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2021 yılında yayımladığımız kitapları siz detaylı bir şekilde incelemeye başlamadan önce, bu yıl ne yaptığımızdan kısa kısa bahsetmek
istedik.
Okurlarımızı farklı dünyalarla buluşturmaya amaçladığımız Türkçe Edebiyat dizimizde, Ayşe Özlem İnci, Gökçe Bilgin, Mahsum Ece
ilk kitaplarıyla; Ahmet Tulgar, Dilek Türker, Hande Ortaç ve Vuslat
Çamkerten yeni kitaplarıyla aramıza katıldılar. Daha önceki yıllarda
yayımladığımız kitapları okurlar tarafından ilgiyle karşılanan Aslı
Tohumcu, Attilâ Şenkon, Aylin Balboa, Barış Bıçakçı, Behçet Çelik,
Burhan Sönmez, Deniz Poyraz, Ethem Baran, Gaye Boralıoğlu, Gündüz Vassaf, İlhami Algör, Jaklin Çelik, Mehmet Eroğlu, Mustafa Çiftci,
Sema Aslan, Sezen Ünlüönen, Sezgin Kaymaz, Şebnem İşigüzel, Şükran Yiğit, Tayfun Pirselimoğlu ve Tecelli Sercan Sırma da yıl içinde
yayımladıkları kitaplarla edebiyatseverleri mutlu ettiler. Ayrıca saydığımız bu isimlerden Şükran Yiğit, Burası Radyo Şarampol ile Attilâ
İlhan Roman Ödülü’ne, geçtiğimiz yıl Kiraz Ağacı adlı romanını yayımladığımız Gökçer Tahincioğlu da Yunus Nadi Roman Ödülü’ne değer
görüldü. Yazarlarımızı bir kez de buradan kutluyoruz!
Ödül demişken, bu bahiste bizi sevindiren bir diğer haber de Abdulrazak Gurnah’dan geldi. Dünya Edebiyatı dizimizden geçtiğimiz yıllarda Terkediş, Sessizliğe Hayranlık ve Son Hediye, bu yıl da Kumdan
Yürek ve Deniz Kenarında adlı romanlarını yayımladığımız Gurnah,
Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu! Ödüle, “Kültürler ve kıtalar

7

arasındaki sömürgeciliğin etkilerini ve mültecilerin kaderini tavizsiz
ve merhametli bir şekilde ele alması nedeniyle” değer görülen yazarımızın eserlerini yeni yılda da yayımlamaya devam edeceğiz. Dünyanın farklı köşelerinden eserleri okurlarımızın beğenisine sunduğumuz bu dizide, Diego Zuniga Camanchaca; Habib Selmi Marie-Claire’in
Kokuları; Enzensberger Hayatta Kalma Sanatçıları; Jean Rouaud Savaş
Meydanları, Kingsley Amis Yaşlı Kurtlar; Lily Tuck Kız Kardeşler, Sasa
Stanisic Köken ve Saul Bellow Augie March’ın Maceraları adlı eserleriyle dikkat çektiler. Ayrıca severek okunan siyasi polisiye yazarı Volker
Kutscher’in iki yeni kitabı da bu yıl katalogumuza eklendi: Lunaparak
ve Mart Şehitleri.
Dünya Edebiyatı dizimizde bizi heyecanlandıran gelişmelerden biri de
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, şimdiden edebiyatının unutulmazları
arasında yer alan John Steinbeck’in eserlerini yayımlamaya başlamamız oldu. İlk etapta Al Midilli, Bitmeyen Kavga, Cennetin Doğusu ve Gazap Üzümleri gibi unutulmaz metinlerini yayımladığımız Steinbeck’in
diğer eserlerini yayımlamaya devam edeceğiz.
Önsöz-sonsöz, titiz çeviriler, döneme dair görseller ve kronolojilerle tam anlamıyla bir klasik okuma zevki yaşatan İletişim Klasikleri
dizimizde ise bu yıl, Çehov öykülerinin yedinci cildi Kimliğini Saklayan Adamın Öyküsü’nü, George Orwell’in kült olmuş eserleri Bin Dokuz Yüz Seksen Dört ve Hayvan Çifliğini’ni, Henry James’in Poynton’daki Ganimetleri’ni, Thomas Hardy’nin Orman Sakinleri’ni ve Walter
Scott’un Ivanhoe’sunu yayımladık. Mehmet Rauf’un, en çok bilinen
eseri Eylül’den bile önemli olarak gördüğü Son Yıldız ise, ilk kez Latin
harflerine aktarılarak bu dizimizden kitaplaştı.
Her yıl büyüyen Çocuk Klasikleri dizimiz de, tam anlamıyla iki klasik
Gulliver’in Gezileri ve Balonla Beş Hafta ile genişledi.
Edebiyat dışına geçecek olursak… Sosyal Bilimler alanında önemli
bir boşluğu dolduran Araştırma-İnceleme dizimizin içeriği bu yıl da
oldukça yoğundu. Abdülazim Şimşek Komünistin Eşkâli, Adem Yavuz
Elveren Askerî Harcamalar ve Ekonomi; Ahmet Emre Ateş Kazma-KürekDefter-Kitap; Ali Rıza Güngen Borçlandırma Siyaseti; Aslıhan Aykaç
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Devletin İşçisi Olmak; Esra Kaya Erdoğan Bayağı Kalabalığız; Ertuğrul
Günay Bir “Hürriyet” Hikâyesi; Ertuğrul Zengin Akıncılar Hareketi; Fırat
Genç Çağlar Keyder, Fuat Keyman ve Ayşe Köse Badur Kentlerin Türkiyesi; Fuat Dündar Hicret, Dîn ü Devlet, Füsun Üstel Kültür Politikasına
Giriş; Havva Ezgi Doğru Çılgın Projelerin Ötesinde, Huricihan İslamoğlu Dünya Tarihi ve Siyaset; Kamran Elend Kimliği Terennüm Etmek;
Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural ve Hande Gür Türkiye’de Spiritüel Arayışlar; Linda Barış Türkiye’de Ermeni Okulları ve Ermeni Kimliği;
Merve Genç Güzelliğin Politikası; Mim Sertaç Tümtaş Nöbetleşe Dışlanma; Muzaffer Şakar Kadıdan Hâkime; Nagihan Doğan Dinin İktidarı, İktidarın Dini; Ozan Torun Son Ayakta Kim Geldi?; Rebecca Bryant
ve Mete Hatay Askıdaki Egemenlik; Selim Rumi Civralı Atletik Politika;
Seyhan Kurt Haneden Ev Haline; Sezgin Sezgin ve Tuğba Canbulut Toplumcu Belediyecelik; Sinan Yıldırmaz Türkiye’de Köylülüğün Sosyal Tarihi
adlı eserleriyle hem dizimize, hem de Türkiye’deki sosyal bilimler çalışmalarına katkı sundular.
Türkiye’de kültür incelemelerinin gelişmesinde, özellikle popüler
kültürün sosyal teorinin “muteber” bir konusu haline gelmesinde öncü
rol oynayan Meral Özbek’e armağan olarak hazırlanan Parlak Yıldızlardık O Zaman ve Günebakan Düşlerimiz, Türkiye’de büyük ölçüde bireysel
çabalara bağlı kalan bir alana olan ilgiyi artırmayı amaçlayan İktisat
Tarihinin Dönüşümü, Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin tedirginlikle geçen ilk bir yılını çok yönlü analiz eden Pandeminin Düşürdüğü
Maskeler, Latin Amerika hakkında rehber niteliği taşıyan Dünyanın
Ters Köşesi, İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Bomonti’yi geçmişten bugüne ve yaşadığı tüm değişimlerle birlikte ele alan Bomonti
alanlarının en önemli isimlerinin seslerini okura taşırken, Bayram
Koca “Kürtler Aslında…”; Hacı Çevik “Konya’da Kürt mü var?” ile Türkiye
toplumunun gündemini uzun yıllardır meşgul eden Kürt Sorunu’nun
göz ardı edilen noktalarına dikkat çektiler. Korhan Atay Serteller ve
Canan Özcan Eliaçık Barbarın Tarihi Ezilenin Dini Hikmet Kıvılcımlı’da
Tarih ve Din adlı çalışmalarında ise Türkiye sol tarihinde önemli yerleri olan isimlere farklı açılardan bakmamıza imkân sağladılar.
Türkiye’yi köşe bucak anlatan dizimiz Memleket Kitapları’na bu yıl
Urfa eklenirken, edebiyat metinlerine farklı bir gözle bakmamızı sağ-
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layan Edebiyat Eleştirisi dizimiz Behçet Çelik’in Dünyaya Baktığımız
Yol, Çimen Günay-Erkol’un Yaralı Erkeklikler ve Pınar Aka’nın Ses, Anlam ve Mazi adlı çalışmaları ile zenginleşti.
Politika dizimizde ise bu yıl Ala El-Asvani’nin liderlerin yükselişinin şekillendirdiği siyasi ortamda, diktatörlüğe evrilme potansiyelinin nedenlerini ve sonuçlarını irdelediği Diktatörlük Sendromu, Elisabeth Young-Bruehl’in ailedeki, okuldaki, arkadaş çevrelerindeki, ikili
ilişkilerdeki ve siyasilerin dilindeki “çocuk düşmanlığı” biçimlerini
anlamaya çalıştığı Çocuk Düşmanlığı, Frantz Fanon’un artık bir klasik değeri taşıyan kitabı Yeryüzünün Lanetlileri, Hüseyin Kırmızı’nın
Aleviliğin tarihsel deneyimi üzerinden insan hakları kavramına ve
kuramlarına baktığı Yasa’dan Buyruk’a, John Keane’nin despotizm kavramı üzerinde düşündüğü Yeni Despotizm, Marie-France Hirigoyen’in
narsisizm kuşatmasından kurtulmayı sağlayacak çıkış yolları önerdiği Narsisitler İktidarda, Michael Walzer’in ulusal kurtuluş hareketlerinin vaatlerini, kazanımlarını ve toplumları içerisindeki algılanma
biçimleriyle birlikte paradokslarını, çıkmazlarını ve çelişkilerini de
gösterdiği Kurtuluş Paradoksu, Pierre Bourdieu’nün 1981-1983 öğretim
yıllarında Collège de France’ta verdiği iki dönem dersini bir araya getiren Genel Sosyoloji ve Valéry Giroux ve Renan Larue’nin veganizmi
mercek altına aldıkları Veganizm okurla buluştu. Yine, bu dizimiz altında yayımladığımız, hem faşizmin tarihsel yönünü inceleyen hem de
günümüzdeki etki ve dönüşümüne dikkat çeken Faşizm İncelemeleri
kitapları arasına da Faşist Kimdir?, Faşist Yalanlarının Kısa Tarihi ve
Harro ile Libertas katıldı.
Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Almanca Seyahatnamelerde Osmanlı Şehirleri, Osmanlı İmparatorluk İdeolojisi, Ortadoğu ve Modern Dünyanın
İnşası, Arapların 1915’i, Tarihin Hakikatleri, Talat Paşa, Şimdiki Zamanın
Tarihini Yazmak, Fihristü’l Aşâir ve Osmanlı’da Marksizm ve Sosyalizm bu
yıl Tarih dizimize eklenen kitaplar olurken, hem araştırmacılara, hem
öğrencilere, hem de tarihe ilgi duyan genel okura hitap ettiler.
2000’lerde İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği başkanlığını
yapan Gençay Gürsoy’un Bir Hayat Üç Dönem, Türkiye’de bir dönemin
sinemasına damgasını vurmuş Arzu Okay’ın Türey Köse’nin soruları-
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nı yanıtladığı “Keşke”siz Bir Kadın Anı dizimizin bu yılki eserleri olurken, Biyografi dizimiz Tanıl Bora’nın Cumhuriyet tarihinin en uzun
süreli eğitim bakanı Hasan Âli Yücel’i tüm yönleriyle incelediği Hasan
Âli Yücel ile çeşitlendi.
Ali Artun’un “estetik modernizm” kavramına ve post-kolonyal çağdaş tarihyazımına değindikten sonra bu birikime bir pencere açtığı
Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu, Ayşe H.
Köksal’ın, kurulduğu günden itibaren varlıkla yokluk arasında gidip
gelen Resim ve Heykel Müzesi’nin varoluşunu anlattığı aynı adlı çalışması, Bahar Avanoğlu’nun önce mimarlığı şiir ve eleştiri olarak kavrayan geleneğin kapsamlı bir arkeolojisini yaptığı, ardından da onun
çağdaş ifadesi olan Unbuilt düşüncesine ilişkin dört metin sunduğu
Şiir/Mimarlık; Hans Belting’in modernliğin, tarihin ve nihayet insanın
sonunun ilan edildiği çağdaş zamanlarda, modernlikten beri sanata
yön vermiş olan “sanat tarihi”nin de sona erdiğini öne sürdüğü Sanat
Tarihinin Sonu ve Julian Stallabrass’ın çağdaş sanatın, devletlerin ve
şirketlerin güdümündeki seyrini izlediği Çağdaş Sanat, kültür-sanat
alanında kendine özgü bir yeri ve ağırlığı olan Sanat-Hayat dizimizden
yayımlanan yeni çalışmalar oldular.
Yaşamın İkinci Yarısında Anlam Arayışı, Sevgisiz Anneler, Ebeveynlikte
Ortaklık Sanatı ve kitapları bir çok dile çevrilen Wilhelm Schmid tarafından kaleme alınan Seks Olmayınca Psykhe dizimize, Kültürlerarası
İletişim: Kullanım Kılavuzu, Avrupa’nın Entelektüel Tarihi ve Michel Foucault Başvuru dizimize 2021 yılı içerisinde eklendiler.
Günümüzün sorunlarına dikkat çeken ve çözüm yolları arayan dizimiz
Bugünün Kitapları’ndan ise bu yıl Aksu Bora’nın derlediği İradenin İyimserliği; Adnan Ekşigil’in, iktisat ve tarih alanında yaptığı çalışmalarla
öne çıkan akademisyen Sencer Divitçioğlu’nu anlattığı aynı adlı çalışma, Beyza Üstün’ün ülkenin ve dünyanın yaşam kaynaklarına yönelen
ölümcül tehdide ve pandemiyle sermayenin “hız ortaklığına” dikkat
çektiği Doğayı, Emeği, Yaşamı Korumak, Burcu Karakaş’ın Türkiye’nin
gündeminden düşmeyen Diyanet’i tüm yönleriyle incelediği “Biz Her
Şeyiz”, Büşra Cebeci ve Nevşin Mengü’nün birlikte kalame aldıkları
“Herkes İstediği Gibi Yaşasın”, Gökçer Tahincioğlu’nun derlediği Kayıp
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Adelet ve Yaralı Hafıza; Halide Velioğlu’nun Saraybosna Havası; yaşadığı tüm hukuki mağduriyete rağmen yüzünü her zaman yaşamaya,
umuda, sevgiye çeviren İlhan Sami Çomak’ın, çocukluğunu, tutuklanma hikâyesini, şiirinin arkasında yatanları, hayata bakışını ve adalet
arayışını sahici bir şair duyarlılığıyla, yalın ve bir o kadar da sarsıcı
biçimde anlattığı Karınca Yuvasını Dağıtmamak, Mete Kaan Kaynar’ın
resmî ideolojiyle didişen, Kemalizmle hesaplaşan, Kürt meselesine
devlet gibi değil, eleştirel-tarihsel bir perspektiften bakan, kalkınmayı
ve devrim sorununu etik bir dönüşümle ve ekolojik bir duyarlılıkla ele
alan Fikret Başkaya’yla nehir söyleşisinden oluşan Türkiye’nin Lanetlisi: Bir Muhalif, Rita Ender’in kadınların hamilelik deneyimlerini aktardığı Bir Avazda!; değişik alanlardan 35 emekçiyle önce salgının başlarında, sonra birinci yılı dolmaktayken uzun sohbetler yapan ve onların
hikâyelerini yazan Pınar Öğünç’ün Pandemi Zayiatı, Sedat Anar’ın
sokak müzisyenliğinin Osmanlı’daki yerini kısaca ele aldıktan sonra
1990’lı yıllardan itibaren sokak müzisyenliği yapmış ve halen yapmakta olan isimlerin hikâyelerine aracılık ettiği Sokağın Sesleri, Serbülent
Şengün’ün küreselleşme öncesi dünyanın tarihini müzik üzerinden
anlatmaya çalıştığı Sesini Biraz Açabilir miyim? ve Ayla Göksel ve Zülfü
Livaneli’nin, çok farklı anlamlarda kullandığımız “iyiliğin” yeniden
ele alınması, konuşulması, hayatın her alanında kalıcı olması fikrinden yola çıkarak derledikleri İyiliği Düşünmek okurla buluştu.

tili, Murat Celep’in Rakamlar ve… serisinin yeni kitabı Rakamlar ve Erik
Ağacı ile çok sevilen İmdat, Öğretmenim Küçüldü’nün en az onun kadar
eğlenceli devam macerası İmdat, Öğretmenim Havalandı en genç okurlarımıza eğlence dolu anlar yaşattı.
Kitapların, güzel haberlerin günlerimize eşlik edeceği mutlu senelere…
Hep birlikte…

