Türkiye’yi Çökertir Miti • Ayça Tekin Koru - Deniz
Kızları ve Kibirden Küfelikler • N. Emrah Aydınonat - İktisat Politikası, Emniyet
Kemeri ve Biber Gazı • B. Ali Eşiyok - 1960’lı Yıllara Türkiye’nin Gerisinde
Başlayan Güney Kore Neden Başarılı Oldu ya da Türkiye Neden Tökezledi?
• Mehmet Fatih Cin - Muhalif İktisatçı Alfred S. EI Chner ve İktisada Katkıları
• Levent Aydın - Küresel Isınmanın Küresel Güç Sınaması • Kenan Mortan &
Osman Arolat - Geleneksel Toplum Aşamasında Bir İl : Hakkari’de Bir Ekonomik
Gezinti • Mert Can Duman - Dünya Şehircilik Günü’ne Özel Sürdürülebilir
Şehirler • Uğur Emek - Özelleştirme İhalelerinde Yaratılan Belirsizliğin Maliyeti
• Sacit Hadi Akdede - “Bağımsız ve Devrimci Sanat İçin Bir Manifesto” Troçki’nin
Manifestosunun Politik Ekonomi Açısından İncelenmesi

SAYI: 38  ARALIK 2013

Erinç Yeldan - QE, Kim için • Burcu Ünüvar - Bir Para Politika Güzellemesi:
Bu Ayna Zayıf Gösteriyor Galiba! • Hasan Ersel - İktisadi Gelişme ve Çevre
Kirlenmesi • Kenan Mortan & Osman Arolat - Yeni Sanayi Odağı : Gaziantep
• Turan Subaşat - AKP’nin Ekonomik Başarı Miti 4 : Yatırımlar, Tasarruflar, İmalat
Sanayi ve Faizler • İzzettin Önder - Bütçe Felsefesi • Hakan Mıhcı - AKP Dönemi
Türkiye Ekonomisinden Kesitler: Efsaneler ve Gerçekler • Oğuzhan Altay Türkiye’de İktisadi Dönüşümlerin Sosyo-Kültürel Alanla Etkileşimi Üzerine Bir
Deneme(1923-1999) I • Sacit Hadi Akdede - Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma
Planlarında Kültür ve Sanat • Yaman Örs - Et Voila Godot : Karl Marx • Levent
Özübek - Yeşil Dalı Arayan Çocuk; Lev Tolstoy (1828-20 Kasım 1910) • B. Ali
Eşiyok - Hey Türkiye Nasılsın? Sayılar, Rakamlar, Olgular, Yorumlarla Bir Ülke
Fotoğrafı

SAYI: 39  OCAK 2014

Şevket Pamuk - Türkiye Ekonomisine 200 Yıllık Bir Bakış • Osman Aydoğuş
- Ulaştırmada 19. Yüzyılı Yakalamak! • Rauf Gönenç - Türkiye’de girişimciliği
geliştirmek için ne yapılmalı? • B. Ali Eşiyok - Ekonominin Yumuşak Karnı: Dış
Borçlar • Salih Barışık - Emek Arzında Cinsiyet Eşitsizliği Kısıtı • Nuran Belet Kadın İşgücünün Çeyiz Sandığı: Ev Eksenli Çalışma • Kenan Mortan & Osman
Arolat - Yerel Sanayi Odağı: Denizli • Neşe Kumral-Mehmet Güçlü - Kültür
Ekonomisi ve Bölgesel Politika • Alper Duman - Rekabete Yoğunlaşalım:
Yoğunlaşmanın En Fazla Olduğu Yerlerde • Mert Can Duman - Bir İşe Başlamak
Bitirmenin Yarısıdır • Nesrin Dağ - Kitap Eleştirisi: Kullanılıp Atılanlar: Küresel
Ekonomide Yeni Kölelik-Kevin Bales

SAYI: 40  ŞUBAT 2014

Mert Can Duman - Türkiye’de (Neden Bu Kadar) Çok AVM Var • Serdar Sayan Maduro Petrol Zengini Venezuela’yı Nasıl Madara Etti? (…Ve Bundan Bize Ne?)
• Erinç Yeldan - Emperyalist Savaşın Yüzüncü Yılında... • Turan Subaşat - Umut
Tacirliği, Kriz ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri Miti • B. Ali Eşiyok - Kalkınmanın
“Kurşuni Çağı” • Hüseyin Özel - Kapitalizm ve Mutluluk • İzzettin Önder Neoliberalizm ve İnsan Hakları • Sacit Hadi Akdede - İstanbul Kültür ve Sanatta
Dünyanın Neresinde? • Levent Özübek - Mihail Lermontov “Altın Bulutlar
Ağlıyor” • Hakan Mıhcı - Sosyal Bilimler Karnavalının Ardından

SAYI: 41  MART 2014

SAYI: 43  MAYIS 2014

d e r g i s i

Özlem Önder - 17. uluslararası iktisat öğrencileri kongresi • Turan Subaşat AKP’nin Sosyal Gelişme Miti • Metin Sarfati - Eros Thahanatos’u mu Çağırıyor?
• Temel Taşkın - Türkiye’de büyümeye, kişi başına düşen milli gelir ve dağılım
açısından bir bakış • Muhammed İslami Önal - Finansal İpek Yolu: Malezya ve
Türkiye • İzzettin Önder - Tina ve Bir Alternatif Var • Kenan Mortan & Osman
Arolat - Konya: Türkiye’nin Kobi Başkenti, Etkin mi? • Yaman Örs - Filozoflar”ın
Godot’sal Dramı • Sacit Hadi Akdede - Muhafazakârın Sanat Manifestosunun
Politik Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi • Levent Özübek - Dmitri
Şostakoviç Ne Kadar Muhalifti

t o p l u m

SAYI: 44  HAZİRAN 2014

v e

Erinç Yeldan - Küresel Kriz Niye Aşılamıyor? • Vedit İnal - Az Gittik Uz Gittik, Bir
Arpa Boyu Yol Gittik: İkinci Kısım • B. Ali Eşiyok - Dış Ticaretin Yapısal Analizi
• Mert Can Duman - Nicelik ya da Nitelik, İşte Bütün Mesele Bu • İzzettin
Önder - Planlama: Öneri Yararlı, Ancak Uygulama Nasıl Olur, Bilemiyorum
• Ömer Faruk Çolak - Ukrayna Krizi ve Rusya Ekonomisi • Cenk Pala - Ukrayna
Krizi ve Doğal Gazda Türkiye’nin Artan Önemi: “Enerjik” Paradigma Değişiklikleri
• Muhammed İslami Önal - İslami Bankacılıkta Risk, Risk Yönetimi, Riskten
Korunma ve Türev Ürünleri • Kenan Mortan & Osman Arolat - Antalya ve
Turizm Sektörü • Levent Özübek - Titan Gemisi Kazası

i k t i s a t

Evren Çelik Wiltse - Nasıl Mutlu Oluruz? • Erinç Yeldan - Üretkenlik Yorgunluğu
İçinde Türkiye • Vedit İnal - Az Gittik Uz Gittik, Bir Arpa Boyu Yol Gittik: Birinci
Kısım • Burcu Ünüvar - Hepimiz Günahkârız, Bazılarımız Daha Çok… • Osman
Aydoğuş - Zaman Tercihi, Yatırım ve Tüketim • Bora Süslü - Faiz Paradoksu:
Tasarruf! Neden mi, Sonuç mu? • B. Ali Eşiyok - Türkiye Ekonomisinin Yeniden
Yapılanmasına İlişkin Bir Kalkınma Stratejisi Önerisi • Nurettin Kaldırımcı
- 2014 Rekabet Mektubu • Alper Duman - Güven, İletişim Ağları ve Kolektif
Eylem • Özgür Döğerlioğlu - İş Yerinin Evrimi • Kenan Mortan & Osman
Arolat - Eskişehir: Bir Sanayileşme Mucizesi • Mehmet Hecan - “Arap Baharı”
Sonrası IMF Müzakerelerinin Siyasi İktisadı; Mısır ve Tunus Örnekleri • Sacit
Hadi Akdede - Şair ve Patron • Levent Özübek - Traven B. Kimdi?

y a y ı n e v i

SAYI: 42  NİSAN 2014

e f i l

Ayça Tekin Koru - Al Hançeri Kadınım Vur Ben Öleyim • N. Nergiz Dinçer Türkiye’de Kadın olmak: Kadının Eğitimi Yok, İşi Yok, Geliri Yok, Söz Hakkı Yok...
• Dilara Tekin - Modern Kültürde Kadın-Ev Karşılaşması: Fetişler • İnci Özkan
Kerestecioglu-Aylin Özman - Akademide Feminizmin Yol İzleri – Dinamikler,
Sorunlar, Tartışmalar • Sacit Hadi Akdede - Tiyatroda Kadın Rolleri Neden
Daha Az ? • Berrin Koyuncu Lorasdağı-Ahu Sumbas - Yerel Siyasette Kadınlar
da Olmalı! Ama “Neden Olmalı?” • Tanju Tosun-Gülgün Erdoğan Tosun-Betül
Aydoğan Ünal - Yerel Seçimlerde Stratejik Oy Verme ve İzmir Örneği • Emre
Özyerden - Seçimler ve Oyun Teorisi • Kenan Mortan & Osman Arolat - Kars:
Bir Sosyo-Ekonomik Değerlendirme • Mustafa Pirili - Serbest Ticaret Dönemi
Romansları • Yaman Örs - Tarihsel Maddecilik, Tanrısal Maddecilik ve Felsefe
• Levent Özübek - Emile Zola’nın Natüralizmi ve Kadınların Saadeti
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t o p l u m

d e r g i s i

SAYI: 45  TEMMUZ 2014

166

Erinç Yeldan - Yerkürenin En Önemli Oyunu • Kenan Mortan & Osman
Arolat - Kayseri ve Ekonomisi • Uğur Eser - Dünya Yeniden Sanayiye Dönerken
Türkiye Dünya Sanayinin Neresinde? • Bayram Ali Eşiyok - Niyazi Berkes, İdris
Küçükömer, Kemal Tahir ve Doğan Avcıoğlu’nda Gelişme Stratejileri: Bir Ufuk
Turu • Mustafa Pirili - Georg Simmel; Yeniden Hatırlanan Sosyolog • Bora
Süslü - Paranın Değeri ve Denge Faizi • Sacit Hadi Akdede - Türkiye Sanat
Kurumu ve Tiyatro Desteği Yapısı • Levent Özübek - Andre Gide ve Dar Kapı

SAYI: 46  AĞUSTOS 2014

Ayça Tekin Koru-N. Nergiz Dinçer - “Hizmet Ticaretinde Ampirik Çalışmalar”
Çalıştayı • Ö. Faruk Çolak - Konut Sektöründe Kriz Tartışmaları • Orhan
Erdem-Yusuf Varlı - Konut Fiyatları: Balonlar ve Endeksler • Bayram Ali Eşiyok
- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Ampirik Bir Değerlendirme • İzzettin
Önder - Farklı Alanlarda Bilim Emperyalizmi • Aytekin Güven - Askeri Darbeler
ve Gelir Eşitsizliği • Mehmet Behzat Ekinci - Sürdürülebilir Turizm Kalkınması
için ‘Yavaş Şehir’ ve Türkiye • Gülenay Baş Dinar - Wesley Mitchell’in İktisat
Bilimine Katkısı Üzerine Bir Değerlendirme • Muhammed İslami Önal - Bir
Finansman Aracı Olarak Sukuk • Levent Özübek - Jettatore

SAYI: 47  EYLÜL 2014

Bozkurt Güvenç - Geleneksel Türkiye Kavramsal Çerçeve: Köyden Kente...
• Ziya Öniş - Küreselleşme, Gelir Adaletsizliği ve Demokrasinin Geleceği: Kriz
Sonrası Eğilimler • Metin Sarfati - “Edebiyat yapmaktan” uzaklaşan iktisat
bilimi insan tabiatını algılayabiliyor mu? • Cem Mehmet Baydur - Kısa ve Uzun
Dönem Faizi Arasına Merkez Bankası Girebilir mi? • Mert Can Duman - Oyunun
Yeni Kuralı - TTIP • Kenan Mortan & Osman Arolat - Trabzon Ekonomisi:Bir
Arayış mı? Mevcutla Yetinmek mi? • Yaman Örs - Her Şey Gerçekten Birbiriyle
İlişkili midir? (“Gerçekte, Değildir.”) • Fikret Şenses - Aysıt Tansel, 2050’ye Doğru
Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış • Andrea Stover - Türkiye’nin
Gelişen Girişimcilik Ortamı: İlerlemek için Impact Hub • Levent Özübek - Çığlık