İletişim Yayınları

Aksu Bora’nın feminizm üzerine yazılarının bir araya geldiği Feminizm
Kendi Arasında, 2015’ten beri “Ulus Baker Okumaları” adıyla onun metinlerinden biri etrafında hazırlanan sunuşlar, yürütülen tartışmaların bir verimi olan, Onur Eylül Kara tarafından derlenen Ulus Baker’i
Okumak ve Ulus Baker’in yüksek lisans tezi Siyasal Dilde Huzur Söylemi
Birikim Kitapları dizimizin yeni eserleri olurken, hem yemeklerin hikayesini hem de yemeğin kültürle kurduğu ilişkiyi canlı bir dille anlatan eserlerin yer aldığı Ruhun Gıdası Kitaplar arasına bu yıl Aile Aşcısı,
Dört Mevsim Mehlika, Ortaçağ’da İslâm Mutfağı ve Nadide Bir Goncadır
Enginar katıldı.
Tabii, bu yıl en genç okurlarımızı da ihmal etmedik; Beyhan Gültaşlar’ın
yazdığı ve Serkan Aka’nın resimlendirdiği Kış Gülünce, Rahşan İnal’ın
Müjde Başkale Gür’ün çizgileriyle hayat bulan hikâyesi Sıfır’ın Yaz Ta-
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Yaşanan her şeye rağmen içinde bolca “kitap”ın da bulunduğu bir yılı
daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Size, kitaplarımızı detaylıca
incelemeye başlamadan önce, bu yıl neler yaptığımızdan bahsetmek
isteriz...
Önce, bize başka dünyaların varlığını hatırlatan, günlük hayatın tüm
zorlukları içerisinde bir parça da olsa nefes almamızı sağlayan Türkçe
edebiyat kitaplarımızdan başlayalım. Bu yıl yine, hem okurlarımıza
yeni kitaplarını heyecanla bekledikleri yazarlarımızdan müjdeler verdik,
hem de birçok yazarın ilk kitabını yayımladık. Atilla Atalay, Hakan
Bıçakcı, Mustafa Çiftci, Mehmet Eroğlu, Figen Şakacı ve Kemal Varol
gibi kendi okurlarını yaratan yazarlarımızın yeni eserleri sizlerle buluştu.
Kerem Aslan, Engin Barış Kalkan, Kerim Özcan, Sezen Ünlüönen ise ilk
kitaplarıyla karşınıza geldiler. Heyecan verici bir an da ilk kitaplarını
yayımladığımız zamanlar hâlâ aklımızda olan Sedef Betil, Bülent Çallı
ve Giray Kemer’in ikinci kitaplarını yayımladığımız günlerde yaşandı.
Türkçe Edebiyat dizimizden bir de sürprizimiz vardı, gazeteci-yazar İsmail
Saymaz bu kez öykülerini bir kitapta topladı: Çay Güzeli.

edebiyat

Dünya Edebiyatı dizimizde ise edebiyatın “çoksesliliğini” yansıtmaya
çalıştık. Çağdaş Pakistan ve Güney Asya edebiyatının önemli
yazarlarından Intizar Husain’in Basti’si, Sovyet Edebiyatı’nın güçlü
yazarları İlya İlf ve Yevgeni Petrov’un Altın Buzağı’ları, Nobel Edebiyat
Ödüllü Elfriede Jelinek’in Michael’i ve Abdulrazak Gurnak’ın Son
Hediye’si okurlarım
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TÜRKÇE
EDEBİYAT

AHMET TULGAR

ASLI TOHUMCU

ATTİLÂ ŞENKON

Arzunun Serbest
Dolaşımı

Taş Uykusu

Hoş Bulduk Hayat

ISBN-13: 9789750530418
100 sayfa

ISBN-13: 9789750530487
147 sayfa

Aslı Tohumcu, bir toplu taşıma
aracına biniyor, yolcuların
yüzlerine yakından bakıp
zihinlerini tek tek okuyor. Bir
otobüs dolusu insan üzerinden,
ülkede yaşananlara, şiddete,
hüzne, çaresizliğe, sevgisizliğe,
iletişimsizliğe, duyarsızlığa ve
daha nicesine dair çarpıcı bir
tablo ortaya koyuyor.

Attilâ Şenkon, merhum bir
şairin çalışma odasında bulunan
yayımlanmamış bir metinle
başlayan, genç ve azimli bir
editörün dedektif titizliğiyle
birleştirdiği parçalarla açıklığa
kavuşan özgün bir hikâye
anlatıyor.

ISBN-13: 9789750531729
138 sayfa

Ahmet Tulgar, Arzunun Serbest
Dolaşımı’nda bir araya gelen
öykülerinde aşkları, ihanetleri,
utangaç beğenileri, insanın
kendine karşı duyduğu hayranlığı
ve husumeti anlatıyor.
Arzunun Serbest Dolaşımı,
zamanla, mekânla ve hayatın
koşulsuz kabul etmemiz
gerekirmiş gibi bir kibirle
sunduğu anlarla didişen öyküler..
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Hoş Bulduk Hayat, okuru,
yazarların ve yayıncıların
dolambaçlı yollarında
kaybolmaya davet ediyor,
edebiyatın dünü ve bugünü
arasında bir yolculuğa çıkarıyor.
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AYLİN BALBOA

AYŞE ÖZLEM İNCİ

Barış Bıçakçı

Ateş Sönene Kadar

Yerin Dibinden
Geliyorum

Doğum Lekesi Gibi
Bir Gülümseme

ISBN-13: 9789750530531
97 sayfa

ISBN-13: 9789750531675
99 sayfa

Ayşe Özlem İnci, ilk kitabı
Yerin Dibinden Geliyorum’da
yer alan öykülerinde, her sokak
başında karşımıza çıkan, her
soluk alışımızda hissettiğimiz
hayatların, hayatlarımızın
izini sürüyor. Bunu yaparken
de gerçek ile rüyayı iç içe
geçiriyor ve okurunun aklına
soru işaretleri düşürüyor:
“Sahi, yaşadıklarımızın ne
kadarı gerçek, ne kadarı rüya?
Gördüklerimizin ne kadarı bir
başkası, ne kadarı biz?”

Yüze doğum lekesi gibi yerleşmiş
bir gülümseme, neyi saklar?
Bir eşelek gibi kalakalmanın
hüznünü bilmeyene, onu
anlatabilir misiniz? Yalnızlığın
ucunu sivriltmek, bir kısır
döngüyü kusursuz kılar mı?

ISBN-13: 9789750530265
97 sayfa

Ateş Sönene Kadar, bazen
boğazda bir düğüm, bazen de
manyakça bir kahkaha. Aylin
Balboa’dan, o kendine özgü
bıçkın ve muzip anlatımıyla,
geçmişle hesaplaşıp geleceğe
kafa tutan sarsıcı ve tesirli
öyküler.
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Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme,
Barış Bıçakçı’nın barışması zor,
idaresi zor, çünkü idraki zor
duyguları usulca yokladığı bir
öykü demeti.
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BEHÇET ÇELİK

BURHAN SÖNMEZ

Patikaların İyi Yanı

Taş ve Gölge

ISBN-13: 9789750531163
131 sayfa

ISBN-13: 9789750530432
328 sayfa

Öykücülüğümüzün usta
isimlerinden Behçet Çelik,
geçirimsiz kale duvarlarına
çevirdiğimiz sıkı dokulu
hayatlarımıza apansız düşen
ışıkların yarattığı siluetleri;
seyrelme, dağılıp ortalığa
saçılma ya da her şeyin şeklini
yitirip bir büyük eriyikte
birleşmesi telaşlarımızı; yola
girdim yoldan çıktım derdi
duymaksızın aşındırdığımız
patikaları; şehrin tozunun
güneşe ait zannedildiği saatleri;
bir düşünceden ya da bir
olasılıktan düşerken dönen
başlarımızı, Türkçenin en ince,
en özenli haliyle anlatıyor.

Burhan Sönmez, varoluşa ve
hakikate dair bilinmezlere,
asırlardır yanıt aranan sorulara,
atmosferiyle büyüleyen,
kurgusuyla merak uyandıran
güçlü bir anlatı içinde yer
veriyor.
Taş ve Gölge, evren ve insana,
yaşam ve ölüme farklı bir gözle
baktıran derin bir roman.
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DENİZ POYRAZ

DİLEK TÜRKER

ETHEM BARAN

Dünya Unutana
Kalır

İpekten Örer Zırhını

Güzelliğini Gördükçe
Ağlayasım Geliyor

ISBN-13: 9789750531897
140 sayfa

1990’ların sonları, 2000’lerin
başları. Geçmiş, yorgun ve
ümitsiz. Gelecek ise belirsiz…
Mark almış başını gidiyor,
seçimlerle birlikte ülke yeni
bir döneme giriyor, kimilerinin
zenginlikten başı dönüyor,
kimilerinin cebi para görmüyor,
Erovizyon’da tarih yazılıyor,
teknolojinin hızına yetişilemiyor,
Van Gölü Canavarı’ndan da
beter yeni canavarlar türüyor…
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ISBN-13: 9789750530715
108 sayfa

Dilek Türker’in öykülerinde
karakterler kendilerine birer
zırh örüyorlar, ne yaşarlarsa
yaşasınlar, neyle sınanırlarsa
sınansınlar dış dünyanın
özlerini değiştirmesine
müsaade etmiyorlar. Ama çelik
zırhlara bürünen katı ve soğuk
insanlardan da olamıyorlar, hep
hayattan yana ve umutlular.

ISBN-13: 9789750531422
107 sayfa

Ethem Baran, Güzelliğini
Gördükçe Ağlayasım Geliyor’da
sevip de kavuşamayanları, ağzı
bozuk telaşlı anaları, çocuk
kalmış babaları, hayallerini
çekiştirip durmaktan bıkmış
evlatları anlatıyor.
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GAYE BORALIOĞLU

GÖKÇE BİLGİN

Alâmetler Kitabı

Porselen Bir Mevzu

ISBN-13: 9789750530500
139 sayfa

ISBN-13: 9789750530760
164 sayfa

Alâmetler Kitabı, alacakaranlık
bir dünyanın kaotik ilişkilerinin,
absürt hallerinin ve ürkütücü
sıradanlığının anlatısı.

Birbirlerinin sesi olan üç
kadın. Onların adları Zümrüt.
Zümrütler. Birbirlerinin içinden
doğdular. Aşkla okudular,
mağrur bir edayla yazdılar… En
çok da sorular sordular. Gökçe
Bilgin, masalların, Anadolu
efsanelerinin anlatım dilinden
damıttığı kendi özgün üslubunu
yaratıyor.

Gaye Boralıoğlu, insanlığın
gidişatına dair alâmetleri
kovalıyor. Sınırsız hayal gücü ve
duru anlatımıyla, hem bugünü
tasvir eden hem de geleceği
kestiren eşsiz öykülere imza
atıyor.
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GÜNDÜZ VASSAF

Mostari

Bir Köprü Bekçisinin
Günlüğü
ISBN-13: 9789750530593
355 sayfa

Gündüz Vassaf, Mostari’de
bir yandan dünyayla
hesaplaşıyor, öte yandan da
samimiyetle kendini sorguluyor.
Günlüklerinde Mostar
Köprüsü’ne duyduğu tutku tüm
yalınlığıyla ortaya çıkıyor.
UNESCO tarafından
“Dünya Kültür Mirası” ilan
edilmiş, Evliya Çelebi’nin
“16 imparatorluk dolaştım,
böyle köprü görmedim!” dediği
Mostar Köprüsü’nün bu gönüllü
bekçisinden şiir tadında, renkli
ve bir o kadar da hüzünlü bir
günlük...
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HANDE ORTAÇ

İLHAMİ ALGÖR

JAKLİN ÇELİK

Daha İyi Misin?

Hisli Kirpi

ISBN-13: 9789750531262
146 sayfa

ISBN-13: 9789750531279
100 sayfa

Kum Saatinde
Kumkapı

Daha İyi misin? bir savaştan
kaçanların, yalnız kalmış ve tüm
zamanını sıkıntıyla geçirenlerin,
gidenlerin ardından çaresizce
bakanların, mücadeleye
omuz verenlerin, plazalarının
tekdüzeliği içinde kendini var
etmeye çalışanların derdine
ortak olan öykülere ev sahipliği
yapıyor…

Hayatın kıyılarında dolaşan bir
adam ve onun, içinden Nezihe
Hanım geçen dünyası. İlhami
Algör, Hisli Kirpi’de katman
katman yükselen anlatımı ve
kendine özgü muzip diliyle
duyguların ve gerçeklerin, var
olmanın ve yok oluşun, anın ve
geçmişin iç içe geçtiği bir hikâye
kuruyor.

ISBN-13: 9789750531903
108 sayfa

Jaklin Çelik, Kum Saatinde
Kumkapı’da, bizleri İstanbul’un
tarihî semti Kumkapı’nın
insanlarına, evlerine,
sokaklarına, geçmişine dair
duygu dolu ve capcanlı bir
yolculuğa çıkarıyor. Yaşama
uğraşının, kentin dokusunun,
farklı kimliklerin ve kesişen
hayatların anlatıldığı bu öyküler
Çelik’in edebiyat serüveninin ilk
ürünleri, ilk heyecanları…
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MAHSUM ECE

MEHMET EROĞLU

MUSTAFA ÇİFTCİ

MUSTAFA ÇİFTCİ

Dağılmalar

Meraklı Adamın
On Günü

Ağlaya Ağlaya Öldük
Anam Bacım

Kalfa Uykusu

ISBN-13: 9789750530258
260 sayfa

ISBN-13: 9789750532306
95 sayfa

Meraklı Adamın On Günü,
eski avukat Sadık Demir’in,
biraz edebi iştigal ama en çok
merak sonucu çıktığı yolda üç
muammayı çözmek için geçirdiği
on günün hikâyesi. Sadık, bu
sefer vigilante’liğe soyunuyor
ve kurguda mükemmeliyeti
yakalamaya çalışıyor.

Ağlaya Ağlaya Öldük Anam Bacım,
bozkırın sesi, nefesi.

ISBN-13: 9789750530210
130 sayfa

Mahsum Ece, Dağılmalar’da
yer alan öykülerinde şimdiki
zamanı ve geçmişi birbirinden
ayıran çizgiyi yok ediyor, böylece
karakterlerinin hafızaları,
labirentlerle dolu ve çok renkli
bir dünyaya dönüşüyor. Masalsı
günleri köy yollarının çamuruna
bulananlar, baktıkları her yerde
kendilerini görmek isteyen
politikacılar, büyükşehirlerde
vakitlerini birbirlerinin üstüne
yığan modern zaman insanları,
dünyanın bir köşesinde
unutulmayı hayat sananlar,
hayat nedir bilmeyenler...
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Bazısında yokluk, bazısında
gariplik kokusu...
Mustafa Çiftci, her şeye rağmen
gülen gözlerle bakıyor hayata.
Kedere neşe katarak anlatıyor
hikâyelerini.

ISBN-13: 9789750531194
188 sayfa

Bozkırın kalemi Çiftci, hayata
ve insanlara tükenmeyen bir
merakla bakıyor. Gözlemlerini,
tecrübelerini okuruyla tatlı bir
sohbet havasında paylaşıyor.
Kâh hüzünle kâh neşeyle; her
daim hissetmek ve hissettirmek
gayretiyle yazıyor.
Kalfa Uykusu, okuyanların
yüreğini ısıtacak, yüzünü
gülümsetecek, içini ferahlatacak
dostane bir kitap. Kederden
sıkıntıya şifa niyetine... İçten,
iyimser ve insancıl.
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SEMA ASLAN

SEDAT ANAR

SEZEN ÜNLÜÖNEN

Dünyanın Kasım’a
Görünüşü

Hallerin Esiri

İmtiyaz,

ISBN-13: 9789750531156
124 sayfa

Dünyanın Kasım’a Görünüşü,
dünyanın, insanların bir
derde kör kalışının, çaresiz
titreyişlerin, zamansız
kavrayışların romanı.
Sema Aslan, kimselerin
duymadığı “ah”lara, yangılı
yüreklere ses oluyor; tepesinde
kara bulutların toplandığı bir
hikâyeyi ipek gibi incecik bir
üslupla anlatıyor.
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ISBN-13: 9789750530708
140 sayfa

yahut Cici Kızlara Bir
Roman

Sedat Anar, Hallerin Esiri’nde
geçmişiyle yüzleşmeye çalışan
bir adamın yolculuklarla,
ölümlerle ve en önemlisi şiirle
kesişen hüzünlü hikâyesini
anlatıyor. Ne yaşanırsa yaşansın
hep var olan muzip anları da
göz ardı etmeyen sürükleyici bir
roman…

ISBN-13: 9789750531088
228 sayfa

İç sıkıntılarını, güvensiz
arayışları kat eden yolun neşeyle
döşendiği bir roman.
Klasik edebiyatın romantizmi,
21. yüzyılın huylarıyla-sularıyla
nasıl iş tutar?
İyi eğitim almış, oturmayı
kalkmayı bilen bir Nergis,
“Kezban Roma’da” durumuyla
nasıl baş eder?
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SEZGİN KAYMAZ

SEZGİN KAYMAZ

SEZGİN KAYMAZ

Bakele

Bugün Bize
Kim Geldi?