SAYI: 48  EKİM 2014

Bozkurt Güvenç - Doğuşunun 90. Yılında Türkiye Cumhuriyeti • N. Oğuzhan Altay
- Türk Ekonomisinde 1923–1939 Dönemi ve Devletçilik Görüşü (Klasik ve Keynesyen
Görüşler ile Bir Karşılaştırma) • Osman Aydoğuş - Yeni Türkiye’ye Yeni Politikalar
veya İnşaata Karşı Sanayi • Burcu Ünüvar - Yeni Türkiye’nin Olmayan Büyüme
Sorunu! • Gülenay Baş Dinar & Aytekin Güven & Başak Çakar Dalgıç - İşgücü
Devri Olgusu Temelinde Neoklasiklerin ve Kurumsalların Çalışma Hayatına ve
İstihdam İlişkilerine Bakışı • Sezen Aslan & Zeynep Özdemir - Bir Eko-kent Projesi:
Kastamonu Cide • Açalya Alpan - Dayanıklı Kentler Terimi Bir Moda Terim mi, Yoksa
Aciliyet mi: İklim Değişikliği Altında Kentlerin Dayanıklılığına Kısa Bir Bakış • Ferda
Uzunyayla - Yeni Bir Sermaye Formu Olarak “Doğa Sermayesi”nin Ekolojik Açıdan ve
Birikim Süreci Açısından Taşıdığı Anlam • Güler Yalçın - Çevre ve Kadastro • B. Ali
Eşiyok - Aynadaki Suretimiz: “Oblomov” • Yaman Örs - 27 Mayıs Ordu Müdahalesi:
Ya Olmasaydı? • A. Özlem Önder - Ege’de İktisat

SAYI: 49  KASIM 2014

SAYI: 51  OCAK 2015

d e r g i s i

Erinç Yeldan - Faiz Savaşı Siyasallaşırken • Turan Subaşat - Başkanlık
Sistemiyle Türkiye Daha Hızlı Büyür mü? • İzzettin Önder - Syriza: Yunanistan
Değil, Kapitalizm Kurtuldu • Cem Başlevent - Genel Sağlık Sigortası • B. Ali
Eşiyok - 1930’lardan 2000’lere: Sanayileşme Toplumsal Hedef Olmaktan Çıkıyor
• Mustafa Sönmez - Sanayide Enflasyon: Ortalamanın Altındaki ve Üstündeki
Sektörler • Burcu Türkcan - Yığınlaşma Ekonomileri Ekseninde İktisadi Yakınlık
Türleri ve Ağyapılar • Kenan Mortan - Türkiye Tarımına Bakmak • Fatih Vural
- Dinlerin Faize Bakışı • Mürüvvet Büyükboyacı - Açık Arttırmalar ve Açık
Arttırmalarda Teorik Beklentilerden Sapmalar • Ali Arı - Türkiye Ekonomisinin
Serencamında Bir İktisatçı: Prof. Dr. İlker Parasız • Osman Arolat - Saygın bir
Ortadoğu tarihçisi Bernard Lewis’in tarih notları • Levent Özübek - Operadaki
Hayalet

t o p l u m

SAYI: 52  ŞUBAT 2015

v e

Erinç Yeldan - Bretton Woods’un 70. Yılında: Tarihin Sonu • Osman Aydoğuş
- Durgunluk İçinde Enflasyon • Eray Akdağ & Serkan Küçükşenel & Ü.
Barış Urhan - Bir Oyun Teorisi Örneği ile Lobicilik • Mürüvvet Büyükboyacı
- Koordinasyon Oyunları • Gönenç Gürkaynak & Ç. Olgu Kama - Yolsuzluk,
Ekonomik Aktörler ve Büyüme • Ömer Faruk Çolak - Rusya Ekonomisi
Üzerine • Perihan Sarı - Türkiye’de Gerçekleştirilemeyen Bir Sosyal Diyalog
Aracı: Ekonomik ve Sosyal Konsey • B. Ali Eşiyok - Türkiye ve Dünyada Askeri
Harcamalar • Mert Can Duman - Rekabetçi Bir Dünyanın Anahtarı: İnovasyon
• Osman Arolat - İri Cüsseli Kocaman, Coşkulu, Tertemiz Çocuk Yürekli
Ağabeyim Yaşar Kemal • Levent Özübek - Meğer O, Mozart’mış…

i k t i s a t

Osman Aydoğuş - Türkiye Ekonomisi Nasıl Sanayisizleşti • Erinç Yeldan - Şu
“Yapısal Reform” Denilen Mucize İlaç • Mehmet Uğur - Yolsuzluğun Kişi Başına
Gelir Büyümesi Üzerindeki Dolaysız Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması • Mustafa
Pirili & Meneviş Uzbay - BM 69. Genel Kurulu Üzerine Bir Değerlendirme:
2015 - Sonrası Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Yol Haritası ve İklim Zirvesi
• Cem Mehmet Baydur - Eksik Rekabet Koşulları, Bölüşüm ve Maliye Politikası
• Burcu Türkcan - Kavramsal olarak bilgi dışsallıkları ve bilgi dışsallıklarının
iktisadi etkileri • Ahmet Ertuğrul - Ölümünün Doksanıncı Yılında A. Marshall
• B. Ali Eşiyok - Tarım Sektörü: Sorunlar ve Çözüm Önerileri • Yaman Örs Yoksa Siz de Bir “Pozitivist” misiniz? “Pozitivizm” Teriminin Anlambilgisel Bir
Çözümlemesi • Açalya Alpan - Yeni Kariyer Yollarına Açılan Yeşil Pencere
• Levent Özübek - Shakespeare’in Globe Tiyatrosu

y a y ı n e v i

SAYI: 50  ARALIK 2014

e f i l

Dilek Çetindamar - Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Yatırımın Teşvik Edilmesi
• Devrim Dumludağ - Kalkınma Sürecinde Kurumlar • Selahattin Bekmez &
M. Akif Destek - Savunma Harcamaları ve Sosyo-Ekonomik Faktörler • Hakan
Yetkiner & Dilara Kılınç - Kredi Kartı Kullanımı Üzerindeki Sınırlamalar Etkili
mi? Erken Bulgular • İzzettin Önder - Kriz Algılaması ve Çözümlemesi • Kenan
Tümer - Finansal Krizlerin Doğası Üzerine • Kenan Mortan & Osman Arolat
- Bursa Nereye Yelken Açıyor? • Burcu Türkcan - Artıları ve Eksileriyle Turizm
Endüstrisi • Muhammed İslami Önal - Devlet Yatırım Fonlarının Artan Önemi
ve Etkileri • Levent Özübek - Giacomo Puccini’nin Çalkantılı Hayatı
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SAYI: 53  MART 2015

168

Osman Aydoğuş - Fiyat İstikrarına Karşı Finansal İstikrar: Döviz Kuru ve
Enflasyon Tartışması • Cem Mehmet Baydur - Tutarsız Enflasyon Hedeflemesi
ve Faiz Politikası Tartışmaları • Burcu Ünüvar - Bunu Evde Denemeyin: Faiz
Artışına Neden Olan Faiz İndirimi • B. Ali Eşiyok - Enflasyon Hedeflemesi,
Merkez Bankası’nın Bağımsızlığı Ya Da İstikrar Her Şey Midir? • Ü. Barış
Urhan & M. Eray Yücel - Enflasyon Var... Yok Gibi... Yeniden Gelir mi? • Cem
Başlevent - Sosyal Yardımlar • Aylin Çiğdem Köne & Mehmet İncili - Türkiye
İçin Karşılaştırmalı Bir Eko-Verimlilik Analizi • Nihat Falay - Yerel Yönetimler ve
Performans Denetimi • Yaman Örs - Asos’ta Felsefe, Mantıkçı Pozitivizm Ve
Ötesi • Levent Özübek - Guy Des Cars (1911-1993)

SAYI: 54  NİSAN 2015

Salih Barışık - Türkiye’de İşsizlik Sarmalı: Büyüme İstihdam İlişkisi • Demet
Lüküslü - Hakan Yücel - Gençlik Halleri • Cenk Pala & Özge Özden - Avrupa
Enerji Birliği (AEB) • Burcu Türkcan - Thomas Piketty ve 21. Yüzyılda Kapital
• Aytekin Keskin - Sorun Algısı ve Sorun Çözümünde “Öz” ile “Yabancı” İlişkisi
• Ahmet Ertuğrul - Wicksell: İktisatçının İktisatçısı • Oktay Öksüzler - “Büyük
Durgunluk: ABD Modern Tarihin Tüm Kolay Erişilir Meyvelerini Nasıl Bitirdi,
Nasıl Hastalandı ve Nasıl İyileşecek” • Osman Arolat - Öğrencisinden Filozof
İktisatçı Terence W. Hutchıson • Levent Özübek & Selçuk Özel - Bülbülderesi

SAYI: 55  MAYIS 2015

Serdar Sayan - Monopoly Türk İcadı Olsaydı Oyun Tahtasında “Hapse Gir” Karesi
Olur Muydu? • Sübidey Togan - Türkiye – AB Gümrük Birliği ve Transatlantik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı • A. Erinç Yeldan - Büyüme Masalının Sonu
• Osman Aydoğuş - Neo-liberal Dönem: Bilanço • İzzettin Önder - Kapitalizmin
Diyalektik Sarmalı • Bayram Ali Eşiyok - Kalkınma Dinamikleri Aşınırken...
• Turan Subaşat - Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 1- Yurttaşlık Geliri
• Mert Can Duman - Yeşil Ekonomiler Rekabetin de Önünü Açar • Murad
Tiryakioğlu - Elektriksiz Bir Günün İktisadi ve Toplumsal Anlamı • Metin
Sarfati - Rousseau’nun Ütopyası • Hakan Mıhcı - Şenses Çalıştayı • Osman
Arolat - İlter Turan’a Emeritüslük Armağan Kitabı, “Siyaset Bilimi” • Levent
Özübek - Robert Schumann’ın Ruhu Sizi Çağırıyor

SAYI: 56  HAZİRAN 2015

Osman Aydoğuş - Ekonomide Yeniden Dengelenmenin Zorluğu ve İktisat
Politikasında Arayışlar • A. Erinç Yeldan - Enflasyon Hedeflemesini Sorgulamak
• Serdar Sayan - Anadolu Sırtlanları Anadolu Aslanlarının Yaşam Alanlarını mı
Daraltıyor? • Tayfun Özkaya - Tarımda Kurtuluş Var mı? • Turan Subaşat - Sosyal
Demokrat Bir Ekonomi Modeli 2-Kademeli Olarak Arttırılan Tüketim Vergisi • Ayça
Tekin Koru - (U)mutsuzluğumuzun Kışı ve Sardunya • Metin Sarfati - Bir Ütopya
Olarak İktisatta Çoğulculuk veya “Ekonomi ve Toplum” • Bayram Ali Eşiyok - Türkiye
İnovasyon (Yenilik) Yapıyor mu? • Hakan Mıhcı - HDP 2015 Seçim Bildirgesinin
Ekonomi Politiği: “Ama Umudu Var Büyük İnsanlığın” • Aytekin Keskin - Türkiye’ye
Alman Bilim Göçü Darülfünun’da Alman Bilimciler • Ayten Ayşen Kaya - 18.
Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi • Osman Arolat - 1919 Divan-ı Harb-i Örfi
Ermeni Tehcir yargılamaları • Ertuğrul Tokdemir - Yolun Sonu • Emin Akçaoğlu Neoliberal Reçeteler Yeniden Sorgulanıyor... • Levent Özübek - Enrique Granados ve
Kaçınılmaz Kaderi