Sevinç Kuşları-3

ISBN-13: 9789750531576
202 sayfa

ISBN-13: 9789750530425
495 sayfa

En sıra dışı insanların
sıradan insanlar arasından
bulunabileceğini gösteren,
sıradan anların içinde sıra
dışılığın madenini keşfeden
hikâyeler... Zorbalık, dar
kafalılık, fesatlık, müzevirlik,
“kokan” tipler ve tabii köpekler
de eksik değil - her zamanki
gibi. Saflıkla, şefkatle, bokta
bile hikmet görmeyi bilenlerle
ve tabii köpeklerle beraber - her
zamanki gibi.

Rengârenk bir kadro cirit atıyor
bu Sezgin Kaymaz romanında
da: Polisler (iyisi, kötüsü,
sivili), hastane personeli
(manyağı, mahiri), yeraltı
ahalisi (iyi mafya, kötü mafya!),
garibanlar… Ve tabii Deccal –
yani Deccal Bey… Ve iyiler ve
kötüler.

ISBN-13: 9789750530197
192 sayfa

Sezgin Kaymaz, bu kitaptaki
kısa hikâyelerinde yine o
hasretin, o muhabbetin
peşinden gidiyor: Darlığın
yokluğun kıtlığın içinden, en
beklenmeyecek yerde insaniyet
cevheri buluyor, tozunu silkip
uzatıyor bize.

Son Şûrâ

Sezgin Kaymaz’ın edebiyatı,
“İnsana dair hiçbir şey bana
yabancı değildir”in folkloru, bir
bakıma...

34

35

ŞEBNEM İŞİGÜZEL

İstanbullu
Amazonlar, 1809
ISBN-13: 9789750530777
129 sayfa

Gizli kapaklı mektupların,
günlüklerin, vakanüvis
notlarının satır aralarında
gezinirken muhayyilesinin
sınırlarını zorluyor. İstanbullu
Amazonlar, erkekler üzerinden
anlatılan tarihi ters yüz etmeye
yeminli; incelikle kurgulanmış,
isyankâr ve oyunbaz bir roman.
Şebnem İşigüzel, hacimce küçük,
fikren büyük bu zarif roman
ile edebiyata farklı bir pencere
açıyor.
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ŞÜKRAN YİĞİT

TAYFUN PİRSELİMOĞLU

TECELLİ SERCAN SIRMA

VUSLAT ÇAMKERTEN

Burası Radyo
Şarampol

Kadastrocu

Savaş ve Kadın

Görenler Olmuştur

ISBN-13: 9789750531606
268 sayfa

ISBN-13: 9789750531491
252 sayfa

ISBN-13: 9789750532368
99 sayfa

Tayfun Pirselimoğlu
Kadastrocu’da tuhaf bir rüzgârın
-yoksa kaderin mi demeli?önünde sürüklenen Cemal
Kara’nın hikâyesini anlatıyor.

Tecelli Sercan Sırma, Savaş ve
Kadın’da, kötülüğün ve şiddetin
gölgesinde kalan bir coğrafyanın
hikâyesini belgesel tadında bir
anlatımla paylaşıyor. Bu aynı
zamanda dönüşümün, insanın
savaş dansından çıkıp yaşama
dansına dönüşünün romanı.

Varoluşlarını sürdürmek için
yer değiştirenler, ormana
kaçanlar, uçurumların ve
büyük umutların peşine
düşenler, deliliğe varan bir
tutkuyla sanatın izini sürenler...
Felsefeciler, ressamlar, şiir
avcıları, akademisyenler, çıkışı
arayan üniversiteliler, âşıklar,
eski devrimciler...

ISBN-13: 9789750530135
291 sayfa

Burası Radyo Şarampol, hayatla
başetmek için oyunlarına
sarılan, yalnızlığını müzikle
dindiren Filiz’in, Antalya/
Şarampol Mahallesi’nden
Berlin/Kreuzberg’e uzanan
büyüme hikâyesi. İlk aşkın
hiç unutulmayacak sarsıcılığı.
Okul sıralarında ele inen
cetvelin yakıcılığı. Radyonun
ve arkadaşlığın efsunlu, sarıp
sarmalayan dünyası...
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Vuslat Çamkerten, Görenler
Olmuştur’da yer alan öykülerinde
büyülü sonlar yaratıyor. Hayat
sıradan bir şekilde ilerlerken,
bu akışı toz duman edenleri
anlatıyor.
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DÜNYA
EDEBİYATI

Abdulrazak Gurnah

Abdulrazak Gurnah

Çeviren: Mehmet Deniz Öcal
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750531668
292 sayfa

Çeviri ve önsöz: Müge Günay
ISBN-13: 9789750531569
304 sayfa

Kumdan Yürek

Kumdan Yürek, Shakespeareyen
bir sırrın etrafında örülmüş
unutulmaz bir roman.
“Kumdan Yürek, sınıf, cinsiyet
ve aşkın iktidar ilişkilerine
bağımlılığını yürek burkucu bir
şekilde gösteren bir şaheser.”
KAMILA SHAMSIE

Deniz Kenarında

Aşk, ihanet, mültecilik ve
yabancılık deneyimlerinin
sömürgecilik çağındaki
anlamlarına dair sarsıcı bir
anlatı sunan Deniz Kenarında,
Abdulrazak Gurnah’ın
unutulmaz yapıtlarından biri.
“Deniz Kenarında, Gurnah’ın
çağımızın en önemli seslerinden
biri olduğunu kanıtlayan zengin,
etkileyici ve hakikat dolu bir
roman.”
AMITAV GHOSH
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Diego Zúñiga

Camanchaca

Çeviren: Ümit Edeş
ISBN-13: 9789750532214
139 sayfa

Diego Zúñiga, Camanchaca’da
ömür boyu sürecek bir kederi
eşsiz mükemmellikte üslubuyla
anlatıyor.
“Umulmadık bir ses, daha önce
karşılaşmadığımız bir manzara;
gösterişsiz, risk alan, huzursuz edici
ve şaşırtıcı bir kitap.”
ALEJANDRO ZAMBRA

Habib Selmi

Hans Magnus Enzensberger

Çeviren: Celal Demirel
ISBN-13: 9789750531750
171 sayfa

20. Yüzyıldan 99 Edebî
Vinyet

Marie-Claire’in
Kokuları

Habib Selmi’den iki
insanın birbirine ne kadar
bağlanabileceğini, daha da
önemlisi, ne kadar tahammül
edebileceğini gösteren sıradışı bir
roman.
“Marie-Claire’in Kokuları bir aşk
hikâyesi anlatıyor. İnsanın hem
içine işleyen hem içini kemiren, hoş
ve incelikli bir aşk bu.”
ADRIENNE NOZET

Hayatta Kalma
Sanatçıları
Çeviren: Tanıl Bora
ISBN-13: 9789750531767
321 sayfa

Şair ve yazar Hans Magnus
Enzensberger, kimisi kahramanca
kimisi utandırıcı yollarla, ama
esas olarak eseriyle hayatta
kalabilmiş, bütün dünyadan
yazarların kısa portrelerini
çiziyor.
“Kitap büyüklük hummasına
kapılan, gümbürtülü başarılar
kazanan, sonradan görmeler gibi
böbürlenen ve gıcırtılı bir yoksulluk
içinde batıp giden yazarları bir
araya getiriyor.”

Jean Rouaud

Savaş Meydanları
Çeviren: Şirin Etik
ISBN-13: 9789750530401
154 sayfa

Savaş Meydanları, kişisel tarihler
ile o büyük Tarih’in nasıl iç içe
geçtiğini gösteren hüzünlü bir
roman.
“Jean Rouaud kalemini ustaca
oynatıyor ve gündelik detaylar ile
büyük olayları, keder ile neşeyi,
inanç ile umutsuzluğu birbirine
bağlayan ipleri kullanarak bir
yumak oluşturuyor.”
BOSTON GLOBE

CHRISTIAN THOMAS
RANKFURTER RUNDSCHAU
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John Steinbeck

John Steinbeck

John Steinbeck

John Steinbeck

Çeviren: Bülent O. Doğan
ISBN-13: 9789750531392
97 sayfa

Çeviren: Rasih Güran
ISBN-13: 9789750531408
292 sayfa

Çeviren: Roza Hakmen
ISBN-13: 9789750531200
644 sayfa

Çeviren: Rasih Güran
ISBN-13: 9789750531170
540 sayfa

Al Midilli

Steinbeck’in doğaya ve insana
on yaşındaki bir çocuğun
gözünden baktığı Al Midilli kendi
edebi kariyerinde olduğu kadar
Amerikan edebiyatında da bir
dönüm noktası.

Bitmeyen Kavga

Bitmeyen Kavga, insanlığın
bitmek tükenmek bilmeyen
mücadele gücünün anlatıldığı
eşsiz bir grev romanı.

“Bir başyapıt … Çocukluğun yürek
burkacak kadar gerçek bir tablosu.”

“Bitmeyen Kavga, iktisadi ve
toplumsal bir çalkantıdan yola
çıkılarak yazılan en iyi işçi ve grev
romanıdır.”

CLIFTON FADIMAN

FRED T. MARCH

Cennetin Doğusu

Gazap Üzümleri

Cennetin Doğusu, 20. yüzyıl
Amerikan edebiyatının en önemli
temsilcilerinden Steinbeck’in
iyilikle kötülüğün ezeli
mücadelesini işlediği başyapıtı.

Gazap Üzümleri, bir toplumsal
krizin etkilerinin epik bir
anlatıyla gerçek bir sanat
eserine dönüşmesinin Amerikan
edebiyatındaki en güzel örneği.

“Hep bu kitabı yazmak istedim, bu
kitabı yazabilmek için çalıştım, bu
kitabı yazabilmek için dua ettim.”

“Steinbeck’in asıl yeteneği, bizi
Joad ailesiyle birlikte yaşatmasıdır.
Ailenin konuşmalarına daldığınız,
kişiliklerini öğrendiğiniz anda
sanki onlarla yürüyormuş, araba
tamir ediyormuş ya da kamp
kuruyormuş gibi hissedersiniz.”

JOHN STEINBECK

SAM JORDISON
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KINGSLEY AMIS

Lily Tuck

Saša Stanišić

Çeviri ve önsöz:
Levent Mollamustafaoğlu
ISBN-13: 9789750532504
348 sayfa

Çeviren: Necdet Dümelli
ISBN-13: 9789750531811
159 sayfa

Çeviren: Gülçin Wilhelm
ISBN-13: 9789750531545
313 sayfa

Yaşlı Kurtlar

Kingsley Amis’in komedi
ile trajediyi aynı ipte ustaca
oynattığı Yaşlı Kurtlar, her an
yoldan çıkmaya hazır bir arkadaş
grubunu anlatan muazzam bir
roman.
“Yaşlı Kurtlar, karakterlerini
hem yüzeyde hem de derinde
resmediyor. Bu, Amis’in en
kapsayıcı romanı; küçümseyici
bir memnuniyetsizlikten lirik bir
şefkate kadar bin bir duyguyu ve ruh
halini çevreliyor.”

Kız Kardeşler

Kız Kardeşler merceğini sadakat,
takıntı, kıskançlık gibi ikircikli
meselelere doğrultan kışkırtıcı,
ayrıksı bir roman.
“Kız Kardeşler minimalist
bir başyapıt… Lily Tuck küçük
bir çantada dünyanın yükünü
taşıyabilen bir yazar…”
EUGENIA WILLIAMSON
BOSTON GLOBE

Köken

Köken, dağılan Yugoslavya’dan,
harap edilen Bosna’dan Batı’ya
sığınan bir ailenin, o ailenin
çocuğunun kâbuslarla, hayallerle,
anlamazlıklarla, çok hızlı
olgunlaşmalarla, alışamamalar
ve uyumlanmalarla dolu hayat
hikâyesi.
“Muazzam bir kitap, insanın
okumakla kalmayıp evlat edinmek
isteyeceği türden.”
DIRK KNIPPHALS
TAGESZEITUNG

WILLIAM H. PRITCHARD
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Saul Bellow

Augie March’ın
Maceraları
Çeviren: Hasan Fehmi Nemli
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750529641
705 sayfa

Toplumsal baskılara bireysel
özgürlük ve seyahat arzusuyla
direnen Augie March’ın Maceraları
umut ve iyimserlik dolu bir büyük
deneysel yapıt.
“Saul Bellow, Nobel Edebiyat
Ödülü’nü öncelikle Augie March’ın
Maceraları’yla hak etmiştir.”
HAROLD BLOOM

Volker Kutscher

Volker Kutscher

Gereon Rath’ın Altıncı Vakası

Gereon Rath’ın Beşinci Vakası

Lunapark

Mart Şehitleri

Çeviren: Gülçin Wilhelm
ISBN-13: 9789750532399
491 sayfa

Çeviren: Cem Sey
ISBN-13: 9789750530272
561 sayfa

Lunapark, tüm ülkenin bir “olay
yeri”ne dönüştüğü zamanlarda,
burnunu politikaya sokmadan
cinayetleri çözmeye çalışan
Gereon Rath’ın altıncı vakası.

Mart Şehitleri şüphe götürmeyen
belgesel öğeler ile ince ince
örülmüş bir kurmacayı, siyasi
olayların karanlığı ile gündelik
hayatın parıltılı anlarını aynı
yörünge üzerinde hareket ettiren
bir polisiye.

“Komiser Gereon Rath ve
güçlenmekte olan Nazi devletinin
ahlâkî tuzakları: Kimsenin
haysiyetini koruması mümkün
değil, hele masumiyetini - asla!”
DEUTSCHLANDFUNK

“Kutscher’in tarihsel polisiyeleri,
bir şanstır. Yazar, bir tarihçinin
bilgisiyle, dramatürjik beceriyle
ve roman karakterlerini titiz bir
şekilde yöneterek anlatmayı biliyor.
Karmaşık bir olay örgüsü kuruyor.
Karmaşık fakat karışık değil.”
FRANKFURTER ALLGEMEINE
ZEITUNG
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İLETİŞİM
KLASİKLERİ

Anton Pavloviç Çehov

George Orwell

Öyküler / Cilt 7

Çeviren: Müge Günay
Murat Belge’nin önsözü ve
Christopher Hitchens’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750530333
356 sayfa

Kimliğini Saklayan
Adamın Öyküsü
Çeviren: Mehmet Özgül
Vladimir Galaktinoviç
Korolenko’nun önsözüyle
ISBN-13: 9789750531583
425 sayfa

Öykücülüğün ustası Çehov’un
dönemin atmosferine ve gündelik
hayatın ayrıntılarına ışık tutan
öykülerini derleyen bir şaheser.
“Genç bir adamken beni hangi
yazarlar mı etkiledi? Çehov! Oyun
yazarı olarak? Çehov! Öykü yazarı
olarak? Çehov!”
TENNESSEE WILLIAMS

Bin Dokuz Yüz
Seksen Dört

George Orwell’in ustalık dönemi
eseri olan Bin Dokuz Yüz Seksen
Dört, totaliter rejimlerin fiziksel
ve manevi işkencelerine distopya
edebiyatının içinden tutulmuş,
geleceği aydınlatan bir ışıktır.
“George Orwell’in tüm hayatı
gelecekteki dönüşümleri doğru
tahmin etmekle geçti ve Bin Dokuz
Yüz Seksen Dört bunu taçlandıran
eseridir.”

George Orwell

Hayvan Çiftliği
Bir Peri Masalı

Çeviren: Müge Günay
Barış Özkul’un önsözü ve
Morris Dickstein’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750530296
151 sayfa

Hayvan Çiftliği, 20. yüzyılın
siyasal ve toplumsal
ütopyalarının yarattığı hayal
kırıklığına yönelik çarpıcı bir
eleştiri.
“George Orwell, Jonathan Swift’ten
sonra taşlama türünün en başarılı
örneklerini vermiştir.”
NORTHROP FRYE

E.M. FORSTER
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HENRY JAMES

Poynton’daki
Ganimetler

Çeviren: Fatih Özgüven
Yazarın önsözü ve Fatih Özgüven’in
sonsözüyle
ISBN-13: 9789750532313
283 sayfa

Poynton’daki Ganimetler, Henry
James’in insan ilişkilerinin karmaşasını harikulade bir detaycılıkla betimleyen şaheseri.
“Poynton’daki Ganimetler,
Henry James külliyatında klasik
19. yüzyıl roman formunda
yazılmış eserlerden kaydadeğer bir
farklılıktır.”
DAVID LODGE
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MEHMET RAUF

Thomas Hardy

Walter Scott

Çevrimyazı, önsöz ve notlar
Güneş Sezen, Çimen Günay-Erkol
ISBN-13: 9789750532429
531 sayfa

Çeviren: Taciser Belge
Yazarın ve Barış Özkul’un önsözleri
ve G. D. Klingopulos’un sonsözüyle
ISBN-13: 9789750531439
442 sayfa

Çeviren: Can Erhan Kızmaz
Murat Belge’nin önsözü ve
Alison Lumsden’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750530630
603 sayfa

Son Yıldız

1926 yılında tefrika edilmeye
başlanan ve bizzat Mehmet
Rauf tarafından “Eylül’den bile
kuvvetli ve şahsiyetli bir eser”
olarak değerlendirilen Son
Yıldız, edebiyatımızın büyük aşk
romanlarından...
“Mehmet Rauf, Edebiyat-ı
Cedideciler içinde Batı kültürüne
ve Batı âdetlerine en çok yaklaşmış
olanlardan biriydi.”
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU

Orman Sakinleri

Orman Sakinleri, İngiliz
edebiyatının büyük yazarı
Thomas Hardy’nin kozmik
düzenin doğadaki yansımalarını
ve insan ilişkilerine etkilerini
konu eden unutulmaz romanı.
“Thomas Hardy’nin ölümüyle
İngiliz romanı lidersiz kalmıştır.”
VIRGINIA WOOLF

Ivanhoe

Tarihî romanın mucidi Walter
Scott, Ivanhoe’da Norman
İstilası sonrası İngiltere’de
yaşanan büyük çalkantıları
anlatıyor.
“Walter Scott’ın Ivanhoe’da
kurguladığı abidevi tarihî figürler
türün sanatsal özelliklerine
uygun olduğu gibi gerçek tarihsel
figürlerden çok daha başarılıdır.”
GEORG LUKÁCS
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Çocuk
Klasİklerİ
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JONATHAN SWıFT

JULES VERNE

Gulliver’in Gezileri

Balonla Beş Hafta

Çeviren: Bilgesu Savcı
ISBN-13: 9789750530609
488 sayfa

Çeviren: Can Belge
ISBN-13: 9789750530302
444 sayfa

Jonathan Swift, içindeki
seyahat etme istegini bir türlü
bastıramayan Lemuel Gulliver’in
fantastik serüvenlerini anlatıyor
Gulliver’in Gezileri’nde.

Jules Verne, çılgın bir mucit ve
kâşif olan Doktor Fergusson’ın
Afrika’yı bir balonla geçmeye
çalıştığı tehlikeli yolculuğunu
anlatıyor Balonla Beş Hafta’da.
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edebiyat
dışı

ARAŞTIRMA
İNCELEME

ABDÜLAZİM ŞİMŞEK

ADEM YAVUZ ELVEREN

AHMET EMRE ATEŞ

“Komünistin Eşkâli”

Askerî Harcamalar
ve Ekonomi Eleştirel
Bir Yaklaşım

Kazma-Kürek,
Defter-Kitap

Türkiye’de Antikomünizm
(1945-1971)
ISBN-13: 9789750531514
416 sayfa

Abdulazim Şimşek, 1945’ten
1971’e uzanan dönemde, yani
Soğuk Savaş’ın en hararetli
mevsiminde, Türkiye’de
antikomünizmin nasıl
anlaşıldığını ve nasıl bir işlev
gördüğünü etraflı bir biçimde
irdeliyor. Nâzım Hikmet’e
yaşatılanlardan Tan gazetesi
baskınına, Kanlı Pazar’a ve
birçok olaya; Türkçü, milliyetçi,
İslâmcı yayın ve derneklere;
Nihal Atsız, Aclan Sayılgan,
Necip Fazıl, Fethi Tevetoğlu,
İlhan Darendelioğlu gibi
antikomünizme “adanmış
ruhlara” bakarak…
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Çeviren: Çağdaş Sümer
ISBN-13: 9789750530579
277 sayfa

“Dünyada şiddetin dolaştığı bir
dönemde Askerî Harcamalar ve
Ekonomi bize sermaye için şiddet
birikiminin iktisadi nedenlerini
açıklıyor. Sermaye ilk ve asli olarak
kendi varlık nedeni olan kârıüretir
ve onu örgütler. Sermayenin
doğası vahşettir. Adem Elveren
sermayenin sürekli birikim
(büyüme) arzusuyla, bu yönelimin
farklı ülkelerde ortaya çıkardığı
sonuçları yetkince tartışıyor ve
örnekliyor.”

Köy Enstitüleri, Sekülarizm
ve Romantik Milliyetçilik
ISBN-13: 9789750531880
270 sayfa

Emre Ateş, cumhuriyet tarihinin
en tartışmalı konularından
birinin, Köy Enstitüleri’nin
gerçekliğine taze bir bakışla
eğiliyor. Hem “Enstitü
nostaljisine” kapılmadan,
hem bu özgün tarihsel
deneyimin hakkını vererek…
Köy Enstitülüler’le yapılan
görüşmelerle de zenginleşen, titiz
ve canlı bir çalışma.

AHMET HAŞİM KÖSE
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ALİ RIZA GÜNGEN

ASLIHAN AYKAÇ

BAYRAM KOCA

CANAN ÖZCAN ELİAÇIK

Borçlandırma
Siyaseti

Devletin İşçisi
Olmak

“Kürtler Aslında...”

Barbarın Tarihi
Ezilenin Dini

Türkiye’de Finansal İçerilme
ANKARA DAYANIŞMA
AKADEMİSİ KİTAPLIĞI
ISBN-13: 9789750530661
206 sayfa

Neden Türkiye’de finans sistemi,
herkese birden fazla kredi kartı
vermek, borç ve kredi temin
etmek için adeta çırpınıyor
Türkiye, nasıl ve niçin bir
“krediye hücum” diyarına, bir
“borçlu devletine” ve borçlular
ülkesine dönüştü?
Ali Rıza Güngen, bu basit
soruların cevabını hem ayrıntılı
verilerle, hem derinlemesine
bir analizle, gayet de yalın bir
şekilde ortaya koyuyor.
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Uç Sağın Kürtlere Bakışı

Nazilli Basma Fabrikası'nda
İşçi Sınıfı Dinamikleri

ISBN-13: 9789750530562
310 sayfa

ISBN-13: 9789750532405
183 sayfa

“Kürtler Aslında...” Uç Sağın
Kürtlere Bakışı’nda Bayram Koca,
seküler Türkçü-Turancılar, ana
akım milliyetçiler, ana akım
İslâmcılar, radikal İslâmcılar
olarak tanımladığı uç sağ
bileşenlerinin 1945-1980 yılları
arasında Kürtlere bakışını,
birincil kaynakları inceleyerek
ve o dönemin aktörleriyle
görüşmeler yaparak inceliyor.

Aslıhan Aykaç, Devletin
İşçisi Olmak-Nazilli Basma
Fabrikası’nda İşçi Sınıfı
Dinamikleri’nde, kalkınma
çabalarını içeren dönemi tüm
dünyadaki gelişmelerle paralel
biçimde inceliyor. Özellikle
işçi sınıfı oluşumunu mercek
altına alıyor; sınıf ilişkilerini
devlet müdahaleleriyle birlikte
düşünerek değerlendiriyor.

Hikmet Kıvılcımlı’da
Tarih ve Din
ISBN-13: 9789750530357
342 sayfa

Barbarın Tarihi Ezilenin Dini,
Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın
özgün düşünsel üretiminin
odağında yer alan din ve tarih
alanındaki teorilerine özenle
eğilen bir çalışma. Kıvılcımlı,
barbarlık-uygarlık gerilimini,
tarihsel akışın bir motor gücü
olarak düşünüyordu. “Din
aleyhtarlığını” anlamsız buluyor,
dinsel anlatıları, gerçek hayatın
bütün sorunlarını yansıtan bir
kaynak olarak okuyordu. Canan
Özcan Eliaçık, Kıvılcımlı’nın
ömrünü verdiği bu teorik çabanın
inceliklerine mercek tutuyor.
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ÇAĞLAYAN KOVANLIKAYA,
DERYA FIRAT, EGEMEN YILGÜR,
ŞÜKRÜ ASLAN,
AYLIN DİKMEN ÖZARSLAN

DER. ESRA AKGEMCİ, KÂZIM ATEŞ

ESRA KAYA ERDOĞAN

ERTUĞRUL GÜNAY

Dünyanın
Ters Köşesi

“Bayağı Kalabalığız”

Latin Amerika
Tarih, Toplum, Kültür

ISBN-13: 9789750531712
263 Sayfa

Bir “Hürriyet”
Hikâyesi

Kentsel Dönüşüm ve
Mekânın Belleği

ISBN-13: 9789750530081
448 sayfa

ISBN-13: 9789750530692
288 sayfa

Latin Amerika hakkında rehber
niteliği taşıyan bu derleme, yarı
kıtanın “büyülü” ve gayet de
“gerçek” halini birçok cephesiyle
ele alıyor: Sömürgecilik
mirasının ardından sürekli
ABD “müdahalesi” altında
verilen bağımsızlık ve kalkınma
uğraşı… Otoriter-askerî yönetim
tecrübelerinden, uzun dönem
bir “Latin Amerika olayı” gibi
görülen popülizm ile anayasa ve
rejim mücadeleleri… Sosyalizm
deneyimleri… Yoksullar,
kadınlar, toplumsal hareketler,
dinsel akımlar…

İşsizlik 21. yüzyılın ilk
çeyreğinde istikrarlı biçimde
artarken, “diplomalı işsizliği” de
kitlesel bir olgu olarak yerleşik
hale geldi. Esra Kaya, diplomalı
işsizliğini bir toplumsal deneyim
olarak bütün yönleriyle mercek
altına alıyor. Bu deneyimin yaşa
ve toplumsal cinsiyete göre nasıl
yapılandığına da bakarak, geçim
sorununun ötesinde çok yönlü bir
tahribata yol açtığını gösteriyor.

Bomonti

İstanbul’un en eski semtlerinden
biri olan Bomonti, asırlık
geçmişinde sayısız dönüşüme
sahne olmuş bir yerleşim yeri.
Bomonti Kentsel Dönüşüm ve
Mekânın Belleği, Bomonti’nin
geçirdiği bu dönüşümü tüm
yönleriyle ele alıyor.
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Üniversiteli İşsizliği

Çok-Partili Dönemde
Özgürlükçü Bir Siyaset
Girişimi (1955-1958)
ISBN-13: 9789750530128
248 sayfa

Ertuğrul Günay, Bir “Hürriyet”
Hikâyesi’nde Hürriyet Partisi
etrafında uzun soluklu
olamayan bu “hürriyetçi” çıkışın
nedenlerini ve sonuçlarını
irdeleyip Türkiye’nin demokrasi
yolculuğundaki aksaklıklara
ve hâlâ çözüm bekleyen temel
problemlerine bakarken, aynı
zamanda 50’li yıllara panoramik
bir bakış sunuyor. Hürriyet
meşalesinin neden süreklilik
taşıyamadığına dair titiz bir
inceleme yapıyor.

63

ERTUĞRUL ZENGİN

Akıncılar Hareketi

1970’lerde İslâmcı Gençliğin
Oluşumu ve Eylemi
ISBN-13: 9789750530340
350 sayfa

Ertuğrul Zengin, emek
ürünü incelemesinde, bu
buhranlı dönemin ideolojik
tartışmalarını önümüze
seriyor. Bu arada Akıncılar’ın
temel meselelerinden birinin
de “aksiyon” ortaya koyma,
“aktif mücadeleye” geçme isteği
ile 1970’lerin ikinci yarısında
tırmanan silahlı şiddetten uzak
durma kaygısı arasındaki gerilim
olduğunu gösteriyor. Akıncılar
Hareketi, Akıncı gençlerin
toplumsal-kültürel profili
hakkında da oldukça ayrıntılı bir
resim çiziyor.
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FIRAT GENÇ, ÇAĞLAR KEYDER,
E. FUAT KEYMAN,
AYŞE KÖSE BADUR

Kentlerin Türkiyesi

FUAT DÜNDAR

Hicret, Dîn ü Devlet
Osmanlı Göç Politikası
(1856-1908)

İmkânlar, Sınırlar ve
Çatışmalar

ISBN-13: 9789750532351
328 sayfa

ISBN-13: 9789750530524
248 sayfa

1856-1908 arası göçen Türk,
Tatar, Çerkes, Nogay, Boşnak,
Gürcü ve Girit müslümanlarına
yönelik Osmanlı politikasını
ele alan Hicret, Dîn ü Devlet, göç
yönetiminin, bu ülkede devletin
modernleşme sürecinin kilit bir
parçası olduğunu gösteriyor.

Fırat Genç, Çağlar Keyder,
E. Fuat Keyman ve Ayşe Köse
Badur’un kaleme aldığı Kentlerin
Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve
Çatışmalar, Türkiye’nin her
açıdan dramatik değişimlere
sahne olduğu 2000’li yıllara
kentleri odağına alarak bakıyor.
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FÜSUN ÜSTEL

HACI ÇEVİK

HAVVA EZGİ DOĞRU

Kültür
Politikasına Giriş

“Konya’da
Kürt mü Var?”

Çılgın Projelerin
Ötesinde

ISBN-13: 9789750531804
380 sayfa

ISBN-13: 9789750530739
232 sayfa

Kültür Politikasına Giriş:
Kavramlar, Modeller,
Tartışmalar’da Füsun Üstel,
öncelikle kültür politikasının bir
kamu müdahalesi olarak tarihsel
süreç içinde ortaya çıkışını,
gelişimini, kapsamını, belli başlı
politika modellerini ve alandaki
güncel tartışmaları ele alıyor.

Hacı Çevik “Konya’da Kürt
mü Var?”da kademe kademe
göçlerle oluşan Orta Anadolu
Kürt topluluklarının toplumsal
şekillenme sürecini ele
aldıktan sonra, başka bir göç
dalgasına eğiliyor: Avrupa’ya
göç ve bunun siyasal etkilerine
bakıyor. Cihanbeyli ve Kulu
havalisinden Almanya ve İsveç’e
göç eden Kürt toplulukları,
memleketlerinde Kürt kimliği
etrafındaki siyasallaşmayı nasıl
etkilediler? Bu kimlik mücadelesi
etrafında kurulan siyasi
partilerin etkisi neydi?

Kavramlar, Modeller,
Tartışmalar

Sadece kültür politikası
öğrenmek isteyen lisans ve
lisansüstü öğrencileri için değil,
devlet-toplum ilişkilerini kültür
ışığında incelemek isteyen tüm
sosyal bilimciler için de değerli
bir kaynak…
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Orta Anadolu Kürtleri ve
Kürtlerin Siyasallaşması

TOKİ, Devlet ve Sermaye
ISBN-13: 9789750531071
232 sayfa

Türkiye’de konut üretiminin
bütünsel bir ekonomi-politik
analizini sunan Çılgın Projelerin
Ötesinde, özellikle 2003’ten
itibaren gerçekleşen büyük
dönüşüme odaklanıyor. Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı’nın
(TOKİ), Adalet ve Kalkınma
Partisi iktidarında tümüyle
devletin yeniden inşasında
yüklendiği rolü gösteriyor.
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hURİCİHAN İSLAMOĞLU

KAMRAN ELEND

KORHAN ATAY

Dünya Tarihi ve
Siyaset

Kimliği Terennüm
Etmek

Serteller

ISBN-13: 9789750532375
255 sayfa

Dünya tarihinin bütünlüğü,
liberalizmin bitmek bilmeyen
“devlet” meselesi, serbest
piyasacı yaklaşımın açmazları,
İslâmiyetin yaygın olduğu
coğrafyayı dünya tarihi içinde
konumlandırma çabaları,
hukuk-mülkiyet-meşruiyet
ilişkisi kitaptaki yazıların temel
izlekleri. Çin, Osmanlı ve Babür
imparatorlukları örneklerinin
kapsamlı bir değerlendirmesini,
Batı’yla karşılaştırılmasını da
sunan İslamoğlu, Dünya Tarihi ve
Siyaset’te paylaşılan bir dünya
tarihi anlayışından yola çıkarak
ortak bir gelecek tahayyülünün
imkânlarını araştırıyor.
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Erivan Radyosu
Kürtçe Yayını

ISBN-13: 9789750531859
232 sayfa

Kamran Elend, Kimliği Terennüm
Etmek - Erivan Radyosu Kürtçe
Yayını’nda Kürt kimliğiyle
Erivan Radyosu arasındaki güçlü
ilişkiyi ele alıyor. Sovyetler’de
yaşayan ve azınlık olan
Kürtlerin Erivan Radyosu Kürtçe
Servisi aracılığıyla Sovyetler
dışındaki Kürtlere, özellikle
de Türkiye’deki Kürtlere nasıl
ulaştıklarını, Türkiye’deki
Kürtlerin kendi sınırları dışında
ama yine kendi dillerindeki bir
dünyayla nasıl tanıştıklarını
anlatıyor.

ISBN-13: 9789750530364
431 sayfa

Serteller bir ülkenin, bir
toplumun doğuş, yükseliş ve
tökezleme anlarını müdahil ve
mağdur olarak bizzat yaşayan
Sabiha ve Zekeriya Sertel’in
mücadele dolu buruk yaşam
öyküsü paralelinde ele alıyor.