SAYI: 57  TEMMUZ 2015

SAYI: 59  EYLÜL 2015

d e r g i s i

Aslı Bende, Sureti Kalsın! - Erinç Yeldan - Burcu Ünüvar • Yapısal Reform Yoksa,
Talep Yönetimine Devam (mı?) - Öner Günçavdı • Yatırım Teşvik Sistemi Teşvik
Ediyor mu? - Osman Aydoğuş • Türkiye Ekonomisinin Uzun Dönemli Temel Yapısal
Sorunu Nedir? - Hakan Mıhcı • 7 Haziran Seçimleri ve İl Bazında MHP ve HDP
Oylarının Karşılaştırmalı Analizi - Sacit Hadi Akdede • Mutlak Gelir, Nispi Gelir ve
Mutluluk - Devrim Dumludağ • Disiplinlerarası Bir Alan: Ekonofizik ve Kuantum
Ekonomisi - Burcu Türkcan • Feynman ve Bilim: İktisadın Bilim Olmaması Üzerine
- Can Madenci • Dünyanın Yeni Süper Gücü Çin mi Oluyor? - Bayram Ali Eşiyok
• Nicelik ya da Nitelik İşte Bütün Mesele Bu - II - Mert Can Duman • Sosyalist Gençlik
Lideri Harun Karadeniz Öleli 40 Yıl Olmuş - Osman S. Arolat • Karamazov Kardeşler
- Levent Özübek • Ahmet Tayfun Kutun - Editöre Mektuplar

t o p l u m

SAYI: 60  EKİM 2015

v e

Marica Frangakis - Yunanistan Ekonomisi ve Halk: SIRADA NE VAR? • Öner
Günçavdı - Farklı Finansman Şekilleri Altında Oluşturulan Parti İçi veya Partiler
Arası Koalisyonlar ve Büyümenin Değişmeyen Niteliği • Uğur Eser - İktisatın
Krizi ve İktisatta Yeni (anaakım) Yaklaşımlar • Turan Subaşat - Sosyal Demokrat
Bir Ekonomi Modeli 4 - Sanayi Politikası (Finans) • Bayram Ali Eşiyok - Uçak
Üretmenin Ekonomi Politiği • Metin Sarfati - Savaş - Terör - Şiddet - Yalnız
İnsan ve Ötesi... • Osman Arolat - Harun Karadeniz Öleli 40 Yıl Oldu: 16 Ağustos
1975 • Yaman Örs - Olağanüstü Bir Felsefeci, Olağanüstü Bir Aydın: Bertrand
Russell • Levent Özübek - Kaligrafik Şiirler, Pornografik Romanlar, Detektiflik
Maceralar Guilliaume Apollinaire (1880 - 1918) • Bozkurt Güvenç - Editöre
Mektuplar

i k t i s a t

Ester Ruben - Devrim Dumludağ - Davranışsal İktisadın Gelişimi • Zafer Akın Ü. Barış Urhan - Davranışsal Oyun Teorisi • Tuna Çakar - Levent Neyse İktisadi Kararların Biyolojik Temelleri – NÖROİKTİSAT • Özge Gökdemir - Murat
Öztürk - Fayda, Sosyal Seçim ve Mutluluk • İzzettin Önder - İktisat ve Psikoloji
• Ali Seyhun Saral - İktisatta Laboratuvar Deneyleri • Ruut Veenhoven Devrim Dumludağ - Bugün Daha Mutlu muyuz? • Osman S. Arolat - Nermin
Abadan Unat’ın 94 Yıllık Yaşamının Kum Saatine Akan 75 Yılı • Levent Özübek
- Ruggero Leoncavallo ve Palyaçolar Operası

y a y ı n e v i

SAYI: 58  AĞUSTOS 2015

e f i l

Ayça Tekin Koru - Yeni Türkiye: Tüketim Kültürünün Ramazan Sofrası • Öner
Günçavdı - Türkiye’nin Büyüme Politikasının Sürdürülebilirliği ve Doğurduğu
Riskler • Bayram Ali Eşiyok - Türkiye ve Güney Kore’de Üretkenlik • Turan
Subaşat - Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 3 - Sanayi Politikası (Ticaret)
• Ömer Faruk Çolak - Yunanistan Krizi Üzerine • Metin Sarfati - İstekten
Arzuya veya Arzunun Kıskacında • Bozkurt Güvenç - Cumhurbaşkanı
Demirel • Hakan Mıhcı - CHP 2015 Seçim Bildirgesi: “Kaynaşmış Sınıfsız Bir
Toplum Olarak” Yaşanacak Bir Türkiye • Sacit Hadi Akdede - Çocuk Gelinler
• Jusef Hasek - Koalisyon Hesapları Işığında Düşünceler • Ertuğrul Tokdemir “İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz” Üzerine Notlar • Osman
Arolat - Bu yılın vergi rekortmeni Şarık Tara’yı Yakından Tanımak… • Levent
Özübek - Köy Şairi Aleksey Koltsov (1809-1833)
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SAYI: 61  KASIM 2015

170

EDİTÖRE MEKTUPLAR - Bozkurt Güvenç • Orta Vadede Hepimiz Ölüyüz! Osman Aydoğuş • Gelişmekte Olan Büyük Ekonomilerde Katma Değerin
Teknolojik Yapısı - Bayram Ali Eşiyok • Türkiye Ekonomisinin Sektörel
Dönüşüm Sorunları - Hakan Mıhcı • Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli
5 - Kamu İktisadi Teşebbüsleri (1) - Turan Subaşat • Kemer Sıkmaya Hayır.
Ama… - Metin Sarfati • Piyasa Sisteminin Dinamizmi ve İstikrarsızlığı: Weber
ve Schumpeter - Hüseyin Özel • 1 Kasım Seçimleri ve İl Bazında MHP ve HDP
Oylarının Karşılaştırılmalı Analizi - Sacit Hadi Akdede • Haydar Kazgan’dan
Galata Bankerleri - Osman S. Arolat • Nürnbergli Şarkıcılar - Levent Özübek

SAYI: 62  ARALIK 2015

+2 Derecenin Ekonomisi ve Türkiye’nin İklim Değişikliği İle Mücadele
Yükümlülükleri - Erinç Yeldan • Asgari Ücret Artışının Etkileri - Osman Aydoğuş
- Elif Tunalı Çalışkan • Dünyada ve Türkiye’de Servet Eşitsizlikleri - Bayram Ali
Eşiyok • Ne Kederde Ne Zaferde - Ayça Tekin Koru • Kendime Yeni Bir Ben
Lazım - Mert Can Duman • Türkiye’de Uydu Teknolojilerinin Gelişimi ve İktisadi
Etkileri - Şenol Gülgönül - Erdem Demircioğlu - Ahmet Fazıl Yağlı - Nedim
Sözbir - Uğur Yıldız • Kemer Sıkmaya Hayır. Ama… - II- Metin Sarfati • Türkiye
Konut Piyasasındaki Gelişmeler ve Konut Balon Endeksi - Gülbahar Atasever
• 10 Soru & 10 Cevap: Ekonomide “Kayıp” Üniversite Mezunu Öğrenciler İçin
Tavsiyeler - Ariel Rubinstein • “Dersaadet’te Bir Sosyalist: PARVUS EFENDİ” Osman S. Arolat • Uçan Hollandalı - Levent Özübek

SAYI: 63  OCAK 2016

Türk Akımı: Üzerine Uçak Düşen Boru Hattı! - Cenk Pala • Küresel Ekonomide
Arayışlar - Hasan Ersel • İktisat Politikasında Arayışa Gerek Var mı? - Turan
Subaşat • Para Politikasında (Kurumsal) Arayış: Merkez Bankaları Kurumsal
Değişimlerin Eşiğinde mi? - Nazire Nergiz Dinçer • 21. Yüzyılda (İktisat)
Politika(sı) - M. Aykut Attar • Türkiye’de Girişimlerin Fotoğrafı - Alper Duman
• Temel Bilimler, Teknoloji ve Kalkınma - Bayram Ali Eşiyok • Kemer Sıkmaya
Hayır. Ama… - III - Metin Sarfati • Bir Rektör Babanın Rektör Oğlu, Bir Dünya
İnsanı: Tosun Terzioğlu - Osman S. Arolat • Mutlu Olma Sanatı - Alain (18681951)[Emile Chartier] - Levent Özübek

SAYI: 64  ŞUBAT 2016

Üniversite ve Özgürlük - Jonathan R. Cole • Yeni Kurumsal İktisat - Ronald
Coase • Kurumsal ve Organizasyonel İktisat Üzerine - Tamer Çetin • Kurumlar,
Kurallar ve Büyüme İlişkisi Üzerine - Özge Kama • Yirmi Birinci Yüzyılda
Kurumsal İktisat - Geoffrey M. Hodgson • Kurum Nedir? - John R. Searle
• Hoşgörü Abidesi Tokta’yı Kaybedeli Üç Yıl Olmuş... - Osman S. Arolat
• Enigma (Bilmece) Varyasyonları’nın sırrı neydi? Edward Elgar (1857-1934) Levent Özübek

SAYI: 65  MART 2016

SAYI: 67  MAYIS 2016

d e r g i s i

Suriye’li Mülteciler Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiliyor? - Oğuz Esen - Ayla Oğuş
Binatlı • Devlet ve Otoriterlik Üzerine - R. Mustafa Pirili • İktisatta Yeni Bir Literatür:
Araştırma Etiği - Altuğ Yalçıntaş • Türkiye’nin Yüksek Teknoloji İhracatı ya da “Asiye
Nasıl Kurtulur?” - Bayram Ali Eşiyok • Türkiye’de 2015 Yılı İtibariyle Yaşam Endeksi
Açısından İllerin Değerlendirmesi - Burcu Türkcan • Nihilizmin Dönüşü mü? – II Metin Sarfati • Klasik İktisadi Analizde Doğanın Yeri - Ferda Uzunyayla • Ali Nejat
Ölçen’in Siyasetçilik Anıları - Osman S. Arolat • İki Kez Unutulmuş Bir Moskova
Şarkısı: Parla Yıldızım, Parla - Levent Özübek

t o p l u m

SAYI: 68  HAZİRAN 2016

v e

Liberal Demokrasi Öldü mü? - Bozkurt Güvenç • Küresel Ticarette Var Bir
Rehavet - Ayça Tekin Koru • İhracat Tökezlerken: Açmazlar ve Çözümler Bayram Ali Eşiyok • PODEMOS’u Anlamak - Pablo Iglesias • Kurumsal İktisat:
Dünü ve Bugünü - Malcolm Rutherford • Soru: Genç Ekonomistler Politika
Üretebiliyorlar mı? - Ü. Barış Urhan - M. Eray Yücel • Bir Doğasever’in 90. Yaş
Kitabı - Osman S. Arolat • Amerikan Edebiyatı’nın Dev İsmi Mark Twain (18351910) - Levent Özübek

i k t i s a t

Yatırımsız Cari Açık ve Borçlanan Türkiye - A. Erinç Yeldan • ‘Kazan-Kazan’
Çözüm Önerisi: 6 Milyarı Biz Verelim; Göçmenleri AB Alsın! - Serdar Sayan
• Tanıkların Anlatımıyla Göçmenlik Olgusu: İktisatçı ve Politikacı Ernst Reuter’in
Türkiye Yılları - Aytekin Keskin • Dışa Açık Küçük Bir Ekonomide Toplam
Talep ve Faiz İlişiklisi - Bora Süslü • Kapitalizmde ‘İş’ Yok... - Bayram Ali Eşiyok
• Nihilizmin Dönüşü Mü? – I - Metin Sarfati • Özel Hekimlik Taşeron Hekimliğe
Mi Dönüşüyor? - Asuman Doğan • Hypatia: İskenderiye’deki Son Işık - Berk
Yüksel • Öyle Bir Geçer Zaman Ki! - Mert Can Duman • Zorlukla Yürütülen
Eğitim Yaşamından Ülke Yönetiminin Zirvesine - Osman S. Arolat • Francois
Carco (1886-1958) Le Doux Caboulot ve Geçmiş Günler - Levent Özübek

y a y ı n e v i

SAYI: 66  NİSAN 2016

e f i l

Atatürk’ten İnönü’ ye İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye - Bozkurt Güvenç • Yeni
Kurumsal Ekonomi: Değerlendirme Yapmak ve Geleceğe Bakmak - Oliver E.
Williamson • Kâfirlik ve Sapkınlık Arasında Kurumsal İktisat - Mehmet Gürsan
Şenalp • Birikim, Rant, Yaratıcı Yıkım ve Elit Kesim - Cem Mehmet Baydur Sibel Cengiz • Cari Açıkların Sürdürülebilirliği - Soner Uysal - Turan Subaşat
• İllerde Yaşam Endeksi: Bir Türkiye Panoraması - Özge Erdölek Kozal - R. Funda
Barbaros • Quo Vadis Felsefe? - Yaman Örs
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SAYI: 69  TEMMUZ 2016