69

KURTULUŞ CENGİZ,
ÖNDER KÜÇÜKURAL, HANDE GÜR

Türkiye’de Spiritüel
Arayışlar
Deizm, Yoga, Budizm,
Meditasyon, Reiki vb.
ISBN-13: 9789750532191
365 sayfa

Türkiye’de Spiritüel Arayışlar
kitabında Kurtuluş Cengiz,
Önder Küçükural, Hande
Gür, kapsamlı bir saha ve
gözlem birikimine dayanarak
arayışların rengârenk haritasını
çıkartıyorlar. Bu arayışın
arkasındaki bireysel, ruhsal,
sınıfsal ve toplumsal cinsiyete
ilişkin özgül dinamiklere
hassasiyetle eğiliyorlar.
Türkiye toplumunun manevi
dünyasının karmaşalarını
gerçekten anlamak için kıymetli
bir çalışma.

70

LİNDA BARIŞ

MERVE GENÇ

Türkiye’de Ermeni
Okulları ve Ermeni
Kimliği

Güzelliğin Politikası

ISBN-13: 9789750531828
288 sayfa

Türkleştirme politikaları
çerçevesinde dönüştürülen
Ermeni okullarında
uygulanan eğitim sistemi ve
müfredat, Ermeni kimliğinin
biçimlenmesini nasıl etkiledi? Ne
gibi kimlik karmaşaları yarattı?
Ermeni okullarında hüküm
süren sıkı denetim havası,
ortamı ve öğrencileri nasıl
etkiledi? Buradaki Ermenice
dil öğretimindeki kısıtlamalar,
Ermenicenin zayıflamasında
veya yitiminde nasıl bir rol
oynadı? Türkiye’de Ermeni
Okulları ve Ermeni Kimliği kitabı,
bu sorulara etraflı cevaplar
getiriyor.

YouTube Güzellik Topluluğu
ISBN-13: 9789750530074
144 sayfa

Makyaj, genellikle düşünüldüğü
gibi erkeklere güzel görünme
amacıyla süslenmek anlamına
gelmeyebiliyor. Güzellik
ideolojisinin kadınların
ikincilleştirilmesindeki payını
görerek, bunun farkında olarak,
güzellik meselesini kendi ellerine
almaya, onu kendilerine göre
biçimlendirmeye, onunla başa
çıkmaya çalışan kadınların
yaptıklarının politik bir anlamı
var. Elinizdeki kitap, YouTube
Güzellik Topluluğu örneğinde, bu
anlamı tartışıyor.
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MİM SERTAÇ TÜMTAŞ

MUZAFFER ŞAKAR

NAGİHAN DOĞAN

DER. OSMAN ELBEK, KAYIHAN PALA

Nöbetleşe Dışlanma

Kadıdan Hâkime

Dinin İktidarı
İktidarın Dini

Pandeminin
Düşürdüğü Maskeler

ISBN-13: 9789750531774
336 sayfa

ISBN-13: 9789750530548
271 sayfa

Nagihan Doğan, Dinin İktidarı
İktidarın Dini kitabında, İslâm
tarihinde din-siyaset ilişkisinin
bu etkileşim içinde belirlenişini
tarihsel bir analizle ortaya
koyuyor. Dört halife dönemine
uzanan dinî-siyasi ayrışmalara,
Sünni-Şii hizipleşmesine ve bu
hizipleşme içinde Abbasilerin
Emevi geçmişini Sünni geleneğe
oturtma stratejisine eğilen
analiz, sonra Abbasilerin
Sünni hilafet doktrinini kendi
yönetimlerini meşrulaştıran bir
kaynak olarak geliştirmelerine
odaklanıyor.

“Hastalık, ölüm, maske, karantina,
el yıkama, dezenfektan, mesafe, eve
kapatılma, suçlama, sonra yeniden
suçlama, sonra her konuda hep
suçlama ile geçen ve kimi zaman
nefessiz bırakan koskoca bir yıl...”

Göç ve Sosyal Dışlanma
Döngüsü
ISBN-13: 9789750530067
262 sayfa

Mim Sertaç Tümtaş, “nöbetleşe
yoksulluk” kavramından ilhamla
geliştirdiği “nöbetleşe dışlanma”
kavramını, Suriye’den gelen
kitlesel göç örneğinde sahaya
uyguluyor. Şanlıurfa, Hatay
ve Mersin’e gelen Suriyelilerin
ve “göçler diyarı” diye de
anılan Mersin’in “yerlileri”
ile “eski göçmenlerinin,” bu
tecrübeyi nasıl yaşadığına, nasıl
algıladığına bakıyor.
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Bir Mesleğin Yolculuğu
ISBN-13: 9789750531590
296 sayfa

Uzun süredir yargı pratiğinin
içinde olan, hukuka sosyolojik,
tarihsel ve felsefi bir bakış
açısıyla yaklaşan Muzaffer
Şakar, Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e aktarılan ve
günümüze uzanan süreçte
hâkimlik mesleğini yolcuğunu
etraflı biçimde ele alarak bu
soruların peşine düşüyor.

Hilafet, Siyaset ve İslâm
(750-833)

COVID-19 Salgınının
Muhasebesi

Koronavirüs (Covid-19)
pandemisinin tedirginlikle geçen
ilk bir yılını çok yönlü analiz
eden bu kitap, kalıcı değerde bir
muhasebe niteliği taşıyor.
Pandeminin Düşürdüğü Maskeler,
ısrarla, “pandeminin yüzümüze
vurduğu eşitsizliklere” dikkat
çekiyor.
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OZAN TORUN

REBECCA BRYANT, METE HATAY

SELİM RUMİ CİVRALI

Son Ayakta
Kim Geldi?

Askıdaki Egemenlik

Atletik Politika

Türkiye’de
At Yarışlarının Tarihi
ISBN-13: 9789750531132
428 sayfa

Ozan Torun’un olağanüstü
ayrıntılı çalışması Son Ayakta
Kim Geldi?, çok yönlü bir kültür
tarihi niteliğinde. Gündelik
hayata, eğlence endüstrisine,
onlarla birlikte medenileşme ve
modernleşme algısının tarihsel
seyrine geniş açılı bir bakış
sağlıyor.

74

Kuzey Kıbrıs’ta De Facto
Devletin İnşası
ISBN-13: 9789750532221
406 sayfa

Askıdaki Egemenlik, KKTC’nin
ortaya çıkış sürecini ve
Kıbrıs Türklerinin bu süreçte
sergiledikleri farklı direniş ve
varoluş stratejilerini zengin
bir etnografik ve tarihî bilgiyle
mercek altına alırken, bir
devletin ortaya çıkışı, oluşumu
ve egemenlik konularıyla
ilgilenenlere son derece değerli
bir kaynak sunuyor.

Spor ve İdeoloji

ISBN-13: 9789750530104
216 sayfa

Selim Rumi Civralı, kitabında
genel olarak sporla savaşın
nasıl iç içe geçtiğini inceliyor.
Asıl önemlisi, ulusal kimlik
inşalarında, tarihîden gündeliğe
millî efsanelerde, sporun ne
kadar canlı, güçlü bir sembolizm
kaynağı olduğunu gösteriyor.
Ve bunu bir olimpiyat açılışı
kadar rengârenk bir tablo çizerek
yapıyor.
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SEYHAN KURT

SERKAN TURGUT

Haneden Ev Haline

Kürt Damgası

ISBN-13: 9789750530494
248 sayfa

ISBN-13: 9789750531101
213 sayfa

Seyhan Kurt, mekân kültürü
bilinciyle, “geleneksel Türk
evi” denen imgenin sabit
bir mimari form olmadığını,
gündelik hayat pratiğiyle iç içe
sürekli dönüştüğünü gösteriyor.
Bu dönüşümü anlamak için
mutfak ve oturma odasının
veya balkonun “mana ve
ehemmiyetine” bakıyor, dikkatle.
Geniş haneden “çekirdekleşen”
meskene, düğünden cenazeye,
evin ve işlevlerinin tarihsel
değişimini kat ediyor.

Serkan Turgut, Kürt gençlerinin
azınlıkta olduğu bir yerde,
İzmir’de okullarda yaşadıkları
dışlanma ve damgalanma
pratiklerinin ayrıntılı bir
tablosunu çiziyor ve analizini
yapıyor. Damgalamanın siyasiideolojik hükümlerin berisindeki,
sıradan, gündelik dinamiklerine
mercek tutuyor. “Kürt” sözünün,
bir lise öğrencisinin tespitiyle,
nasıl “argo bir kelimeye”
dönüşebildiğini sorguluyor.

“Türk Evi”nde Mimari,
Düzenleme, Pratik
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Etnik Sınırlar ve Başa
Çıkma Stratejileri

DER. SEZGİN SEZGİN,
TUĞBA CANBULUT

Toplumcu
Belediyecilik

1970’lerden Günümüze
Bir Yerel Yönetim Deneyimi
ISBN-13: 9789750532269
252 sayfa

Yerel yönetim seçimlerinde
1973’te oyların % 37’sini, 1977’de
% 41,7’sini alan, 1977’de 67 il
merkezinin 42’sini kazanan
CHP’nin belediye kadroları,
“toplumcu belediyecilik”
anlayışını geliştirmişlerdi. Bu,
geniş sosyal refah uygulamalarına
dayanan ve “Belediyeler
demokrasinin beşiğidir” şiarıyla
âdeta “yerel hükümet” olma
kapasitesi geliştirmeye yönelen
bir anlayıştı. Bu kitap, toplumcu
belediyecilik deneyimini enine
boyuna inceliyor.
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SİNAN YILDIRMAZ

Türkiye’de
Köylülüğün Sosyal
Tarihi (1945-1960)
ISBN-13: 9789750532382
326 sayfa

Sinan Yıldırmaz, köylülerin
siyasi bir güç haline
gelmesini, siyasal alanda
artan görünürlüklerini,
siyasi tartışmalarda
“hesaba katılmalarını” köy
edebiyatından, köylülerin
“karıştığı” olaylardan, kırsal
alanın dönüşümü, kente
göç, gecekondulaşma gibi
gelişmelerden hareketle
anlamaya çalışıyor.
İhmal edilmiş bir alanı
doldurmakla birlikte müstakbel
çalışmalara da davet ediyor.
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DER. ULAŞ KARAKOÇ,
ALP YÜCEL KAYA

İktisat Tarihinin
Dönüşü
Yeni Yaklaşımlar ve
Tartışmalar

ISBN-13: 9789750530234
424 sayfa

İktisat Tarihinin Dönüşü,
Türkiye’de büyük ölçüde bireysel
çabalara bağlı kalan bu alana
olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor.
Kitapta, tarım rejimleri, emek
ilişkileri, gelir dağılımı, dünyada
ve Türkiye’de geç sanayileşme,
Türkiye ekonomisinde mesleki
yapısal dönüşüm, mülkiyet,
piyasa ve kurumlar, Osmanlı
hukuk tarihi gibi konularda,
tarihsel malzemeyi iktisadi bakış
açısından analiz eden makaleler
yer alıyor. Alanın kendi mutfağına
eğilen, iktisat tarihi eğitim ve
öğretimine ilişkin bir inceleme…

DER. TÜLİN URAL, BAHADIR VURAL

DER. TÜLİN URAL, BAHADIR VURAL

Parlak Yıldızlardık
O Zaman

Günebakan
Düşlerimiz

Kültür Çalışmaları

MERAL ÖZBEK’E ARMAĞAN – I
ISBN-13: 9789750531446
288 sayfa

Türkiye’de kültür
incelemelerinin gelişmesinde,
özellikle popüler kültürün sosyal
teorinin “muteber” bir konusu
haline gelmesinde öncü rol
oynayan Meral Özbek’e armağan
olarak hazırlanan bir derleme
Parlak Yıldızlardık O Zaman.
Sinemadan edebiyata uzanan
yazılar, gündelik hayatın içindeki
sınıf mücadelelerinin, toplumsal
cinsiyet meselelerinin, insan
varoluşunun canlı görünümlerini
sunuyor.

Kamusallık, Gündelik Hayat
ve Tecrübe Üzerine Yazılar
MERAL ÖZBEK’E ARMAĞAN - II
ISBN-13: 9789750531682
312 Sayfa

Günebakan Düşlerimiz, kültür,
kamusallık ve tecrübe üzerine
keskin gözlem ve analizlerden
oluşan zengin bir seçki
niteliğinde: “Müşterekler”
hareketi, feminizm, okul karşıtı
kültür gibi muhalif siyasi
tecrübeler... Farklı kentsel mekân
deneyimleri... Erkeklik krizinin
görünümleri... Sosyal medyada
linçten “kebaba,” popüler kültür
mücadeleleri...
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MEMLEKET
KİTAPLARI

DER. A. NEVİN YILDIZ
Bir Ahir Zaman Babil’i

Urfa

ISBN-13: 9789750531521
336 sayfa

Bir Âhir Zaman Babil’i: Urfa,
bu kadim şehrin sadece etnik
çoğulluğuyla (Araplar, Kürtler,
Türkler…) değil, ayrı dünyalar
içinde yaşayan aşiretleri,
farklı hayat tarzları, kültürleri
vs. ile de bir Babil olduğunu
gösteriyor. Rengârenk bir
kaosun canlı ritmi, kitapta
da hissediliyor. Yoksulluktan
kurtulma mücadelesi ve
kalkınma; “ağaşeyh-devlet” üçlü
dinamiğinin basıncı altındaki
siyasi mücadeleler; zengin aşiret
coğrafyası; “peygamberler şehri
payesi” ve dindarlığın yaşayan
görünümleri…
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EDEBİYAT
ELEŞTİRİSİ

BEHÇET ÇELİK

ÇİMEN GÜNAY-ERKOL

PINAR AKA

Dünyaya
Baktığımız Yol

Yaralı Erkeklikler

Ses, Anlam ve Mazi

ISN: 9789750532283
302 Sayfa

Behçet Çelik, Dünyaya
Baktığımız Yol’da bir araya gelen
yazılarında Orhan Kemal’den
Refik Halid’e, Sevgi Soysal’dan
Nezihe Meriç’e, Suat Derviş’ten
Behçet Necatigil’e uzanan geniş
bir alanda edebiyatımızda önemli
bir yeri olan isimlerin metinleri
üzerine düşünüyor. Öykü
ve romanlarıyla tanıdığımız
Çelik’in edebiyatçı “bakışı”
okurlara, metinler ve yazarlara
“ulaşabilecekleri” farklı yollar
gösteriyor.
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12 Mart Romanlarında
Yalnızlık,
Yabancılaşma ve Öfke
ISBN-13: 9789750530746
328 sayfa

Çimen Günay-Erkol, Yaralı
Erkeklikler’de güce tapılan bir
atmosferde, istikrarlı bir erkeklik
arayan ama bunun ne demek
olduğunu göremeyen erkeklerle
dolu 12 Mart romanlarını erkek
kimliklerine getirilen yeni ve
güçlü bir eleştiriyle ele alıyor.

Etkilerin Kavşağında Yahya
Kemal Şiiri
ISBN-13: 9789750531910
328 sayfa

Pınar Aka, Ses, Anlam ve Mazi
adlı çalışmasında Yahya
Kemal’in şiirini kişisel ve
kültürel yönleriyle ele alıp
bu unsurların şiirin inşasına
nasıl katkıda bulunduklarını
araştırırken, Doğu-Batı,
geleneksel-modern, imge-ses
gibi ikili karşıtlıkların nasıl
etkileşime girip şiirsel bir
denklemde bir araya geldiğini
sorguluyor.
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POLİTİKA

ALA EL-ASVANİ

EMıLıO GENTıLE

Diktatörlük
Sendromu

Faşist Kimdir?