172

Sosyal Bilimin “İnsansızlaşması”? - Hüseyin Özel • Nihilizmin Dönüşü mü?
- III - Metin Sarfati • Apolloncu İktisattan Dionysosçu İktisata Doğru (mu)? Çiğdem Boz • İktisat Kuramı, İktisat Kurumu ve İktisadi Davranış Arasındaki
Şizofreni - S. Sevinç Orhan • Fransa’da El-Khomri İşgücü Yasası ve Çalışma
İlişkileri İçerisinde “Meşru” Şiddet - Burak Gürbüz • İktisadın Araştırma Etiği ile
İmtihanı - Altuğ Yalçıntaş • Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 6 - Özelleştirme
Politikaları - Turan Şubaşat • Dünya Sanayi Coğrafyası Değişirken, Türkiye’nin
Hal-i Pür Melali - Bayram Ali Eşiyok • Yeni ve Özel Bir Kitap Hakkında Cangül
Örnek - Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı - Ergun Türkcan • Gülten
Hocadan Neoliberalizmin 35 Yıllık Macerası - Osman S. Arolat • Lucia di
Lammermoor - Levent Özübek

SAYI: 70  AĞUSTOS 2016

Karşı Devrime Karşı Darbeler... - Bozkurt Güvenç • İktisatta Bilimsel Suistimaller:
“Hiç Yok”tan Farkındalığa - Altuğ Yalçıntaş • İdris Küçükömer Üzerine Eleştirel
Bir Bakış - Ömer Faruk Çolak • 25. Yılda İdris Küçükömer Hoca İçin - Kenan
Mortan • Orta Sınıf ve Orta Sınıflar Üzerine: Tanımlar - Burak Gürbüz • Brexit
- Avrupa Birliği’nin Sonu mu? - Turan Şubaşat • Kalkınma Yokuşunda Devlet
ve Uluslararası Politikalar - İzzettin Önder • Bölgesel Kalkınma ve Bir Model
Önerisi - Bayram Ali Eşiyok • Anadolu’da Demokrasi Kurulabilir mi? - Kenan
Mortan • Torun Boratav “Folklorcu Dedesinin” İzinden Türkiye Gezisi... - Osman
S. Arolat • Felix Mendelssohn Kasap Dükkânındayken - Levent Özübek

SAYI: 71  EYLÜL 2016

Devrimler-Darbeler Sarmalında: Ordu, Maliye ve Bilim! - Bozkurt Güvenç
• Ahlaksız Büyüme - Ibrahim Semih Akçomak • Dijital Ekonomi veya Endüstri
4.0 mı? Tüketicinin Üretici Olarak Emek Gücüne Dönüşmesi Olgusu - F.
Mutlu Binark • Beğeniyorum Öyleyse Varım: Sosyal Medyada İçerik Üretimi,
Yabancılaşma ve Sömürü - Ergin Bulut • Reklam İletişiminde Dönüşümler:
Çevrimiçi Reklam ve Tüketici - Seçil Toros • Haber Merkezlerinin Yeni Medya
İle Dönüşümüne “Emek” Verenler - Recep Ünal • Fark Yaratanlarla Röportaj
- Mihriban Aviral • Avusturya’da Mayerling Olayı ve Kızıl Prenses - Levent
Özübek • Bir Ankaralı Ailenin 1840’lardan Bu Yana Hikayesi - Osman S. Arolat
• Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü - Bayram Ali Eşiyok

SAYI: 72  EKİM 2016

Ne Yapalım, Nasıl? - Bozkurt Güvenç • Türkiye’nin Büyüme Sorunu - Osman
Aydoğuş • ABD Ekonomisinde Üretkenlik Yavaşlarken - Erinç Yeldan • 2008
Finansal Krizi ve “Tasarruf Tedbirleri”nin Ardından İktisat Mesleği - Altuğ
Yalçıntaş • Günümüzde Orta Sınıflar ve Türkiye - Burak Gürbüz • Alın Terinin
Yerini Akıl Teri Alıyor - Mert Can Duman • Üretkenlik Krizi - Bayram Ali Eşiyok
• Venedik ve 2016 Film Festivali - Kenan Morton • Özelleştirme ile Son
Verilen Bir Cumhuriyet Kurumu/Okulu: Sümerbank - Osman S. Arolat • Yep-D
Serüveni - Barış Urhan

SAYI: 73  KASIM 2016

SAYI: 75  OCAK 2017

d e r g i s i

Kentsel Dönüşüm - Doğan Kuban • Finansal Serbestleşmenin Tıkanıklığı ve Türkiye
Varlık Fonu - Ömer Faruk Çolak • Brexit: Türkiye-AB İlişkilerinde Fırsat mı Kriz mi? Gökay Özerim • Türkiye- AB İlişkileri Nereye Gidiyor? - Nilgün Arısan • ‘Hızla Geçen
Otobüslerin Ardında Benzeşmek/Keşke Yalnız Bunun İçin Sevseydim Seni’*: Türkiye’nin
AB Macerası ve Brexit - Başak Zeynep Alpan • İthalatta Asyalaşma ve Gümrük Birliği’ni
Yeniden Düşünmek - Bayram Ali Eşiyok • Sevabıyla Günahıyla Bir Ütopya: Avrupa Birliği
- Mert Can Duman • Türkiye’ye Kayıt Dışı Sermaye Girişlerinin Gerçek Boyutları - Turan
Subaşat • “Milli”Ekonomi ve İzmir İktisat Kongresi - Murat Koraltürk • TÜİK Önce Kendine
Bir Revizyon Yapsa Keşke: Ses Var Görüntü Yok - Alper Duman • Karmaşıklık Ekonomisi
- Burcu Türkcan • Kurumsal Yapının Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Üzerindeki Etkisi
Aslı Özpolat, Gülsüm Günbala Güven, Ferda Nakıpoğlu Özsoy • Büyü, Sakınca ve
Çıkış: Nöropazarlama - Özen B. Demir • Matematik Köyünün Delisiyle Söyleşi - Osman
Arolat • Şair Percy Shelley’in (1792-1822) Trajik Yaşam Öyküsü - Levent Özübek • Ne
kadar Ekmek (Para) O kadar Köfte (Bütçe): Bütçe Dışı Fonlarımız - İsa Bucak

t o p l u m

SAYI: 76  ŞUBAT 2017

v e

Milli Gelirde Revizyon: İnşaatla Büyümek - Osman Aydoğuş • 10 Yerli Tuz (da) Kokarsa,
İthal Tuz İş Görür mü? - Serdar Sayan • Eğitim Şart. Neden Şart? - Hakan Ercan
• Türkiye Ekonomisinde İstihdam Çarpanları - Aykut Lenger • Türkiye’de Temel İşgücü
Göstergeleri ve İşsizlik Histerisi - Bedriye Saraçoğlu • Türkiye’de Suriyeli Tarım İşçileri
- Saniye Dedeoğlu, Sinem Bayraktar • Toplumsal Yaramız, Yarınımız: Göç ve İşsizlik
- Bayram Ali Eşiyok • Türkiye’de Emeğin Bölgeler Arası Göçünün Belirleyicileri Üzerine Uğur Aytun, Oytun Meçik • Zengin Arabasını Dağdan Aşırır, Züğürt Düz Ovada Yolunu
Şaşırır: Siyasal ve Ekonomik Şokları Alt Gelir Grupları veya Emek Piyasası Taşır - Cem
Mehmet Baydur • Akademik Enflasyon: Değersizleşen Diplomalar - Altuğ Yalçıntaş
• Finansallaşmış Enformatik Kapitalizm: Sermayenin Coğrafyası Üzerine Notlar - Uğur
Eser • Lise Dönemi Rekabetimizi Hatırlatan ve Kıskanmama Neden Olan Kitap - Osman
Arolat • Yeryüzü Şarkısı - Levent Özübek • Kur Savaşları ve Finansal Krizler - Yasin Tosun

i k t i s a t

Döviz Kuru Faiz Tartışması Üzerine - Ömer Faruk Çolak • Keynes ve Seksen Yıl Sonra
Onun Genel Teorisi - Meghnad Desai • Keynes’in Son 100 Yılda Gelişmiş Ekonomiler
Üzerindeki Etkisi - Şevket Pamuk • Kriz, Marx ve Keynes Bölüşüm, Finansallaşma ve
Ekonomik Durgunluk - Yılmaz Akyüz • Makroekonominin Keynes ile Sınavı - Erinç
Yeldan • Keynes ve Para - Ahmet Ertuğrul • “Genel Teorinin” XII. Bölümü Işığında
Belirsizlik, Bekleyişler ve “Animal Spirits - Hasan Ersel • Genel Teori’nin “Kararsızlığı”
Üzerine - Hüseyin Özel • Keynesci Talep Yönetimi Neden Yetersiz Kalıyor? - Turan
Subaşat • Keynesyen “Altın Çağ” dan Neoliberal “Orta Çağ” a: Geriye Ne Kaldı? - Bayram
Ali Eşiyok • Olağan Patikanın Ötesinde Bir Keynes Tasavvuru - Metehan Cömert
• Simditahmin.com’un Türkiye GSYH Büyüme Oranları için Tahmin Performansı - Barış
Soybilgen, Ege Yazgan • Trump Ekonomisi: Kısa Bir Değerlendirme - Harun Öztürkler
• Yaşantımızı Oluşturan Çevremiz ve Büyüklerim - Osman Arolat • Razumovski
Kuartetleri - Levent Özübek • Pazarlamanın İktisadi Temelleri: Pazarlama ve İktisat
İlişkisi Üzerine Tarihsel Bir Bakış - Meltem Karakaşoğlu • 7. Yılında İTD Hakkında

y a y ı n e v i

SAYI: 74  ARALIK 2016

e f i l

Sürekli Durgunluk ve Tüketim - Ömer Faruk Çolak • Günü Yaşa - Osman Aydoğuş
• Temsili Tüketiciye Veda Zamanı - Ayça Tekin Koru • Tüketim Toplumu, Artan
Borçlar ve Eksik Tüketim Krizi (mi) ? - Bayram Ali Eşiyok • Postmodern Piyasanın
Doğası: Tüketim Kültürü - Ahmet Barış Selmen • Büyüsü Bozulmuş Dünyada
İnsan - İrem Tükel • Tüketim Karşıtlığı - Nazlı Nur Ur • Tüketim Her Şeyi Halleder
(mi?) - Mert Can Duman • Borçlandırtamadıklarımızdan mısınız? - Burcu Ünüvar
• Tüketimi Tetikleyen Birincil Faktör Olan Doyumsuzluk Hastalığı Nedir? - Ayşe
Yanık • Biz Demiyoruz Adamınız Diyor: Paul Romer ve “Mathiness” Üzerine Altuğ Yalçıntaş • Düzenleyici Etki Analizi ve Uluslararası Kalkınma İşbirliğinde
Yeni Bir Yöntem? - Kenan Mortan, Abdullah Soykan • Ahmet Mithat Efendi’nin
1889’ da Üç Günlük Berlin Seyahatı İzlenimleri - Osman Arolat • Köy Şairi
Aleksey Koltsov (1809-1833) - Levent Özübek
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SAYI: 77  MART 2017

174

Üniversite ve Özgürlük - Jonathan R. Cole • Cumhuriyet’in Kuruluşu Sürecinde
İktisadi Yapının Oluşumu ve Devletçilik - Ömer Faruk Çolak • İstiklal Savaşı’nın
Finansmanı - Vural Fuat Savaş • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Kuruluşu
- Murat Koraltürk • Atatürk’ün Ekonomik Görüşleri ve 1923-1938 Dönemi
Ekonomi Politikalarına Genel Bir Bakış - Ali Koplay • Yeni Korumacılık: Kuru Gürültü
mü, Yapısal Değişiklik mi? - Ayça Tekin Koru • Refah Rejimlerinin Karşılaştırmalı
Bir Analizi - Hale Balseven • İktisada Freudyen Bakış - Erdem Seçilmiş • Cinsiyet
Rolleri ve Kadın-Erkek Arasındaki İş Bölümü - Elçin Doruk • Fay Hatlarımızdan Biri:
Bölgesel Eşitsizlikler ve Ana Akım Yaklaşımına Alternatif Bir Öneri - Bayram Ali
Eşiyok • İktisadın Bilimselliği ve Bilim Felsefesi Bağlamında Pozitif-Normatif İktisat
Ayrımı - Veysel Karagöl • 1963 Kavel Grevinin Öyküsü - Osman Arolat • Olaylı Bir
Roman: La Vie Devant Soi (Onca Yoksulluk Varken) 1975 - Levent Özübek • Beşeri
Sermaye, Sosyal Sermaye ve Kalkınma - Yunus Emre Karaman

SAYI: 78  NİSAN 2017

İktisat ve Toplum Dergisi Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri ile Buluştu • Korumacılık Karşıtı Kampın Karnına
Kramp, Odur İşte Donald Trump! - Serdar Sayan • Sorunlu Milli Gelir Revizyonu
ve Kuşkulu Büyüme - Osman Aydoğuş • Türkiye’nin Dış Ticaret Açıkları ve
Dış Ticaretinin Kompozisyonu - Esma Gaygısız • Yeniden Sanayileşmek İçin:
Yeniden Kalkınmacı Devlet Lütfen - Bayram Ali Eşiyok • Öncü Göstergeler Kriz
Habercisi mi? - Veysel Karagöl • Ahmet Hamdi Başar, 1948 İktisat Kongresi
ve İktisadi Demokrasi - Murat Koraltürk • Yorgun Demokrat: Baş Döndürücü
Yükselişten Sonra Brezilya - Evren Çelik Wiltse • İkinci Dünya Savaşının Ajan
Kaynayan Ankara’sı ve Papen’e Suikast - Osman Arolat • Kreutzer Sonat Levent Özübek • Evrilen Para Bitcoin - Mehmet Cenker Tuncer

SAYI: 79  MAYIS 2017

İktisat ve Toplum Dergisi Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesin’nde Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler ile Buluştu • 05 EconHarran 2017
• Referandumun Ekonomi Politiği - Ömer Faruk Çolak • İktisat Eğitimi Üzerine
Gözlemler - Asaf Savaş Akat • Küresel Kriz Sonrası İktisat Eğitiminin Dönüşümü
- Ahmet Faruk Aysan • Evrimci Makro İktisat, Anaakım İktisadının Parçası Olabilir
mi? - Ercan Eren • Ne Yaptığımızı Tam Olarak Biliyor muyuz? - Seçkin Sunal
• İktisat Eğitimi Dönüşüme İhtiyaç Duyuyor mu? - Murat Donduran • IS–LM
Modeli ve Keynes’in Genel Teori’sinin Lisans Düzeyi Makro İktisat Eğitimindeki
Yeri Üzerine.. - Kaan Öğüt • İktisadı Adabıyla Öğrenmek - N. Emrah Aydınonat
• İktisat Öğrencisine Ekonometri Öğretmek - Harun Öztürkler • Politik İletişimde
Tehdit Olgusu ve ‘Türkiye’ye Alman Bilim Göçü’ndeki İktisatçılar - Aytekin Keskin
• Üniversitelerde İktisat Eğitiminin Sefaleti… - Bayram Ali Eşiyok • Tarihin Aynası
Şanlıurfa’da Kalkınma Yazınını Tartışmak: II. Ulusal Econ Harran Kongresi - Esra
Siverekli • “Liderin Takım Çantası” Okurlarının İsteğiyli - Osman Arolat • Ölüm
Adası (1880), Arnold Böcklin (1827-1901) - Levent Özübek • Terörün Türkiye’de
Turizme Etkileri - Müge Alp

SAYI: 80  HAZİRAN 2017

İktisat ve Toplum Dergisi Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesin’nde
Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler ile Buluştu • Borçlanma Sorunu - Ömer Faruk Çolak
• Şeytani Döngü Olarak Kapitalizmin Büyük Durgunluğu - Erinç Yeldan • Mülk, Mülkiye,
Mülkiyet: Bir Eğitim Kurumunun Fikri İnşası (1) - Altuğ Yalçıntaş • Gaia: Ekoloji ve İktisat Erdem Seçilmiş • Almanya’da Yaşayan Yüksek Nitelikli Türk Göçmenler Beyin Göçünün
Yeterince Farkında Mıyız? - Cihan Yörükoğlu, Gözde Kara • Bir “Kentin ve Bilgesinin”
Bugüne Dersleri – (I)1 - Metin Sarfati • Küresel Kriz Sonrası Türkiye’de Finansal İstikrar
- Veysel Karagöl • Güney Kore ve Türkiye’nin Sanayileşme Performansı: Panoramik Bir
Bakış - Bayram Ali Eşiyok • Sonu Gelmeyen Yolculuk: Mutluluk - Mert Can Duman
• Yaşar Kemal Aynı Zamanda Şair ve Ressamdır - Osman S. Arolat • Üç Tablo: Gauguin,
Monet, Manet - Levent Özübek • G20 Ülkelerinde1 Enerji Politikaları ve Türkiye’ye Dair
Tespitler - Başak Şahin • Ayın İstatistiği

SAYI: 81  TEMMUZ 2017
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“Metal Yorgunluğu” - Bozkurt Güvenç • Bir Kentin ve Bilgesinin Bugüne Dersleri
(II) - Metin Sarfati • “Benim Kâbe’m İnsandır” - Hüseyin Özel • Neoklasik İktisat
Liberal Düşüncenin İktisadı mıdır? - Ercan Eren • Neo-korporatizm ve François
Perroux’nun İnsanı - Burak Gürbüz • Yalanlar İstiyorsak Yalanlar Söyleyiniz,
Ama İncinir (miy)iz?* Hakikat Sonrası (Post-Truth) Çağ - Çiğdem Boz • Türkiye
ve Şanghay İş Birliği Örgütü – Olasılıklar – Gerçekler – Temenniler - Feride
Doğaner Gönel • Mülk, Mülkiye, Mülkiyet: Bir Eğitim Kurumunun Fikrî İnşası (4)
- Altuğ Yalçıntaş • Futbolun Ticari Sektöre Dönüşmesi ve Süper Lig Takımlarının
Sportif ve Mali Başarıları Üzerine Uygulama - Baki Demirel, Hasan Durmuş
• Dünya Askeri Harcamaları ve Türkiye - Bayram Ali Eşiyok • Geleceğe Dönüş?
- Murat Berk • Kayseri OSB’nin 40. Yıl Kitabı - Osman Arolat • Üç Tablo: Millet,
Oehme, Rosetti - Levent Özübek • Şehir ve Ekonomi - Berk Duran Kayabalı
• Ayın İstatistiği

Plandan Orta Vadeli Programlara: OVP (2018-2020) Üzerine Bir Değerlendirme
- Ömer Faruk Çolak • 1917 Ekim Devrimi’nin Ekonomik Öncülleri - Erinç Yeldan
• 100. Yılında Ekim Devrimi - Bilsay Kuruç • 1917 Ekim Devrimi - Meghnad Desai
• Ekim Devrimi ve İşçi-Köylü İttifakı - Prabhat Patnaik • Zenginin İsyanı - Boris
Kagarlitski • Fark Yaratanlar - Röportaj - Rüştü Asyalı • Federal Almanya’daki
Seçimler Üzerine – Jamaika Koalisyonuna Doğru – Alpay Hekimler • 1838’den
1980’e: Sanayileşmede Ana Dönemeçler, Ana Kırılma Noktaları - Bayram Ali
Eşiyok • Alev Saçan Bir Yıldız Olmak - Berk Yüksel • Sinemanın Gözü: Kurgunun
İçinden Gerçeğe Bakış - Ulvi Kafkaslıoğlu • V. I. Lenin’in 11 Temmuz 1919’da
Devlet Üzerine Konferansı - Osman Arolat • Sanatta Emeğe Saygının Bir Öyküsü
- Levent Özübek • Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye - İsmail Yıldırım

d e r g i s i
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İKTİSAT VE TOPLUM

i k t i s a t

Şöyle Böyle Tarihçiliği Üzerine - Bozkurt Güvenç • Türkiye Tarımının Son Kırk
Yılı - Osman Aydoğuş • Enflasyonun Dinamikleri ve Tarım Sektörü - Ömer Faruk
Çolak • Rant Kollama ve Zeytinliklerin Geleceği - Cem Mehmet Baydur • 1980’ler
ve Sonrası: Tarımda Sancılı Dönüşüm - Bayram Ali Eşiyok • Kırdan Kente Göçün
Fırtınaları İçinde Ahhh Güzel İstanbul - Ayça Tekin Koru • Tarımda Senaryolar
Hep Aynı - Yasemin Çırpıcı • Farklı Yönleriyle Türkiye Ekonomisinde Gıdanın
Yeri - Mert Can Duman • Trajediden Komediye - Baran Bozoğlu • Kentsel
Dönüşümde Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kentler TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Yeni Bir Mit Olarak Finansallaşma - Turan
Subaşat • Tahvil Muamması: Yine, Yeni, Yeniden - Feridun Tur • Mülk, Mülkiye,
Mülkiyet: Bir Eğitim Kurumunun Fikrî İnşası (3) - Altuğ Yalçıntaş • Selçuk
Esen’in Köşe Bucakta Kalan Anıları - Osman S. Arolat • Beethoven’den Ölümsüz
Sevgiliye - Levent Özübek • Sanayi 4.0 Perspektifinde Türkiye’ye Yönelik Bir
Değerlendirme: SWOT Analizi - Okan Gül • Ayın İstatistiği
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e f i l

Hedefler, Hayaller, Gerçekler ve Şaşırtmayan Büyüme - Osman Aydoğuş
• Sanayi 4.0 Kim İçin? - Erinç Yeldan • İller Arasında Farklılaşan Sosyoekonomik
Yapının Orta Gelir Tuzağına Etkileri - Selim Çağatay, Mehmet Zanbak,
Ümit Seyfettinoğlu • “Orta Sınıflar” Yanılsaması - Burak Gürbüz • Neoliberal
Deneylerin Sosyo-Ekonomik Maliyetleri: Bir İlk Örnek Olarak Şili - Erdem
Seçilmiş • Neden Hâlâ Adam Smith Oku(t)mak Zorundayız? - Hüseyin Özel
• Mülk, Mülkiye, Mülkiyet: Bir Eğitim Kurumunun Fikri İnşası (2) - Altuğ
Yalçıntaş • Bilinen Toprakların Ötesinde: İktisat ve Sanat - Duygu Büyükyazıcı
• Torunlarımız İçin Ekonomik Olanaklar - John Maynard Keynes • Reşad Ekrem
Koçu: Gülerek, Anlatarak Tarihi Sevdiren Yazar - Osman S. Arolat • İnsanların
Dünyası- Antoine De Saint-Exupéry - Levent Özübek • Dolar Yükseldikçe Biz
Düşüyoruz - Tunahan Taş • Ayın İstatistiği
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SAYI: 85  KASIM 2017

176

Ekim Devrimi Sonrasında Rusya’da İktisat Politikaları,1917-26 - Oktar Türel • Karl Marx
ve Karl Polanyi: İnsan ve Tarih Hüseyin Özel • Avusturya’daki Genel Seçim Sonuçları
ve Muhtemel Koalisyon Hükümeti Üzerine Tespitler - Alpay Hekimler • Trump’ın
Tutarsızlıkları ve Solun Geleceği - Boris Kagarlitsky • Trump, Kalıcı Durgunlukla
Başa Çıkabilir mi? - James K. Galbraith • Fark Yaratanlar-Röportaj - Ömer Üründül
• Cumhuriyet Ekonomisinin Eksik Kalan Payandası: Toprak Reformu - Bayram Ali
Eşiyok • Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Eğitim - Veysel Karagöl • Rekabetçi Bir Dünyada
Yer Edinmek İçin Reçete Önerisi - Mert Can Duman • Cumhuriyet’in İlk Döneminden Bir
Kitap - Osman Arolat • Tüketiyorum Öyleyse Varım: Tüketicinin Alışveriş Yolculuğunda
İdeal Benliğin Rehberliği - Meltem Karakaşoğlu

SAYI: 86  ARALIK 2017

İktisat ve Toplum Dergisi Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler Buluştu • Konutta Hızlı Büyüme ve Çöküş Döngüsü:
İspanya, İrlanda ve Türkiye - Osman Aydoğuş • Bir Kamusal Mal Olarak Ulusal Savunma
ve Savunma Sanayi - Hasan Ersel • İktisadı Neoliberalizmden Kurtarmak - Dani Rodrik
• Günümüz Kapitalizminde Finansın Rolü Üzerine Birkaç Not - Özgür Orhangazi • Bir
Kentin ve Bilgesinin Bugüne Dersleri ve Soruları III - Metin Sarfati • Fark YaratanlarRöportaj - Metin Akpınar • Hiyerarşiye Alternatif Bir Sentez: Panarşi - Burcu Türkcan
• İhracatın İthalata Bağımlılığındaki Artış Cari Açıkların Belirleyicisi Değildir - Nalan
Terzioğlu, Turan Subaşat • Marmara ve İstanbul’da Yaşanan Tehlikeli Kutuplaşma Bayram Ali Eşiyok • Cari Açık Konusunda Bir Araştırma - Osman Arolat • Devletin
Medyasından, Medyanın Devletine: Cahildim, Medyanın Rengine Kandım! - İsa Bucak