Çeviren: Barış Özkul
ISBN-13: 9789750530098
148 sayfa

Ülkemizde Yakupyan Apartmanı
romanıyla bilinen el-Asvani,
Diktatörlük Sendromu adlı bu
kitabında liderlerin yükselişinin
şekillendirdiği siyasi
ortamda, diktatörlüğe evrilme
potansiyelinin nedenlerini ve
sonuçlarını irdeliyor, toplumların
bu liderlere karşı nasıl
“bağışıklık” kazanabileceğinin
tahliline girişiyor.
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Çeviren: Betül Parlak Cengiz
ISBN-13: 9789750530685
168 sayfa

Faşizmi tarihte kalmış “antika”
bir olay olarak görmek bir
uçtaysa, her otoriter ve baskıcı
rejimi faşistlikle itham etmek de
öteki uçtur. İkisi de günümüzde
faşizm benzeri sonuçlara yol
açabilecek olan hareketler ve
ideolojik öğeler karşısında
insanları duyarsız ve atıl
kılabilir. Emilio Gentile, Faşist
Kimdir? başlıklı kitabında, faşizm
kavramının genel bir hakaret
sözcüğüne dönüşmesinin bu
sakıncalarına dikkat çekiyor.
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ELıSABETH YOUNG-BRUEHL

FEDERıCO FıNCHELSTEıN

HÜSEYİN KIRMIZI

JOHN KEANE

Çocuk Düşmanlığı

Faşist Yalanların
Kısa Tarihi

Yasa’dan Buyruk’a

Yeni Despotizm

ISBN-13: 9789750530371
158 sayfa

Çeviren: İsmail Ferhat Çekem
ISBN-13: 9789750531484
309 sayfa

Çocuklara Karşı
Önyargılı Yüzleşme

ISBN-13: 9789750532252
311 sayfa

Elisabeth Young-Bruehl,
Çocuk Düşmanlığı’nda ailedeki,
okuldaki, arkadaş çevrelerindeki,
ikili ilişkilerdeki ve siyasilerin
dilindeki “çocuk düşmanlığı”
biçimlerini anlamaya, görünür
kılmaya, diğer ayrımcılık
biçimleriyle ilişkisini göstermeye
çalışıyor. En önemlisi de
bunu çocukları önceleyerek,
yetişkinliklerinde onlardan
dinledikleriyle, çocuklara kulak
vererek yapıyor.
Bir toplumsal problemin “adını
koyma” çabasının incelikli ve
titiz bir örneği...
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Çeviren: Zeynep Şarlak
ISBN-13: 9789750530388
148 sayfa

Federico Finchelstein Faşist
Yalanların Kısa Tarihi’nde
günümüzdeki otoriterleşme ve
faşistleşme eğilimini anlamaya
çalışırken, hem Hitler ve
Mussolini’nin “sıradan” yalanlar
olarak görülemeyecek “mitsel”
yalanlarına dair tarihsel ve
felsefi bir okumaya girişiyor hem
de yalanının bir hükmetme ve
zulmetme aracı olarak bugünün
otoriter popülist liderleri
tarafından nasıl devralındığının
izini sürüyor. Finchelstein faşist
ve mitsel yalanlara karşı tarihi
savunarak direnmenin önemi
üzerine düşünmeye çağırıyor bizi.

Hak Kuramları ve Aleviler

İnsan hakları kuramlarının
imkânlarıyla Aleviliğe
bakmaktan ziyade, Aleviliğin
tarihsel deneyimi üzerinden
insan hakları kavramına ve
kuramlarına bakıyor bu kitapta
Hüseyin Kırmızı. İnsan hakları,
hak ve yasa kavramlarının
sağlamasını yapıyor. Böylelikle,
iktidar ve devlet kavramlarının
da bir sorgulamasını yapıyor.
İnsan ile devlet arasındaki
ilişkiyi, insan ile “yüce olan”
arasındaki ilişkiyi düşünmeyi
derinlere inerek kışkırtıyor.

Demokratik usullerde ve
prensiplerde ısrar eden
kesimler, toplumsal normların
dönüşümünü anlamakla
normları köklü dönüşümlerle
sarsan iktidar biçimleriyle
mücadeleyi birlikte yürütme
çabası içinde.
John Keane Yeni Despotizm’de bu
ikili mücadeleyi verebilmenin
koşulunun günümüzdeki
rejimlerin ve tahakküm
biçimlerinin işleyişini,
kapasitesini ve mantığını
anlamaktan geçtiğini öne
sürüyor.
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MARıE-FRANCE HIRIGOYEN

FRANTZ FANON

Narsisistler
İktidarda

Yeryüzünün
Lanetlileri

Çeviren: Ayşen Gür
ISBN-13: 9789750531873
223 sayfa

Çeviren: Şen Süer
ISBN-13: 9789750530395
277 sayfa

Marie-France Hirigoyen,
Narsisistler İktidarda’da şaşırtıcı
araştırma verileri ve klinik
gözlemler eşliğinde, bu can
alıcı soruya cevap arıyor. Daha
önce Manevi Taciz: Gündelik
Hayatta Sapkın Şiddet kitabıyla
geniş okur kitlesine ulaşan
yazar, sosyoloji ile psikolojinin
kesişim noktasında yeşeren
çözüm ihtimaline işaret ediyor
ve narsisizm kuşatmasından
kurtulmayı sağlayacak çıkış
yolları öneriyor.

1961’de, Cezayir Savaşı’nda
sömürgeci şiddetin zincirlerinden
boşandığı bir dönemde
yayımlanan Yeryüzünün
Lanetlileri, o günden beri
sömürgecilik karşıtı mücadelenin
başyapıtlarından biri oldu. Frantz
Fanon’un, sömürgeleştirilmiş
insanın yaşadığı travmayı
inceleyen ve bir tür siyasal
vasiyeti mahiyetindeki bu
eseri, Üçüncü Dünya devrimi
ütopyasına da ışık tutuyordu.
Fransa’da ilk yayımlandığında
birkaç kez yasaklanan bu
kitap, günümüzde postkolonyal
çalışmaların temel referans kitabı
olmaya devam ediyor.
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MıCHAEL WALZER

NORMAN OHLER

PıERRE BOURDıEU

Kurtuluş Paradoksu

Harro ile Libertas

Genel Sosyoloji

Seküler Devrimler ve
Dinî Karşıdevrimler
Çeviren: Zeynep Şarlak
ISBN-13: 9789750531835
159 sayfa

Michael Walzer, İkinci Dünya
Savaşı sonrası kurulan üç
bağımsız devleti, Hindistan,
İsrail ve Cezayir’i ele aldığı
Kurtuluş Paradoksu’nda ulusal
kurtuluş hareketlerinin
vaatlerini, kazanımlarını
ve toplumları içerisindeki
algılanma biçimleriyle birlikte
paradokslarını, çıkmazlarını
ve çelişkilerini de gösteriyor.
Toplumların dünyevi ve
ilerlemeci “vizyon”larla nasıl
ilişkilendiğine ve karşı hareket
ürettiğine odaklanıyor.
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Bir Aşk ve Direniş Hikâyesi
Çeviren: Tanıl Bora
ISBN-13: 9789750531552
376 sayfa

Direniş ağının merkezinde, ikisi
de milliyetçi-muhafazakâr aile
ve muhitlerden gelen tutkulu bir
genç adam ve tutkulu bir genç
kadın yer alıyor: Kitaba adlarını
veren Harro ile Libertas. Direniş
hikâyesi, ikisinin aşk hikâyesiyle
iç içe geçiyor.
Harro ile Libertas, bu
trajik hikâyeyi, geniş bir
dokümantasyona dayanarak,
roman gibi anlatıyor.

Collège de France Dersleri
(1981-1983)
Çeviren: Zuhal Emirosmanoğlu
ISBN-13: 9789750531309
540 sayfa

Pierre Bourdieu sosyolojisini
tanımak, anlamak ve
uygulayabilmek için eşsiz
bir kaynak niteliğinde olan
Genel Sosyoloji, aynı zamanda
sosyal bilimlerle ilgilenen
herkese seslenen bir düşünce
alıştırması...

VALéRY GıROUX, RENAN LARUE

Veganizm

Çeviren: Z. Hazal Louze
ISBN-13: 9789750531699
104 sayfa

Valéry Giroux ve Renan Larue,
veganizmi mercek altına
alıyorlar. Vegan felsefesinin
ne olduğunu, veganizmin
tarihini, günümüzde geldiği
noktayı araştırıyorlar. Kimi
zaman alay konusu olan, çoğu
zamansa sanayicileri ve hayvan
sömürüsünden kâr elde edenleri
kızdıran veganizmi hayvanlara
eziyet etmeme çerçevesinin
yanı sıra, doğaya, dünyaya,
bizzat insanlara olan faydaları
açısından da düşünerek bu
felsefeyi daha geniş bir bağlama
yerleştiriyorlar.
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TARİH

A.C.S. PEACOCK

AYSEL KAYA

ALİ FUAT BİLKAN

Büyük Selçuklu
İmparatorluğu

Almanca
Seyahatnamelerde
Osmanlı Şehirleri
(1850-1912)

Osmanlı
İmparatorluk
İdeolojisi

Çeviren: Özkan Akpınar
ISBN-13: 9789750530173
383 sayfa

Peacock, Ortadoğu ve Orta
Asya’da, 11. ve 12. yüzyıllarda
hüküm süren Büyük Selçuklu
İmparatorluğu’nun demografik
yapısını, veraset sistemini,
Selçukluların yalnızca İslâm’la
değil, diğer dinlerle de olan
ilişkisini ve tebaasındaki
gayrimüslimlere yaklaşımını,
izlediği toplumsal ve politik yolu
ve benimsediği bozkır geleneğini
ortaya koyuyor.
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ISBN-13: 9789750531736
284 sayfa

Seyahatnameler tarihyazımında
kaynak olarak pek sık
kullanılmasa da, gerçekte
yazıldıkları döneme dair
son derece zengin bir bilgi,
gözlem ve izlenim dağarcığı
sunabiliyorlar. Aysel Kaya,
Almanca Seyahatnamelerde
Osmanlı Şehirleri 1850-1912’de,
19. yüzyılın ikinci yarısı ile
20. yüzyılın başı arasında
farklı amaçlarla Osmanlı
İmparatorluğu’nu ziyaret
etmiş Alman ve Avusturyalı
seyyahların izini sürerek alana
önemli bir katkıda bulunuyor.

Klasik Dönemde Din,
Toplum ve Kültür
(1451-1603)
ISBN-13: 9789750531187
494 sayfa

Osmanlı İmparatorluk İdeolojisi,
1451-1603 yılları arasındaki
eserlerden hareketle dönemin
ayırt edici özelliklerini tespit
etmeyi hedefleyerek edebiyat
eserlerinin sosyal bilimler
alanındaki çalışmalarda dikkate
alınmasının önemine işaret
ediyor.
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CYRUS SCHAYEGH

DER. EMRE CAN DAĞLIOĞLU

FERDAN ERGUT

Ortadoğu ve Modern
Dünyanın İnşası

Arapların 1915’i

Tarihin Hakikatleri

Çeviren: Gül Atmaca
ISBN-13: 9789750531118
400 sayfa

Cyrus Schayegh, Ortadoğu ve
Modern Dünyanın İnşası’nda
bugün Suriye, Ürdün, Lübnan
ve İsrail/Filistin’in yer aldığı,
Bilad’üş-Şam (Büyük Suriye)
olarak bilinen bölgeyi, 20.
yüzyılın başındaki olağanüstü
dönüşümüyle ele alıyor.
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Soykırım, Kimlik, Coğrafya
ISBN-13: 9789750532238
284 sayfa

Arapların 1915’i - Soykırım, Kimlik,
Coğrafya, Ermeni soykırımı
çalışmalarına yeni bir bakış
açısı kazandırıyor, soykırımın
tarihlendiği 1915 ve sonrasını
Arap coğrafyası açısından ele
alıyor. Bunu yaparken tarihi de
dahil ediyor, 1915’i “sabitlik”ten
çıkarıp, daha öteye bakmamıza
olanak sağlıyor. Yeknesak
bir soykırım anlayışı yerine,
yerelliklere ve bu yerellik
ilişkilerinin ortaya çıkardığı
farklılıklara odaklanıyor.

ISBN-13: 9789750531095
407 sayfa

Ferdan Ergut, Tarihin
Hakikatleri’nde tarih tartışmasını
edebiyat ve felsefeyi de yardıma
çağırarak “yöntem” üzerinden
kurguluyor. Hakikati bir
mutlaklık olarak değil, “kolektif
bir diyalog zemini” olarak
kavrayan eser, böylelikle tarihin
sosyal bilimselleşmesine, aynı
zamanda sosyal bilimlerin de
tarihselleşmesine katkı sunuyor
ve böylece, hem tarih öğrencileri
hem de sosyal bilimler ile meşgul
olanlar için “başka bir tarih”in
mümkün olduğunu göstererek
yurttaşlık bilincinin ortak
yaşamımıza yapacağı katkı
üzerine de düşünmeyi öneriyor.
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HANS-LUKAS KıESER

HENRY ROUSSO

SUAVİ AYDIN, ERDAL ÇİFTÇİ

DER. Y. DOĞAN ÇETİNKAYA

Talat Paşa

Şimdiki Zamanın
Tarihini Yazmak

İmparatorluğun
Son Aşiret Sayımı

Osmanlı’da
Marksizm ve
Sosyalizm

İttihatçılığın Beyni ve
Soykırımın Mimarı
Çeviren: Ayten Alkan
ISBN-13: 9789750530623
408 sayfa

Hans-Lukas Kieser, Talat Paşa,
İttihatçılığın Beyni ve Soykırımın
Mimarı’nda, etno-milliyetçilik
ve siyasal İslâmla güç
kazanan, radikal “çözüm”lere
ve şiddete açık bir adamın
dönemini anlatıyor. 1908 Jön
Türk Devrimi’ndeki rolünden,
sürgüne ve orada öldürülmesine
kadar uzanan bir aralıkta
hayatını ele alıyor, Talat’ın
önceden fark edilmemiş gücüyle
imparatorluğun fiili lideri olma
yolunu izliyor.
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Tarih, Tarihçi ve Çağdaşlık

Fihristü’l Aşâir

Çeviren: Volkan Çandar
ISBN-13: 9789750530289
312 sayfa

ISBN-13: 9789750530791
255 sayfa

Henry Rousso, Şimdiki Zamanın
Tarihini Yazmak’ta, yakın tarih
araştırmasının tartışmalı bir
alan olarak görülürken tarih
disiplini içinde bugün nasıl
hâkim konuma yerleştiğini,
çelişkilerini, sorgulamalarını
ve paradigmalarını ele alıyor.
Sadece tarihçilerin değil, yakın
geçmişe ilgi duyan herkesin
yararlanabilecegi bir kaynak
sunuyor.

Yorumlar ve Çeviriyazım

Fihristü’l Aşâir, imparatorluğun
son döneminde merkezî
devletin kendi sınırları içindeki
aşiretlerin dökümünü bize
sunuyor. Suavi Aydın ve Erdal
Çiftçi, fihristin dökümünü
yaparken aynı zamanda
Osmanlı sınırları içindeki
aşiretlerin kadim geleneklerine,
var olma biçimlerine, geçimlik
ekonomilerine, siyasi güç olarak
potansiyellerine hem tarih hem
de antropoloji literatürlerinin
geniş kapsamı içinde yaklaşarak,
ayrıntılı bir tartışma da ortaya
koyuyorlar.

Yeni Kuşak Çalışmalar
ISBN-13: 9789750532412
248 sayfa

Son dönem Osmanlı sosyalist
ve işçi hareketi üzerine çalışan
akademisyenlerin çabalarıyla
biçimlenen Osmanlı’da Marksizm
ve Sosyalizm, hem imparatorluk
“tebaası”nın sosyalizm ve
Marksizmle kurduğu ilişkilerin
ayrıntılarına yöneliyor hem de
tarihyazımı açısından alanın
katettiği mesafeyi tartışıyor.
Y. Doğan Çetinkaya’nın
editörlüğünde İ. Arda Odabaşı,
Stefo Benlisoy, Yaşar Tolga
Cora, Bilge Seçkin Çetinkaya,
Erol Ülker ve Mehmet Ö.
Alkan’ın katkılarıyla...
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anı

GENÇAY GÜRSOY

Arzu Okay

Bir Hayat Üç Dönem

“Keşke”siz Bir Kadın

Anılar – Tanıklıklar
ISBN-13: 9789750531460
526 sayfa

2000’lerde İstanbul Tabip
Odası ve Türk Tabipleri Birliği
başkanlığını yapan Gençay
Gürsoy, Bir Hayat Üç Dönem’de
sadece bir nöroloji profesörünün
anılarını değil, sosyalist siyaset
içinde üniversite yıllarından
beri yer almış bir mücadele
insanının Oltu’da başlayıp,
Kars’da, İstanbul’da ve bir
dönem Avrupa’da devam eden
yaşamından gözlemlerini canlı
bir dille aktarıyor. Toplumsal
gelişmelerin darbelerle kesintiye
uğrayan dönemlerini ele alıyor.
Yakından tanıma fırsatını
bulduğu bazı şahsiyetlerle ilgili
tanıklıklarını sunuyor.
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ISBN-13: 9789750531866
125 sayfa

Arzu Okay, Türey Köse’yle
yaptığı uzun söyleşide hayatının
perdelerini aralıyor; bir yandan
hep merak edilen sinema
dünyasındaki yolculuğunu
anlatırken, esas olarak hayattaki
varoluş hikâyesini gözler önüne
seriyor: Anne-babasıyla ilişkisi,
başarılı iş kadınlığı, tek başına
bir anne olmanın zorlukları,
“sol çevreler”le ilişkisi,
arkadaşlarıyla kurduğu bağlar,
aşkları, “güzellik” algısına
bakışı...
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BİYOGRAFİ

TANIL BORA

Hasan Âli Yücel
ISBN-13: 9789750530241
532 sayfa

Cumhuriyet tarihinin en uzun
süreli eğitim bakanı Hasan
Âli Yücel hakkında etraflı
bir biyografi. Yazdıklarına,
söylediklerine yoğunlaşarak,
Yücel’in düşünce dünyasında bir
gezinti.
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SANAT HAYAT

ALİ ARTUN

AYŞE H. KÖKSAL

Modernizm Kavramı
ve Türkiye’de
Modernist Sanatın
Doğuşu

Resim ve
Heykel Müzesi

ISBN-13: 9789750530463
371 sayfa

Türkiye’de Modernist Sanatın
Doğuşu, “estetik modernizm”
kavramına ve post-kolonyal
çağdaş tarihyazımına
değindikten sonra bu birikime
bir pencere açıyor. Sonra da
Türkiye’deki kalıplaşmış sanat
tarihi anlatısını irdeleyerek,
modernist kırılma ve sanatın
özerkleşme sürecini esas alan
çağdaş bir tarih tezi geliştiriyor.
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Bir Varoluş Öyküsü
ISBN-13: 9789750531705
307 sayfa

Resim ve Heykel Müzesi,
Türkiye’nin ilk ve tek modern
sanat müzesi olarak 1937 yılında
kuruldu. Bu kitap, kurulduğu
günden itibaren, varlıkla yokluk
arasında gidip gelen Resim ve
Heykel Müzesi’nin varoluş
mücadelesini anlatmaktadır. Bu
müzeyi yaşatabilme yolunda bir
çabadır. Bu konudaki girişimler
için bir kılavuzdur.
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DER. BAHAR AVANOĞLU

HANS BELTıNG

JULıAN STALLABRASS

Şiir/Mimarlık

Sanat
Tarihinin Sonu

Çağdaş Sanat

Binanın İhlali

Çevirenler: Akın Terzi, Elçin Gen
ISBN-13: 9789750531927
247 sayfa

Bahar Avanoğlu, önce mimarlığı
şiir ve eleştiri olarak kavrayan
geleneğin kapsamlı bir
arkeolojisini yapmakta, ardından
da onun çağdaş ifadesi olan
Unbuilt düşüncesine ilişkin dört
metin sunmaktadır.
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Modernizmden Sonra
Sanat Tarihi
Çeviren: Mustafa Tüzel
ISBN-13: 9789750530050
343 sayfa

Hans Belting, modernliğin,
tarihin ve nihayet insanın
sonunun ilan edildiği çağdaş
zamanlarda, modernlikten beri
sanata yön vermiş olan “sanat
tarihi”nin de sona erdiğini
öne sürüyor. “Sanat tarihinin
sonu”, sanatın ya da sanatla
ilgilenen bilimin sona erdiğine
değil, sanatta ve sanat tarihi
söyleminde yerleşmiş bir
geleneğin bittiğine işaret ediyor.