SAYI: 87  OCAK 2018

Bir Kısa 2017 Muhasebesi Işığında 2018’den Beklentiler - Ayça Tekin Koru • Yüksek
Fakat Sancılı Büyüme - Osman Aydoğuş • Dünya ve Türkiye Ekonomisinde 2017
Gerçekleşmeleri ve 2018 Beklentileri - Uğur Eser • Mültecileri Kabul Etme Eğilimi
Araştırması Türkiye İçin Ne Söylüyor? - Ali Berker • 2018 Yılında Konut ve İnşaat
Piyasası - Yener Coşkun • İndi Bindi İktisadı - Cem Mehmet Baydur • Fark YaratanlarRöportaj - Selma Şarda • Kaderle Kazanın Tangosu - Metin Sarfati • Donald Trump,
Amerikan Ekonomi Politiği ve “Aşırı Basitleştiriciler” - Alba Alexander • Trump
Ekonomi Politikaları, Katı Yönetişim ve ABD’nin Refahı - Robert Locke • Gelecek Çok
Farklı Gelecek - Mert Can Duman • Gereksinim – Talep Ayrımı ve Arz Şokları Üzerinden
Konut Piyasası Dinamikleri - Feridun Tur • Nobelli Hintli Yazar Rabindranath Tagore’dan
Büyüyen Ay - Osman Arolat • Kelebek Etkisi ve Küresel Etkileşim - Tuğberk Çiloğlu

SAYI: 88  ŞUBAT 2018

Türkiye’de Sanayi ve Hizmet Sektörleri - Ayça Tekin Koru, N. Nergiz Dinçer • Suriye
Operasyonunun Türkiye Ekonomisi Üzerine Olası Etkileri - Ömer Faruk Çolak • Şehir
Hastaneleri: Yeni Bir Uluslararası Sömürü Yöntemi - Emre Kumral • Ey Yüksek Teknoloji!
Geldiysen, Masaya İki Kere Vur! - Aykut Lenger • 1. Kalkınma Planı Toplantılarından
Notlar - İbrahim Semih Akçomak • Atatürk ve İktisadiyat - Can Madenci • Yükselen
Finansal Teknolojilerin Ekonomi Politiği: Fintek ve Bitcoin Örnekleri - Mustafa Yağcı
• Fark Yaratanlar-Röportaj - Ercan Kesal • Gerilemeden Dönüş - Wolfgang Streeck
• İki Film İki Perspektif: Soğuktan Gelen Casus ve Elveda Lenin!; Avrupa Güvenliği ve
Entegrasyonu Açısından Berlin Duvarı - Elçin Doruk • Osman Saffet Arolat’a Bir Gençlik
Liderinin Anıları (1959-74) Kitabı İçin Teşekkürlerimle - Ahmed Güner Sayar • Bir Partili
Nebil Varuy’un Anlatımıyla TİP’in (1961-71) 10 Yıllık Dönemi - Osman S. Arolat • Çin’in
Algoritmik İktidarı ve İdeal Yurttaş - Gökçe Özsu

SAYI: 89  MART 2018

SAYI: 91  MAYIS 2018

d e r g i s i

Neoliberal Büyüme Modeli Değişmeli - Osman Aydoğuş • Meksika, Trump’ın Seçim
Vaatlerinin Zayıf Halkası - Alicia Puyana • Sosyal Bilimciler Konuşuyor-Röportaj Asaf Savaş Akat • Şirketleşme ve Kurumsallaşma - Selim Soydemir • Fark Yaratanlar
-Röportaj - Alper Kafa • Dijital Dönüşüm/Endüstri 4.0 ve Türkiye - Erkan Erdil •
İmalat Sektöründe Endüstri 4.0 Dönüşüm Çabaları: Bazı Gözlemler - Gündüz Ulusoy
• Teknoloji ve İşgücü: Dijital Dönüşüm İşlerimize Ne Yapacak? - İbrahim Semih
Akçomak • Dijital Dönüşüm Sürecinde Eğitim ve Öğrenme - Tarkan Gürbüz •
Teknolojik Dönüşüm/Endüstri 4.0 Platformu - Mustafa Gökler • Sanayi 4.0 Üzerine
Görüşler - Serdar Gökpınar • Almanya’da Bilim-Teknoloji-Sanayi Ekosistemi ve Türkiye
Açısından Çıkarımlar - Gözde Kara, İffet İyigün Meydanlı, Umut Ekmekçi • Erken
Sanayisizleşme ve Bir Kalkınma Stratejisi Tasarımının Ana Çizgileri - Bayram Ali Eşiyok
• 1968 Başkaldırısının 50. Yılı Kitabında 68’lilerle Yapılmış Sohbetler - Osman S. Arolat
• Endüstri 4.0 ve Türkiye’de İşgücü Piyasasına Dair Öngörüler - Burcu Nazlıcan Doğru

t o p l u m

SAYI: 92  HAZİRAN 2018

v e

Seçime Giderken Türkiye Ekonomisi-Yuvarlak Masa - Korkut Boratav, Erinç Yeldan,
Hakan Özyıldız, Ömer Faruk Çolak • Editöre Mektuplar - Harun Gümrükçü • Kutup
Çağı’nda İklim Değişikliği ve Ekonomi Politik - Harun Gümrükçü, Güneş Ersoy • İklim
Değişikliği ve Kutuplar - Ceren Uysal Oğuz • Küresel İklim Değişikliğinin Bir Sonucu
Olarak Kutuplarda Yönetişim Tartışmaları - Aybüke İnan Şimşek • İklim Değişikliği ve
Eşitsizlik Kesişiminde Küresel Sistem - Senem Atvur • Malthus’un Ahı Tutarsa? Küresel
İklim Değişikliğini Yeniden Düşünmek - Halil İbrahim Aydın, Mehmet V. Eren • İklim
Değişikliği Nedir? - Nazlı Nur Uz • Türkiye’de KOBİ’lerin Yapısına Dair Bir Tartışma N. Nergiz Dinçer, Ayça Tekin Koru • Sosyal Bilimciler Konuşuyor-Röportaj - Örsan
K. Öymen • Fark Yaratanlar-Röportaj - Kürşad Yılmaz • Post Modern Zamanlara
Condillac’tan Bakmak (I) - Metin Sarfati • Türkiye’de TL Düzenli Bir Şekilde Değer
Kaybetmek Zorundadır! - Cem Mehmet Baydur • Endüstri Çağı’ndan İnternet Çağı’na
Anlatımın Kitabı - Osman S. Arolat • Sanayi 4.0 Perspektifinde Mesleki Alanların
Cinsiyetlere Atfedilmesi ve Türkiye Açısından Olası Sonuçları - Mehmet Fatih Yalçın

i k t i s a t

Sosyal Demokrasinin Sonu mu? - Bozkurt Güvenç • Büyüme, Kaynağı Nereden, Ne
Pahasına ve Kim İçin? - Erinç Yeldan • Türkiye’de Hizmetler İhracatının Yapısı - Nazire
Nergiz Dinçer, Ayça Tekin Koru • Coğrafi İşaretler: Kırsal Kalkınmanın Vazgeçilmez
Aracı - Mehmet Zanbak, Selim Çağatay • Sarı Taksiler ve Gri Sulardaki Uber - Eren
İnci • Küresel Neoliberal Sistemin Krizi, Çelişkileri ve Direnci: Post-Neoliberal Küresel
İktisadi Düzene Geçiş Mümkün mü? - Alpaslan Akçoraoğlu • İki Yakası Bir Araya
Gelemeyen Mesele: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği - Nuran Belet • Oyun Teorisi, John Nash
ve Akıl Oyunları - Anıl Aba • Fark Yaratanlar-Röportaj - Hakan Karlar • Sosyal Bilimciler
Konuşuyor-Röportaj - Banu Onaral, Gözde Kara • İkinci Grup Kurucularından
Selâhattin Köseoğlu’nun Hatıratı - Osman S. Arolat • Marx ve Şeriati’de Sermaye,
Sınıflar ve Toplum: Yeni Bir Terkip Denemesi - Kardelen Gürgör

y a y ı n e v i

SAYI: 90  NİSAN 2018

e f i l

Konutta Sıkıntılar Büyüyor - Osman Aydoğuş • Türkiye’de Firma Verimliliği - N. Nergiz
Dinçer, Ayça Tekin Koru • Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemede
Sürdürülebilirlik: Gaziantep İçin Bir Değerlendirme - Gülay Günlük Şenesen, Yelda
Yücel • Göç, Emek ve Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’de Suriyeli Tarım İşçisi Kadınlar
- Saniye Dedeoğlu, Sinem S. Bayraktar • Kadınların Sosyo-Ekonomik Hayata
Katılımı: Mit mi Gerçek mi?- Halil İbrahim Aydın, Onur Oğuz • Kadının Adı Var, İşi
Yok! - Burcu Ünüvar • Cinsiyet Eşitsizliğinin Ekonomik Maliyeti - Aslı Özpolat, Ferda
Nakıpoğlu Özsoy • Kadının Fendi - Mert Can Duman • Fark Yaratanlar-Röportaj Leman Bozkurt Altınçekiç • Hitit Açıkhava Tapınağı: Yazılıkaya - Nursel Aslantürk •
Svetlana Aleksiyeviç’in Savaşı Lanetleyen Barış Çığlığı - Osman S. Arolat • Dijital Kültür
Ortamlarında Haber Üretim Süreçlerinin Dönüşümü - Şerife Öztürk
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SAYI: 93  TEMMUZ 2018

2000 Sonrası Türkiye’nin Büyüme Öyküsü - Erinç Yeldan, Güven Sak, İbrahim Semih
Akçomak, Ömer Faruk Çolak • Türkiye’de Bir İktisat Geleneği Var mı? Olabilir mi? Ercan Eren • Bölgesel Perspektiften Türkiye’de Erken Sanayisizleşme - Oytun Meçik,
Uğur Aytun • OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımı, Yoksulluk Oranı ve Sefalet Endeksi Bayram Ali Eşiyok • Umutların İkamesi: Dolarizasyon Üzerine Ekonomi-Politik Bir
Çözümleme - Halil İbrahim Aydın, Onur Oğuz • Sosyal Bilimciler Konuşuyor-Röportaj
- Betül Çotuksöken • Türkiye’deki Kamuoyu Uluslararası Göçmen Olarak Kimi Tercih
Ediyor? - Ali Berker • Sınıf ve Eşitsizlik Üzerine Bir Makale Seçkisi - Özgür Burçak
Gürsoy • Para ve Finansın Bir Başka Dönüşümü: ‘‘Blockchain’’ mi, ‘‘Fintech’’ mi, ‘‘FinApp’’
mı? - Göksel Tiryaki • Gölgenin 11 Kadını - Osman S. Arolat • Trump Yeni Colbert mi?
- İlay Kurt • Toplumsal Değişim ve Memler - Mehmet Murat Balkan

SAYI: 94  AĞUSTOS 2018

Milli Eğitim Sorunu - Bozkurt Güvenç • Eğitimdir ki... - Adnan Binyazar • Üniversite
İdeası Üzerine - Kadri Yamaç • Türkiye’nin, İlgi Alanını Bir An Önce Para Politikasından
Eğitim Politikasına Kaydırması Gerekiyor - Güven Sak • Kitlesel Erişim ve Sonrasında
Türk Yükseköğrenimi - Oğuz Esen • Dijitalleşen Dünyada Geleceğin Eğitim Modeli
- Adalet Kandır • Üniversite Geleneği ve Botanik Bahçesi: Çeviri ile Başkaya Ulaşma
Çabası - Aytekin Keskin • Yükseköğrenimde Öğrenci Memnuniyeti Belirleyicileri:
Hizmet Kalitesi Boyutları ve Önemi - Meltem Karakaşoğlu • Fark Yaratanlar-Röportaj Arzu Çerkezoğlu (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel
Başkanı) • Değerlerden Fiyatlara: Marksist “Dönüşüm Sorunu” Nedir? - Can Madenci
• Akademisyenlerden KHK Öyküleri - Fikret Şenses • Rıfat Ilgaz’ın “Yokuş Yukarı”
Anılarında Ünlü Yazarlara Tanıklıkları - Osman S. Arolat • Yaz Okumaları - Murat
Karaege • Thomas Robert Malthus Türkiye’de! - Berk Kayabalı