Bir Tarihçe

Çeviren: Esin Soğancılar
ISBN-13: 9789750523106
200 sayfa

Çağdaş Sanat, küreselleşmiş
dünyanın kültürel çoğulluk
görüntüsünün ardındaki
Batı merkezli homojenliği,
“sınırsız serbestlik” şiarıyla
maskelenen sansür ve dışlama
mekanizmalarını açıklıyor.
Çağdaş sanatın, devletlerin ve
şirketlerin güdümündeki seyrini
izliyor.
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PSYKHE

JAMES HOLLıS

SUSAN FORWARD

Yaşamın İkinci
Yarısında Anlam
Arayışı

Sevgisiz Anneler

Sonunda Gerçek Anlamda
Nasıl Büyürüz?
Çeviren: Kerime Dalyan
ISBN-13: 9789750530180
304 sayfa

Jungcu psikanalist James Hollis,
Yaşamın İkinci Yarısında Anlam
Arayışı’nda, ancak orta yaşla
birlikte gerçekten kim olduğumuzu
bulabileceğimizi ve anlamlı
bir hayat yaratabileceğimizi
gösteriyor. Kariyerini artık tatmin
edici bulmayanlara, evlilikleri
veya uzun süreli ilişkileri yön
değiştirenlere, aile hayatlarında
yaşlılık ve ölüme bağlı büyük
dönüşümler yaşayanlara şefkatle
sesleniyor.
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Yetişkin Kızlar İçin
İyileştirici Bir Rehber

Çeviren: Mercan Yurdakuler
ISBN-13: 9789750530326
311 sayfa

Deneyimli psikoterapist Susan
Forward, Sevgisiz Anneler’de
kırk yıllık klinik çalışmaya ve
terapi birikimine dayanarak
çocuk yaştan itibaren
annelerinin sözlü, duygusal
veya fiziksel şiddetine uğramış
kadınların elinden tutuyor.
Bu yaralı yetişkin kızlara
şefkatle seslenerek, acı anılarla
yüklü geçmişin suçluluk ve
korkularından kurtulup yeni bir
benlik inşa etmeleri için somut
ve etkin önerilerde bulunuyor.
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NICOLAS FAVEZ

WıLHELM SCHMıD

Ebeveynlikte
Ortaklık Sanatı

Seks Olmayınca

Çocuk Yetiştirirken Birbirine
Destek Olmanın Önemi
Çeviren: Z. Hazal Louze
ISBN-13: 9789750532443
200 sayfa

Aile ve ebeveynlik konularında
uzmanlaşmış psikolog Nicolas
Favez Ebeveynlikte Ortaklık
Sanatı. Çocuk Yetiştirirken
Birbirine Destek Olmanın
Önemi’nde, anne babalara hem
hayatlarını kolaylaştıracak hem
de çocuklarıyla ve birbirleriyle
ilişkilerini daha anlamlı hale
getirecek pratik önerilerde
bulunuyor.
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Yeniden Başlama Sanatı
Üzerine
Çeviren: Tanıl Bora
ISBN-13: 9789750530678
110 sayfa

Felsefeci Wilhelm Schmid Seks
Olmayınca’da cinselliğin yer
almadığı bir hayatın yarattığı
eksiklikler kadar vaat ettiği
imkânları da masaya yatırıyor.
Tensel yakınlığın tatminkâr bir
hayat sürmedeki inkâr edilemez
payını teslim ederken, sükûnetle
diğer seçenekleri de tartışıyor.
Ve seks yoksunluğu çekenlere, bu
hassas sanatı geri kazanmanın
yolları üzerine cesaretlendirici
tavsiyelerde bulunuyor.
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BAŞVURU

MıCHEL BOURSE, HALİME YÜCEL

FRANÇOIS CHAUBET

FRÉDÉRIC GROS

Kültürlerarası
İletişim

Avrupa’nın
Entelektüel Tarihi

Michel Foucault

ISBN-13: 9789750531842
228 sayfa

Çeviren: Z. Hazal Louze
ISBN-13: 9789750532290
120 sayfa

Kültürlerarası iletişimi dil
düzeyinden başlayarak ve
göstergebilimi temel alarak
yorumlayan, uzlaşma kadar
çatışmayı da iletişimin
temeline yerleştiren Michel
Bourse ve Halime Yücel, açık
bir iletişimin olanaklarını
ve zorluklarını ele alıyorlar.
Kimliklerin çoğullaştığı, değişen
bir dünyanın iletişim yöntemini
yeni bir kozmopolitizmle
tanımlıyorlar.

Avrupa’nın iki asırlık entelektüel
güzergâhını ele alan bu çalışma,
yazarların, yayınevlerinin,
çevirmenlerin, dergi çevrelerinin
ve bilim insanlarının,
kısacası kıtanın düşünsel
manzarasını biçimlendiren
isimlerin üretimlerini ve
karşılaşmalarını anlatıyor.
Düşünce geleneklerinin fikir
alışverişleriyle, aktarımlarla ve
zengin temaslarla nasıl gelişip
serpildiğini aktarıyor.

Kullanım Kılavuzu

110

Çeviren: İsmet Birkan
ISBN-13: 9789750532344
126 sayfa

Michel Foucault, dışlanan
delilikten kapatma mekânı
olarak hapishaneye, cinselliğin
tarihinden öznelleştirme
pratiklerine, biyopolitikadan
yönetimselliğe kadar Foucaultcu
“arkeoloji”nin temel izleklerini,
kavramlarının gelişimini ve
geçirdiği değişimleri aktarıyor.
Düşünürü tanımak ve eserlerini
anlamak için açık ve anlaşılır bir
rehber...
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BUGÜNÜN
KİTAPLARI

DER. AKSU BORA

adnan ekşİgİl

BEYZA ÜSTÜN

İradenin İyimserliği

Sencer Divitçioğlu

Doğayı, Emeği,
Yaşamı Korumak

ISBN-13: 9789750532207
368 sayfa

ISBN-13: 9789750532436
119 sayfa

İradenin İyimserliği, 2000’lerin
Türkiyesi’nde kadınların
varoluşunun cephelerini
anlatıyor. Emek pratiklerinde,
sanatta, sporda... sanal âlemde...
milliyetçi ve muhafazakâr
muhitlerde... edebiyatta,
sinemada ve televizyon
dizilerindeki temsillerinde...
ve elbette feminist siyasi
etkinliklerinde... kadınlar
hakkında yazılan hikâyeler
ve kendi hikâyelerini yaratan
kadınlar...

Sencer Divitçioğlu, iktisat ve tarih
alanında yaptığı çalışmalarla,
özellikle de bir dönem epeyce
tartışılan “Asya Tipi Üretim
Tarzı”na (ATÜT) dair
analizleriyle tanınan, “efsane
hoca” nitelemesiyle anılan bir
akademisyendi. 2014’te hayatını
kaybeden Divitçioğlu arkasında
onlarca kitap, makale, önemli
çalışma bıraktı.

2000’lerde
Türkiye’de Kadınlar
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Yaşamı ve Düşüncesine
Dair Notlar

Adnan Ekşigil, Sencer Divitçioğlu
- Yaşamı ve Düşüncesine Dair
Notlar’da yakından tanıdığı
Divitçioğlu’nun hem özel
yaşantısına hem de teorik ve
akademik dünyasına ışık tutuyor

Ekoloji Politik Yazılar
ISBN-13: 9789750530722
240 sayfa

Doğayı korumak, suyu korumak,
yaşamı korumak için duyarlılık,
mücadele – ve siyaset! Bu kadar
yalın bir meselesi var, Doğayı,
Emeği, Yaşamı Korumak’ın. Beyza
Üstün, bilim insanı donanımıyla
ama her şeyden önce bir ekolojikpolitik eylemci olarak, ülkenin ve
dünyanın yaşam kaynaklarına
yönelen ölümcül tehdide ve
pandemiyle sermayenin “hız
ortaklığına” dikkat çekiyor.
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BURCU KARAKAŞ

BÜŞRA CEBECİ, NEVŞİN MENGÜ

DER. GÖKÇER TAHİNCİOĞLU

DER. GÖKÇER TAHİNCİOĞLU

“Biz Her Şeyiz”

“Herkes İstediği
Gibi Yaşasın”

Kayıp Adalet

Yaralı Hafıza

ISBN-13: 9789750531231
207 sayfa

ISBN-13:
9789750531477
192 sayfa

Diyanet’in İşleri

ISBN-13: 9789750531125
262 sayfa

Türkiye’nin gündeminden
düşmeyen, hemen hemen her
konuyla ilgili fikrini belirtmekten
çekinmeyen ve kamuoyunda
bütçesiyle sık sık eleştirilerin
hedefi olan Diyanet İşleri
Başkanlığı, Burcu Karakaş’ın titiz
çalışmasıyla masaya yatırılıyor.
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Türkiye ve İran’daki
Kadınların Başörtüsünü
Çıkarma Pratikleri
ISBN-13: 9789750530517
163 sayfa

Başörtüsünü çıkarmak isteyip
ailenin ve çevrenin baskısı
nedeniyle bu kararlarını hayata
geçiremeyen, şiddet gören,
psikolojileri bozulan kadınlar
Büşra Cebeci’ye anlattıkları
hikâyelerinde içinde bulundukları
açmazlardan, yaşadıkları
zorluklardan söz ediyorlar. İranlı
kadınların yaşadıklarına dair
örnekler sunan Nevşin Mengü
ise kadınlara yönelik baskılara
ve bunlara karsı gelişen direnişe
dair bir panorama sunuyor.

Cezasızlık ve Korunan
Failler

Gökçer Tahincioğlu’nun derlediği
Kayıp Adalet’te, Levent Pişkin,
Lice davasını; Murat Uyurkulak,
Hrant Dink cinayeti davasını;
Burcu Karakaş, 12 Eylül davasını;
Karin Karakaşlı, Vartinis
katliamı davasını; Gökçer
Tahincioğlu, 2006 ilkbaharında
Diyarbakır’da öldürülen
çocukların davasını; Ali Duran
Topuz, Berkin Elvan davasını;
Yıldırım Türker, Silopi’de
yataklarında uyurken öldürülen
iki çocuğun davasını; Kemal
Göktaş, JİTEM davalarını yazdı.

Kayıpları ve Kıyımları
Hatırlamak

Gökçer Tahincioğlu’nun derlediği
Yaralı Hafıza, yakın tarihteki
katliamların, cinayetlerin,
kayıpların hafızadaki izini
sürüyor. O hafızanın, adalet
talebinin bir kaynağı olması
gerektiğini gösteriyor bize.
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HALİDE VELİOĞLU

İLHAN SAMİ ÇOMAK

SÖY. METE KAAN KAYNAR

Saraybosna Havası

Karınca Yuvasını
Dağıtmamak

Türkiye’nin Lanetlisi

Bir Gündelik Hayat
Etnografisi

ISBN-13: 9789750531743
231 sayfa

Halide Velioğlu, Bosnalı
akrabaları arasında geçirdiği iki
yılı anlatırken, gündelik hayatın
harcıâlem hallerinden söz eder
gibi, derindeki anlamın peşine
düşüyor: Kâh oturma odalarına
sızarak eşyalarla kişilerin ruh
halleri arasındaki paralellikleri
bulup çıkarıyor, kâh en basit
gündelik alışkanlıkların nasıl
savaş yaralarını sarma aracına
dönüştüğünü araştırıyor.
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ISBN-13: 9789750531149
160 sayfa

Yaşadığı tüm hukuki
mağduriyete rağmen yüzünü
her zaman yaşamaya, umuda,
sevgiye çeviren Çomak, Karınca
Yuvasını Dağıtmamak’ta
çocukluğunu, tutuklanma
hikâyesini, şiirinin arkasında
yatanları, hayata bakışını
ve adalet arayışını sahici bir
şair duyarlılığıyla, yalın ve
bir o kadar da sarsıcı biçimde
anlatıyor.

Bir Muhalif Fikret Başkaya
ile Sohbetler
ISBN-13: 9789750530227
487 sayfa

Türkiye’nin Lanetlisi: Bir Muhalif,
Mete Kaan Kaynar’ın resmî
ideolojiyle didişen, Kemalizmle
hesaplaşan, Kürt meselesine
devlet gibi değil, eleştireltarihsel bir perspektiften bakan,
kalkınmayı ve devrim sorununu
etik bir dönüşümle ve ekolojik
bir duyarlılıkla ele alan Fikret
Başkaya’yla nehir söyleşisinden
oluşuyor.
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RİTA ENDER

PINAR ÖĞÜNÇ

Bir Avazda!

Pandemi Zayiatı

ISBN-13: 9789750531415
208 sayfa

ISBN-13: 9789750531255
311 sayfa

Bir Avazda, kadınların
deneyimleri; değişik hamilelik
algılarının, doğum öncesi ve
sonrası ritüellerin, doğum
kutlamalarının, batıl olanolmayan itikatların zengin (ve
sahiden acı-tatlı!) dünyasını göz
önüne seriyor.

Pınar Öğünç, değişik alanlardan
35 emekçiyle önce salgının
başlarında, sonra birinci yılı
dolmaktayken uzun sohbetler
yaptı ve onların hikâyelerini
yazdı. Korkuları, çileleri,
öfkeleri, umutsuzlukları
anlatan hikâyeler... Sadece o
kadar değil ama... İnsanların
özlemlerini, uyanışlarını,
kendilerini güçlü hissetmelerini
sağlayan deneyimlerini, geleceğe
dair düşündüklerini anlatan
hikâyeler.

Hamilelik Söyleşileri
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Bir Yıldan 35 Hayat Hikâyesi
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SEDAT ANAR

SERBÜLENT ŞENGÜN

Sokağın Sesleri

Sesini Biraz
Açabilir miyim?

Osmanlı’dan Günümüze
Sokak Müziği
ISBN-13: 9789750531651
184 sayfa

Sedat Anar, Sokağın Sesleri’nde
sokak müzisyenliğinin
Osmanlı’daki yerini kısaca ele
aldıktan sonra 1990’lı yıllardan
itibaren sokak müzisyenliği
yapmış ve halen yapmakta olan
isimlerin hikâyelerine aracılık
ediyor, sokak müzisyenliğinin
gerçeğini sergiliyor.
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Küreselleşme Öncesi
Dünyanın Müzikal Hikâyesi
ISBN-13: 9789750531507
239 sayfa

Sesini Biraz Açabilir miyim?
sadece çocukluğun ve ergenliğin
renkli, neşeli, yer yer hüzünlü
dünyasını aktarmakla kalmıyor
okuru keyifli bir dünya tarihi
yolculuğuna da davet ediyor.
Üstelik karekodlar sayesinde,
kitabı okurken dinleyebileceğiniz
zengin bir müzikli yolculuk
eşliğinde...