SAYI: 95  EYLÜL 2018

Yuvarlak Masa-Kriz Tartışması - Ayça Tekin Koru, Erinç Yeldan, Korkut Boratav, Nazire
Nergiz Dinçer, Ömer Faruk Çolak • Kriz Üzerine Sorular ve Yanıtlar - Aykut Lenger,
Bilsay Kuruç, Korkut Boratav, Mahfi Eğilmez, Mehmet Güçlü, Oktar Türel, Osman
Aydoğuş, Sübidey Togan • Küresel Güney’de Döviz ve Borç Krizi: Türkiye’de Bağımlı
Neo-Liberal Finansallaşmaya Dayalı İktisadi Büyüme/Birikim Rejiminin Bunalımı Alpaslan Akçoraoğlu • Krizle Başa Çıkmanın Alternatif Yolu: Sosyal Sermaye - Halil
İbrahim Aydın • Dijital Para ve Merkez Bankaları - TCMB • Kripto Para ve Merkez
Bankaları - Ömer Faruk Çolak • Kripto Para ve Merkez Bankası Açısından Dersler Orhon Can Dağtekin • XXI. Yüzyılda Ekonomik Değişimin Dinamiği: Bilime Dayalı
Üretim - Bayram Ali Eşiyok • Suriyeli Sığınmacı Göçün Ekonomik Etkilerinin Algılanışı Ali Berker • Konut Piyasası Durgunluğu Rasyonelleşme Fırsatı Sunabilir - Yener Coşkun
• Neden, Nasıl ve Ne Kadar Tasarruf Ediyoruz? - Canan Özkan, Muhammed İslami
Önal • Durbaş, Edebiyatı Anılarda Yaşatmış - Osman Arolat • FinTech: Fırsat mı yoksa
Tehdit mi? - Selmin Söyü

e f i l

SAYI: 96  EKİM 2018

178

Panel: Kriz Tartışmaları Üzerine - Sübidey Togan, Bilin Neyaptı, Oğuz Esen, Ömer
Faruk Çolak • Röportaj - Mahfi Eğilmez • 2023’e Doğru: Kamu Mülkiyeti ve Kamu
Hizmet Alanı - Sinan Sönmez • Cumhuriyet ve Borçlanma - Hakan Özyıldız • Planlı
Ekonomiye Giriş, Planlı Ekonomiden Çıkış - Ali Nejat Ölçen • DPT’yi Bir de Ali Nejat
Ölçen’den Dinleyin - Ali Nejat Ölçen • Tarımda Dönüşüm ve Çöküş - Osman Aydoğuş
• Cumhuriyet Ekonomisinin Büyüme Hikâyesi - Bayram Ali Eşiyok • Finansal Krizler
ve Rezerv Yönetimi - Mahir Fisunoğlu, Metin Akyüz • Ali Gevgilili’yi Rahmetle
Anarken - Osman S. Arolat • İktisadi Tercihlerde Psikolojinin Rolü: Davranışsal İktisat
Perspektifinde Bir Değerlendirme - Salih Yıldırım

SAYI: 97  KASIM 2018

SAYI: 99  OCAK 2019

d e r g i s i

Türkiye’de 1980 Sonrasında İktisadi Politika ve Kurumların Evrimi - Şevket Pamuk •
İhracatta İthalat - Asaf Savaş Akat • Küresel Kapitalizmin 21. Yüzyıl Seyir Defteri - Erinç
Yeldan • Krizdeki Ekonomi Nereye Gidiyor? - Osman Aydoğuş • Bilgi Toplumuna
Doğru Yol Alırken, Kent Yöneticileri ve Kent Plancıları Olarak Komünite Kavramını
Yeniden Düşünmemiz ve Ona Yeni İşlevler Yüklememiz Gerekiyor - İlhan Tekeli •
“Gerçekçi Bilim” ve İktisat - Ercan Eren • Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarında
Gelişen Akımların Neresindeyiz? - İ. Semih Akçomak • Sanayi Politikası Olarak Meta
Zincirleri ya da Meta Zincirleri Üzerinde Sanayi(siz)leşmek - Uğur Eser • Makine
Öğrenimi ve Ekonomi - Harun Öztürkler, Türkmen Göksel • Kadri Gürsel: “Ben de
Sizin İçin Üzgünüm” - Osman S. Arolat

t o p l u m

SAYI: 100  ŞUBAT 2019

v e

Ekonomik Krizler ve Seçim - Osman S. Arolat • Mali Krizden Mali Disiplin ve Mali İmkâna:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği- Oğuz Esen • Yerel Seçimler Yaklaşırken İstanbul
Nasıl Kurtulur? - Bayram Ali Eşiyok • Demokrasinin İktisadi-Politik Analizi: Eleştirel Bir
Yaklaşım - Veysel Karagöl • Yuvarlak Masa-Yerel Seçimler Yaklaşırken Demokrasi ve
Ekonomi - Örsan Öymen, Metin Sarfati, Ömer Faruk Çolak • Büyümedeki Sıkıntıların
Nedeni Konjonktürden Ziyade Yapısal Nedenlerdir - Öner Günçavdı • Türkiye’de Döviz
Kuru ve Enflasyon İlişkisi: Ekonometrik Bir Analiz (2003:1-2017:3) - Y. Koray Duman,
Ayşe Sağdıç • Sosyal Bilimciler Konuşuyor-Röportaj - Süheyl Batum • Millî Otomobil
ile Kalkınma: Malezya Örneğinden Çıkartılacak Dersler - Murat Çokgezen • Doğrudan
Yabancı Yatırımların Türkiye İhracatına Etkisi - Banu Erkök • Zombi İktisat 3 – Zombi
İktisadın Temel Özellikleri (2)- Turan Subaşat • Sermaye Dalgası Çekilirken Yükselen
Ekonomilerde Dış Kırılganlıklar - Osman Berke Duvan

i k t i s a t

Milli Eğitim Sorunu - Bozkurt Güvenç • İTD Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde
- İTD Üniversitelerde • Sagalassos Çalıştayı: “Globalleşmenin Gölgesinde Eşitsizlikler”
- Öner Günçavdı • Yuvarlak Masa: Ekonomik Kriz: Bu Kez Farklı (mı?) - Ege Yazgan,
Murat Üçer, Seyfettin Gürsel, Asaf Savaş Akat, Ömer Faruk Çolak • Dünyada Gelirin
Dağılımı - Verda Canbey Özgüler • Bölüşüm İlişkilerinde Adaletin Sağlanmasında Gelir
Vergisinin Rolüne Dair Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme - Hale Balseven, Seda Aşcı
Özer • Bölüşüm Sorununa Kolektif Bir Bakış: Türkiye’de Kadın Kooperatifleri Örneği Kürşat Çınar • 21. Yüzyılın Huzursuz Refahı: Gelir Eşitsizliğinden Fırsat Eşitsizliğine Leyla Firuze Arda Özalp • Dağılmayan Gelir - Bayram Ali Eşiyok • Emeğin Gelir Payı
Azalıyor: Peki, Neden? - Orkun Çelik • Zombi İktisat 2 - Zombi İktisadın Temel Özellikleri
(1) - Turan Subaşat • “Nobel Ekonomi Ödülü” Diye Bir Ödülün Aslında Olmaması - Anıl
Aba • TÜYAP Kitap Fuarının Bu Yılki Onur Yazarı Selim İleri’nin Kitabı - Osman S. Arolat

y a y ı n e v i

SAYI: 98  ARALIK 2018

e f i l

Yuvarlak Masa: Piyasa ve Piyasaya Müdahale - Erdal Türkkan, Serdar Sayan, Ömer
Faruk Çolak • “Ortak Olanın” Keşfi Geliştikçe Demokrasi Taleplerimizin Dayanağı da
Genişliyor - İlhan Tekeli • “Techne”, Sanat ve İktisat - Ercan Eren • Orta Gelir: Tuzak
mı Sıçrama Tahtası mı? - Rauf Gönenç • Ekonomiye Tanıklık Edenler- Ropörtaj Kaya Erdem • Zombi İktisat 1- Sunuş - Turan Subaşat • Neo-Liberalizmin “Günah
Keçisi”: Popülizm - Bayram Ali Eşiyok • Yavaş Şehir: Yerel Sürdürülebilir Kalkınmaya
Bir Alternatif - Arzu Alvan Bozdereli • Gazeteci Okay Gönensin’in Kitabı - Osman S.
Arolat
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d e r g i s i

SAYI: 101  MART 2019

180

İstanbul Altınbaş Üniversitesi - İTD Üniversitelerde • İhracatta İthalat - Asaf Savaş
Akat • Efil Yayınevi 10. Yılı ve İktisat ve Toplum Dergisi 100. Sayısı Panel Dizisi SunuşÖmer Faruk Çolak, Asaf Savaş Akat • 1. Oturum-Türkiye Ekonomisi ve Kurumsal
Yapılanma- Serdar Sayan (Oturum Başkanı) • Refahın İfade Özgürlüğü Vasıtasıyla
Ençoklaştırılması: İnsan Hakları ve İnovasyon Arasındaki İlişki - Gönenç Gürkaynak•
Merkez Bankalarının Kurumsal Yapısı: Küresel Kriz Neleri Değiştirdi? - Nazire Nergiz
Dinçer • Türkiye Ekonomisinde Dönüşümün Bir Sonucu Olarak “Piyasalaşma” ve
“Sanayisizleşme”- Öner Günçavdı • 2. Oturum-Küresel Kriz ve İktisat Politikaları- Osman
Aydoğuş (Oturum Başkanı) • Artan Eşitsizlikle Mücadelede Son Kullanım Tarihi Geçmiş
“Çözümler” - Ayça Tekin Koru • Yeni Bir Ekonomik Buhranın İçindeyiz- Korkut Boratav
• Uluslararası Ekonomi Üzerine Bir Dizi Gözlem - Erinç Yeldan • Sistem Hem Ekonomik
Hem Politik Olarak İşlemiyor - Hüseyin Özel • 3. Oturum-Ne Yapmalı? - Ömer Faruk
Çolak (Oturum Başkanı) • Biz Ne Yapmalıyız?- Refet Gürkaynak • Türkiye Ekonomisi
Çok Uzun Süreli Bir Düşük Büyüme Politikasına Mahkûm Kalabilir- Seyfettin Gürsel •
Büyüme Stratejisini Değiştirmemiz Gerekiyor - Ege Yazgan • Ekonomik Açıdan İyimser
Olmak İçin Fazla Neden Yok- Asaf Savaş Akat • Bahattin Yücel’in 70 Yıla Sığdırdığı Birkaç
Yaşam - Osman S. Arolat

SAYI: 102  NİSAN 2019

Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Panel: Seçimden Sonra
Türkiye Ekonomisi - Ayla Oğuş Binatlı, Asaf Savaş Akat, Oğuz Esen, Ömer Faruk Çolak,
Serdar Sayan • İktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü Töreni - Asaf
Savaş Akat, Ömer Faruk Çolak • İtalyan Ekonomisindeki Siyasi Bağlantılar, İnovasyon ve
Şirket Dinamikleri – Konferans - Ufuk Akçiğit • Panel: İktisatta Neler Oluyor? 3. Oturum:
İktisat ve Edebiyat - Çınla Akdere, Jale Parla, Metin Sarfati, Mustafa Özel, Nükhet
Eren • Tarımda Fiyatları Ne Belirler? - Cem Mehmet Baydur• Tanzim Satış Enflasyonu
Düşürdü - Ozan Bakış, Uğurcan Acar • Dersimiz: İktisat ve Toplum - 101* Konumuz:
Yerli, Yeşil ve Yenilikçi Bir Türkiye’nin Geleceği - Murad Tiryakioğlu• Varoufakis’in Kızı
Xenia’yla Ekonomi Sohbetleri - Osman S. Arolat • Türkiye’nin Patlamış Mısır Endeksi Berk Kayabalı

SAYI: 103  MAYIS 2019

İktisat ve Toplum Dergisi Üniversitelerde - Bingöl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi •
Doğumun Yüzüncü Yıldönümü - Vural Fuat Savaş • Kabotaj Kanunu ve Cumhuriyet’in
İlk Yıllarında Ticaret Filosunun Büyümesi - Murat Koraltürk • Türkiye’de Bankaların
Kârlılığını Etkileyen Faktörler - Sayım Işık, Mesut Kambay • Sınıf Analisti - Chris Wellisz
• Kimler Yurt Dışına Göçmek İstiyor? - Ali Berker • Uluslararası Yeni İş Bölümünde Meta
Zincirlerinin Kazananları ve Kaybedenleri - Uğur Eser • Türkiye’de Finansal Erişim ve
Artırılmasına Yönelik Öneriler: Veriler Işığında Karşılaştırmalı Bir Bakış - Canan Özkan,
Muhammed İslami Önal • Türkiye’nin Büyüme Tercihlerinin Bankacılık Sektörüne
Yansımaları - Cihat Tokgöz • Krizlerin Hatırlatamadığı Bir İktisatçı: Michal Kalecki - Yaşar
Tamer Ergül • Ovacık’ın Komünist Başkanı - Osman S. Arolat

SAYI: 104  HAZİRAN 2019

İktisat ve Toplum Dergisi Üniversitelerde - Hacettepe Üniversitesi, Kadir Has
Üniversitesi • Hangi “Yapısal Reformlar”? 2001 Krizi Sonrasından Türkiye Ekonomisi
İçin Dersler - A. Erinç Yeldan • İktisat Bilimi ve Türkiye’de İktisat Eğitimi - Ercan Eren
• İyi, Kötü ve Çirkin: Yükseköğrenimde Kitleselleşme, Katmanlaşma ve Meslek Odaklı
Öğrenim - Oğuz Esen • İktisat Bölümlerinin Giderek Daha Az Tercih Edilmesi, İktisat
Bölümü Mezunlarının İş Bulamaması Normal mi? - Selim Çağatay, Mehmet Zanbak,
Ümit K. Seyfettinoğlu • Rousseau-Smith- Walras – Nordhaus: İktisadın, Zenginliğin
Bilimi Olma İhtirasının Anatomisi - Metin Sarfati• Eğitim Harcaması mı, Gösteriş
Tüketimi mi? Türkiye’deki İktisat Bölümlerinde Akademik Enflasyon Sorunu - Altuğ
Yalçıntaş • Türkiye’de İktisat Eğitimi Üzerine Değerlendirmeler - Burcu Türkcan •
İİBF’ler ve İktisat Eğitimi Üzerine Düşünmek: İktisat Öğrencileri Gözüyle Bir Yeniden
Değerlendirme - Çağla Bucak, Ozan Çağlayan, Cemre Çakır, Hatice Çiper, Kübra
Çuhadaroğlu, Ceren Çökelek, Ayşegül İmancı, Melis Karaköse, Arş. Gör. Dr. Özge
Erdölek Kozal, Muhammed Kül, Mustafa Taç, Yasemin Yılmaz • Ar-Ge Destekleri ve
Kobi’ler - Şiir Erkök Yılmaz • Fark Yaratanlar- Röportaj - Artun Hoinic • İbrahim Betil’in
Prensipli/Disiplinli Bankacılık, Eğitim ve Sivil Toplum Yaşamı - Osman S. Arolat

SAYI: 105-106  TEMMUZ - AĞUSTOS 2019

SAYI: 108  EKİM 2019

d e r g i s i

Küresel Kriz Sonrası Değişen Merkez Bankacılığı ve TCMB Para Politikası - TCMB Başkanı
Murat Uysal • Sosyal Bilimciler Konuşuyor - İlhan Tekeli • Merkez Bankası ve Bankaların
Davranışları 2007-8 Krizi Sonrası Faklılaştı (mı?) - Süleyman Değirmen • Özel Bankaların
İkilemi - Cihat Tokgöz • Zombi İktisadın Eleştirisi 3 - Uzun Dönem - Turan Subaşat •
Son Yılların En İnovatif Ülkesi Almanya’da Küresel Şirketlerin Durumu - Gözde Kara,
Sinem Gültoprak Hacı • Röportaj - Prof. Dr. Ufuk Akçiğit • Yerelden Kalkınmayı
Yeniden Düşünme Zamanı - Bilal Bağış • Neoliberal Çağ’da Bilim ve Teknoloji Üretmek
- Bayram Ali Eşiyok • “Çin Tarihi”nde Türk İzleri - Aytekin Keskin • İktisadi ve İdari
Bilimler Fakülteleri Vizyon Çalıştayı Sonuç Bildirgesi - İktisat ve Toplum Dergisi TürkAlman Üniversitesi’nde - Arınma Gecesi’nin Malthus Kapanı - Eda Erğun

t o p l u m

SAYI: 109  KASIM 2019

v e

Sosyal Bilimciler Konuşuyor - Korkut Boratav • Krizlerdeki Kayıplar ve Uzun Durgunluk
- Osman Aydoğuş • İnşaat Gölgesinde Sanayisizleşme - Ayça Tekin Koru • Türk Tarım
Sektöründe Örgütlenme ve Fiyatlara Etkisi - Sibel Cengiz • Zombi İktisadın Eleştirisi 2
- Kısa Dönem - Turan Subaşat • Endonezya’nın Kısa Süren Milli Otomobil Macerası Murat Çokgezen • Ekonomik Karmaşıklık ve Teknolojik İlinti Bağlamında Bölgesel Akıllı
Uzmanlaşma Yaklaşımı - Burcu Türkcan • İktisatta Heterodoksi - Hüseyin Özalp • Kimin
Enflasyonu? - Mert Can Duman • Alem”ler”in Para Birimi: BitCoin, Felsefe Tarihi, Zaman
ve Mekânda Bir Zihin Yolculuğu - Bora Tamer Yılmaz • Para Politikasında Yeni Stratejiler:
İş Çevrimlerinden Finansal Çevrimlere - Veysel Karagöl • Nazım’ın Polemikleri Üzerine Osman Arolat • Enflasyon ve Kavanoz Kapakları - Berk Duran Kayabalı

i k t i s a t

Maliye Politikasının Ekonomi Politiği - Ömer Faruk Çolak • Evrimci - Kurumsalcı
İktisat - Vedit İnal • Davranışsal İktisat Koca Bir Yalandan mı İbaret? - Erdem Seçilmiş
• Davranışsal Finansın Ayak Sesleri - Meltem Ulusan Polat • Kamunun Dürtme
(Nudge) Politikaları: Liberteryen Paternalizm Yaklaşımı - Kıvanç Altıntaş, Birol Mercan
• Bireylerin Karar Verme Süreçleri Dürtme ile Yönlendirilebilir mi? - Veysel Karagöl •
Zombi İktisadın Eleştirisi 1: Bireycilik - Turan Subaşat • Toplumsal Fikir Ayrılıkları, Sosyal
Ağlar ve Mahalleler - Ali Sina Önder • Muhteşem Gatsby Eğrisi ve İktisadi Bölünmüşlük Leyla F. Arda Özalp • Antik Yunanlılar Bedava mı Oyun İzlediler? Günümüz Belediyeleri
İçin Bazı Çıkarımlar(I) - Sacit Hadi Akdede • Turizm Eski Bakanından Gezi Notları: “Sevgili
Anadolu” - Osman Arolat • Aşk ve Nefret - Haydar Haluk Ceylan

y a y ı n e v i

SAYI: 107  EYLÜL 2019

e f i l

Karbonun Sosyal Maliyeti - Levent Kurnaz, Sevil Acar • Türkiye’nin Kamu Güvenlik
Harcamalarının Gelişimi ve Eğitim Harcamaları ile Uzun Dönemli Bir Karşılaştırma Nurhan Yentürk • İnşaatla Büyüme Ekonominin Geleceğini de Karartıyor - Osman
Aydoğuş • Pisa Testlerinin Anlamı: Neyi, Ne Kadar Algılıyoruz? - Şiir Erkök Yılmaz • Sorun
İyi İşler, Aptal - Daron Acemoğlu • Milli Otomobil Projesinde Bir Başarı Hikayesi: Kore Mohammed Seid Hussen• Sanayi Politikası Olarak Açık Yenilik - Ümit K. Seyfettinoğlu,
Şebnem Arık, Selim Çağatay • Postmodern Ekonomi - Erdem Seçilmiş • Karmaşıklık
Ekonomisi Perspektifinden Kırılgan Beşli’nin Analizi - Ömer Ç. Kaya, Cemre Yenilmez,
Hüseyin Küçükçoban, Mahtap Alam, Burcu Türkcan• Finansal Dolarizasyon ve
Takipteki Krediler Bakımından 2008 ve 2018 Krizlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri
- A. Beyhan Akay • Ressam Balaban’ın Yazarlık Örneği İlk Kitabı: İZ - Osman Arolat
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d e r g i s i

SAYI: 110  ARALIK 2019

İktisat Politikasını Uygulayan Kurumların Durumu: Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme Mahfi Eğilmez • Bütçe Hakkı mı Dediniz! - Hakan Özyıldız • Sürünen Büyüme - Osman
Aydoğuş • İktisat Politikalarında Paradigma Değişimi: ‘Yeni Korumacılık’ - Fatma
Doğruel • 2008 Krizi Sonrası Dünya Ekonomisi: Yeni Politika Arayışlarının Temelleri Suut Doğruel • Sosyal Bilimciler Konuşuyor - Vural Fuat Savaş • 2019 Sonuna Doğru
Sermaye Hareketleri ve Kırılganlıklar - Özgür Orhangazi • 16. Ulusal Sosyal Bilimler
Kongresi: Kriz ve Merkez Bankalarının Değişen Rolü - Timur Han Gür, Nazire Nergiz
Dinçer, Ömer Faruk Çolak, Necat Coşkun • Kalkınmada İktisat Politikalarının ve
Kurumların Rolü - Bayram Ali Eşiyok • Elinin Hamuruyla, Eksik Eteğiyle Akademide
Kadın Kısmısı - Ayça Tekin Koru • İktisat ve Toplum Dergisi Başkent Üniversitesi’nde TÜYAP Onur Yazarı Adnan Özyalçıner Kitabı - Osman Arolat • Gülün Adı Filmi Üzerine
Bir Değerlendirme - Emine Ceren Ak

SAYI: 111  OCAK 2020

Endişeler Çağı - Erinç Yeldan • “İktisadın ‘Gizli’ Tarihi: Sosyalizm ve Neoklasik İktisat” Ercan Eren • Siyasal İslam, Demokrasi ve Ekonomi - Ömer Faruk Çolak • Neoliberal
Popülist-Otoriterleşme, Demokrasi Krizi ve Türkiye Deneyimi Üzerine Kısa Notlar Uğur Eser • Demokrasi ve Ekonomi - Erdal Atabek • Devletin ve Piyasanın Ötesinde
- Çiğdem Boz • Hür Fikirler Geleceğin Kapılarını Açar - Mert Can Duman • Demokrasi
İşçinin Ekmeğidir - Arzu Çerkezoğlu • Demokrasi ve Ekonomi - Mahmut Arslan •
İşçi Hakları, Ekonomi ve Demokrasi - Ergün Atalay • Hukuk Devleti ve Demokrasi
Aşındırıldıkça Ekmeğimiz de Küçüldü - Faik Öztrak • Ekonomi - Demokrasi Tartışması
- İlhan Tekeli, Sübidey Togan, Mahfi Eğilmez, Aykut Lenger, Süleyman Değirmen
• Sosyal Bilimciler Konuşuyor - İzzettin Önder • 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi:
İktisatçılar ve İktisatları - Asaf Savaş Akat, Hüseyin Özel, Seyfettin Gürsel, Ömer
Faruk Çolak • Cari Açık İlelebet Payidar Kalacak mı? - Serdar Sayan • 21. Yüzyılda İnsani
Gelişmede Eşitsizlikler: İnsani Gelişme Raporu’nun Düşündürdükleri - Asena Caner •
Görünmez Kadın - Duygu Kaplan

SAYI: 112  ŞUBAT 2020

İklim Krizi - Erinç Yeldan • İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri - Sevil Acar • KÖİ’ci
Şirkete Vahi Öz, Siyanürle Altın Arayana Turist Ömer Olmak - Serdar Sayan • İklim
Değişikliğini Nerede Durdurmalı? - Levent Kurnaz • Röportaj - Umut Oran’la Çevre
Üzerine • İklim Krizi ve Alternatif Çözümler: Sistem İçinde Evrimlere Karşı Sistemi
Yıkacak Devrimler - Cem İskender Aydın • “Ebedi Kıyamet Tellalları”yla Ortaklık Ayça Tekin Koru • Dünya Isındıkça Daha Hızlı Dönüyor - Mert Can Duman • İklim
Krizi Gölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma - Sezai Hazır • Sosyal Bilimciler Konuşuyor Şevket Pamuk • Enflasyon Biraz Zor İner - Osman Aydoğuş • Makroekonomik Zırvalar
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