DER. ZÜLFÜ LİVANELİ,
AYLA GÖKSEL

İyiliği Düşünmek
ISBN-13: 9789750530159
238 sayfa

Ayla Göksel ve Zülfü
Livaneli’nin, çok farklı
anlamlarda kullandığımız
“iyiliğin” yeniden ele alınması,
konuşulması, hayatın her
alanında kalıcı olması fikrinden
yola çıkarak derledikleri
İyiliği Düşünmek, iktisattan
psikolojiye, dinden sivil toplum
kuruluşlarına, gazetecilikten
bilime, felsefeden doğaya uzanan
geniş bir aralıkta iyiliğin izini
sürüyor, iyiliğe farklı açılardan
bakıyor.
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BİRİKİM
KİTAPLARI
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AKSU BORA

DER. ONUR EYLÜL KARA

ULUS BAKER

Feminizm
Kendi Arasında

Ulus Baker’i
Okumak

ISBN-13: 9789750531453
324 sayfa

ISBN-13: 9789750531538

Siyasal Dilde
Huzur Söylemi

352 sayfa

Aksu Bora’dan feminizmin
tartışma gündeminde yolculuk
yapan yazılar... Geze geze,
baka baka. Türkiye’de kadın
hareketinin ve feministlerin
1980’lere uzanan deneyimini
hatırlayarak... Kadınların
temsili meselesinde “bütün
kızlar toplandık” havasının
dışına çıkarak... Kadın
“tiplemelerini,” kadın
“karakterleri” ve kadınlarla ilgili
bütün “tasnifleri” kurcalayıp,
neyi anlattıklarına veya neyi
anlatamadıklarına bakarak...

Ulus Baker’in yazdıkları, düşünme
zevki ve şevki yaratan kalıcı bir
iz bıraktı. 2015’ten beri “Ulus
Baker Okumaları” adıyla onun
metinlerinden biri etrafında
hazırlanan sunuşlar ve yürütülen
tartışmalar, bu ilham verici
etkinin verimli sonuçlarından
biri. Bu buluşmalar, Ulus Baker’in
denemelerini, estetikten tarihe,
felsefeden sosyolojiye, farklı ilgi
ve bilgi alanlarıyla etkileşime açtı.
Onur Eylül Kara’nın sunuştaki
söyleyişiyle, kitap, bu yetkin
sunuşlardan bir seçki niteliğinde.
Baker’in “derinlere daldıran,
uzaklara götüren” yazılarının
hakkını veren bir seçki…

İslâm’da Huzur,
Söylem ve Kanaat

Çeviren: Onur Eylül Kara
ISBN-13: 9789750530111
267 sayfa

Ulus Baker’in yüksek lisans
çalışması olan bu küçük kitap,
onun sonraki metinlerinde
izlediği teorik hatların ipuçlarını
içeriyor: Deleuze ve Guattari’nin
rizomatik kavrayışı, Spinoza’nın
yorumsamacı teolojisi,
Virilio’nun hız ve hareket
kavramı, kanaat toplumu vb…
Çalışmanın doğrudan konusu ise
İslâmcı söylemdir.
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RUHUN GIDASI
KİTAPLAR

AVANZADE MEHMED SÜLEYMAN

Aile Aşçısı

100 Türlü Sebze, 100 Türlü
Çorba, 100 Türlü Yumurta
Pişirmek Usulleri
ISBN-13: 9789750530319
152 sayfa

Peynirli enginardan kereviz
kızartmasına, badem
çorbasından kestane ezmesi
çorbasına, sirkeli yumurtadan
Rus usulü yumurtaya çoğu
basit ve hızla yapılabilecek
tariflerden oluşan bu kitapçıklar
sadece okuru yüzlerce lezzetle
buluşturmakla kalmıyor.
Osmanlı mutfağında alışık
olunmayan kurbağa, bira, şarap,
trüf gibi ürünlere de yer vererek
dönemin mutfağına ve kültürüne
dair de ilginç bir panorama
ortaya koyuyor.
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IŞIL ERTUNÇ

LİLİA ZAOUALİ

ARTUN ÜNSAL

Dört Mevsim
Mehlika

Ortaçağ’da
İslâm Mutfağı

Nadide Bir Goncadır
Enginar

“Anneannem dedi ki...”
ISBN-13: 9789750530753
152 sayfa

Mutfak tutkusunu
anneannesinden alan Işıl
Ertunç’un, Dört Mevsim
Mehlika’sı alışıldık bir yemek
tarifi kitabının ötesine geçiyor:
Çocukluk ve gençlik hatıralarına,
anneannesiyle geçirdiği
zamanların hikâyelerine, ailecek
toplandıkları sofralardaki
muhabbetlere, gelenek
göreneklere dair anekdotlara,
unutulmuş ya da az bilinen
tariflere de yer veren Ertunç,
okuru için geniş ve zengin bir
sofra kuruyor.
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Kısa Bir Tarihçe Eşliğinde
174 Yemek Tarifi
Çeviren: Barış Baysal
ISBN-13: 9789750531620
192 sayfa

Ortaçağ’da İslâm Mutfağı,
karmaşık pişirme teknikleri
ve geniş yemek yelpazesiyle
dönemin Avrupa mutfağına
göre katbekat gelişmiş
Ortaçağ Arap mutfağını daha
yakından tanımak, hatta belki
sofralarımıza misafir etmek için
eşsiz bir kaynak.

ISBN-13: 9789750532276
263 sayfa

Artun Ünsal, Nadide Bir Goncadır
Enginar’da meyve ve sebzelerin
renkli dünyaları arasında
keyifli bir yolculuk yapıyor:
Etimolojiden ve mitolojiden
yararlanarak âdeta bir dünya
tarihi panoraması sergiliyor,
doğru bilinen yanlışları
düzeltiyor, yepyeni bilgiler
sunuyor, aralara lezzetli tarifler
serpiştiriyor. Ayrıca Türkiye’de
zeytinciliğe ve zeytinyağı
üretimine de yakından bakıyor.
Tüm bunların yanında okuru
elinden tutup bir çarşı pazar
turuna çıkararak, geçmişten
günümüze buralardaki
rengârenk ortamları sergiliyor.
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çocuk
kitapları
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129

ÇOCUK
KİTAPLARI

BEYHAN GÜLTAŞLAR

Kış Gülünce…
Resimleyen: Serkan Aka
ISBN-13: 9789750530449
48 sayfa

Kış… Adı kısa ama kendisi uzun
ve soğuk.
En yakın arkadaşı kar, o da her
zaman gelmiyor.
Oysa kışın kalbi, bir tek karla
ısınıyor.
Neşesi kaçan bir kışı nasıl
yeniden güldürmeli?
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RAHŞAN İNAL

SABINE LUDWıG

MURAT CELEP

Sıfır’ın Yaz Tatili

İmdat, Öğretmenim
Havalandı

Rakamlar ve
Erik Ağacı

Resimleyen: Ayça Sabuncuoğlu
ISBN-13: 9789750532245
239 sayfa

ISBN-13: 9789750530586
40 sayfa

Resimleyen: Müjde Başkale Gür
ISBN-13: 9789750531644
48 sayfa

Minik okurları matematik
işlemleriyle oyunlu bir şekilde
buluştururken “hem var hem
yok” sıfırı yakından tanımalarını
sağlayan eğlenceli bir tatil
macerası.

Felix neler olduğunu
çözemiyordu. Her şey yolunda
giderken bir anda okulda tuhaf
şeyler olmaya başlamıştı. Sınav
kâğıtları ortadan kaybolmuş,
geceleyin bahçe duvarına yazılar
yazılmaya başlanmış, derken
matematik öğretmeni çukura
düşüp bacağını kırmıştı. Her
fırsatta uçma hayalleri kuran,
biraz tuhaf yaradılışlı yeni
biyoloji öğretmeninin tüm bu
olan bitenle ilgisi var mıydı,
yoksa her şey tesadüf müydü?

Benzersiz, ilginç, eğlenceli...
Rakamlar ve Erik Ağacı,
çocukların konsantrasyon ve algı
yeteneklerini geliştirirken aynı
zamanda yaratıcı düşünmelerini
destekliyor.

Çok sevilen İmdat, Öğretmenim
Küçüldü’nün en az onun kadar
eğlenceli devam macerası…
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Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası:

Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi
Cilt Editörü: MEHMET Ö. ALKAN

Kemalizm
Cilt Editörü: AHMET İNSEL

Modernleşme ve Batıcılık
Cilt Editörü: UYGUR KOCABAŞOĞLU

Milliyetçilik
Cilt Editörü: TANIL BORA

Muhafazakârlık
Cilt Editörü: AHMET ÇİĞDEM

İslâmcılık
Cilt Editörü: YASİN AKTAY

Liberalizm
Cilt Editörü: MURAT YILMAZ

Sol
Cilt Editörü: MURAT GÜLTEKİNGİL

Dönemler ve Zihniyetler

Feminizm

Cilt Editörü: ÖMER LAÇİNER

ISBN-13: 9789750529962
880 sayfa

Feminizm
Cilt Editörleri: FERYAL SAYGILIGİL / NACİDE BERBER

Modern Dünyada Siyasi Düşünce’nin Feminizm cildi,
feminizmin yüz yılı aşan tarihsel seyri içindeki değişimlerin,
belli başlı tartışmaların ve öncülerin, sözcülerin,
yazarların bir envanterini sunuyor
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1977’den beri yılda üç sayı çıkan Toplum ve Bilim, üniversite
dergilerinin kalıcı olamadığı veya dağıtımının sınırlı
kaldığı ülkemizde, toplum bilimleri alanında referans kaynağı olarak
kurumlaştı. Dergi, toplum bilimlerindeki kuramsal gelişmeleri,
yeni tartışmaları özgül bağlamlar çerçevesinde özgün yorumlarla
sunuyor. Türkiye’nin toplumsal yapısının çeşitli veçheleriyle ilgili
incelemeler de Toplum ve Bilim’de yer buluyor. Kitap eleştirisi, kitap
tanıtımı ve yabancı dergi tanıtımı bölümleri, uluslararası literatürle
ilgili bilgilendirici bir işlev görüyor. 1993’ten itibaren dergi, her
sayısında belirli bir konuda odaklaşarak dosya düzeni izliyor. Toplum
ve Bilim, toplum bilimleri alanındaki gelişmelere, dünya bilgilerinin ve
Türkiye’nin toplumsal yapısının çeşitli yönlerden tahliline erişmek
için başlıbaşına bir kütüphanedir... Toplum bilimleri alanında çalışan
öğrencilerle akademisyenler için “şart” olan Toplum ve Bilim,
bu konulara meraklı “profesyonel” okurlar için de değerli bir kaynak.
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İLETİŞİM
YAYINLARI
KATALOGLARI

iletişim
klasikleri
2021

iletişim klasikleri

2021

ton’daki Ganimetler yine bu yıl yayımladığımız kitaplardan oldu. İlgiyle takip edilen Çehov öyküleri serimiz yazarın kariyerinde bir dönüm
noktası olan ve Rus edebiyatının parlayan yıldızı olarak eleştirmenlerin
dikkatini çeken öykülerinden oluşan Kimliğini Saklayan Adamın Öyküsü
adlı yedinci cildiyle devam etti.

A

vrupa’da şekillenip farklı coğrafyalara yayılmış ve zaman içinde daha sofistike biçimler kazanmış roman türünün “klasik”
tabir edilen dönemi ağırlıkla 19. yüzyıl olsa da, en toz tutmuş
eserleri bile yenilikçi bir heyecan ile yazılmıştır. Artık var olmayan toplumlar, ülkeler ve gelenekler konu edilse de ilk okunduğundaki cevheri
muhafaza etmiş oldukları için klasiktirler zaten. Savaş ve Barış’tan Suç
ve Ceza’ya, Dönüşüm’den Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi’ne ve
ötesine, bu “kanon”a eklenen neredeyse her eser, edebiyatın ruhunu, içeriğini ve biçimini değiştirmiş, yazarları bu muazzam dünyanın caddelerine ve bulvarlarına ismini bırakmıştır. Eserlerin eksiksiz metinlerini
esas alarak orijinal dillerinden Türkçeye kazandırılan İletişim Klasikleri, kapsamlı eleştirel edisyonlarla okurlarla buluşuyor. Uzmanlar tarafından yazılan yetkin önsöz ve sonsözler, romanın arka planına dair
dosyalar ve yazara ait mektuplar, eserde sözü edilen mekânların resimlerinin, esere ait illüstrasyonların, el yazması örneklerinin toplandığı
bir albüm ile sunduğumuz, yazarın çağına ve çağdaşlarına ışık tutan
kronolojilerle desteklenen bu edisyonlarla okurların klasik eserlerin
zengin dünyasında korkusuzca dolaşabilmesini istiyoruz.

Geçen yıl kataloğumuza tarihî romanın mucidi sayılan Walter Scott,
Norman İstilası sonrası İngiltere’de yaşanan büyük çalkantıları anlattığı romanı Ivanhoe’yla dahil oldu. George Orwell ise distopya türünün
en önemli örneklerinden olan Bin Dokuz Yüz Seksen Dört ve politik hiciv
türünün başyapıtlarından sayılan Hayvan Çiftliği kitaplarıyla okurla
buluştu. İngiliz edebiyatının büyük yazarı Thomas Hardy’nin kozmik
düzenin doğadaki yansımalarını ve insan ilişkilerine etkilerini konu
eden romanı Orman Sakinleri ve Henry James’in insan ilişkilerinin
karmaşasını harikulade bir detaycılıkla betimleyen şaheseri Poyn-

20. yüzyılın büyük modernist romancılarından Nobel Edebiyat Ödüllü
William Faulkner’ın bilinç akışı, iç monolog, “flash-back” gibi anlatım tekniklerini belleklerde iz bırakan bir tarih anlatısıyla birleştirdiği
Ağustos Işığı, yazım tekniğinde radikal bir yeniliği temsil eden yapıtı
Döşeğimde Ölürken ve insanların kendi varoluşlarını sürdürebilmek için
doğayla kurdukları netameli ilişkiyi ele aldığı Ayı kitaplarıyla, İngilizce
yazılmış en iyi psikolojik romanlardan biri olan Joseph Conrad’ın Lord
Jim’i İletişim Klasikleri dizimizden yeni edisyonlarını hazırladığımız
kitaplardı.
Edebiyatımızın büyük aşk romanlarından olan ve bizzat Mehmet
Rauf tarafından “Eylül’den bile kuvvetli ve şahsiyetli bir eser” olarak
değerlendirilen Son Yıldız Türkçe Klasiklerimiz arasındaki yerini aldı.
Gelecek yıl da İletişim Klasikleri dizimizi hem yazarlarımızın yeni kitapları hem de yeni yazarlarla zenginleştirmeye devam edeceğiz.
İletişim Yayınları

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

Çeviren: Mehmet Özgül
Joseph Frank’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750515873
118 sayfa

Çeviren: Mazlum Beyhan
Liza Knapp’ın önsözü ve
Murray Krieger’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750516849
769 sayfa

Beyaz Geceler

6

Budala

İsimsiz bir anlatıcının ağzından
yalnızlığı ve karşılıksız aşkı
dinlediğimiz dört gece ve bir
sabahlık yalın bir hikâye.

Budala, Rus ahlâki ülküsünün
edebiyattaki en kusursuz,
en doyurucu tasviridir.

“Bir Dostoyevski kitabı okumak,
bilmediğimiz muazzam bir şehre
girmek, bir savaşın gölgesine tanık
olmak gibidir.”

“Budala, Dostoyevski’nin kitapları
arasında en derinden trajik hatta
en acı verenidir ve aynı zamanda
benzersiz bir aşk öyküsüdür...”

JORGE LUIS BORGES

EDWARD HALLETT CARR
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FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

Çeviren: Ergin Altay
Mary Mccarthy’nin önsözü ve
Irving Howe’un sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517860
823 sayfa

Çeviren: Ergin Altay
Joseph Frank’in önsözü ve
Edward Hallett Carr’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750512698
666 sayfa

Cinler

Cinler, Rus toplumunu bekleyen
çalkantıları seneler öncesinden
sezebilmiş Dostoyevski’nin,
gerçek bir olaydan esinlenerek
kaleme aldığı siyasi romanıdır.
“Dostoyevski’nin Cinler’i, devrimci
bir komplodan esinlenerek yazılmış
en iyi romanlardan biri.”
JOSEPH FRANK

8

Delikanlı

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

Ezilmiş ve
Aşağılanmışlar

Çeviren: Ergin Altay
Joseph Frank’in önsöz ve sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517464
412 sayfa

Dostoyevski, Delikanlı’da babaoğul arasında yaşanan değer
çatışması ekseninde, 19. yüzyıl
ortası Rus toplumunun geçirdiği
ideolojik dönüşümün izini
sürüyor.

Ezilmiş ve Aşağılanmışlar,
Dostoyevski’nin on yıl süren
kürek mahkûmiyeti ve sürgün
cezasının ardından kaleme aldığı
ilk büyük romanıdır.

“Dostoyevski’nin tüm büyük
romanları arasında, Delikanlı
farklı bir yerde durmaktadır. Basit,
gündelik durumları ve yaygın insani
tutkuları kullanarak oluşturulan
bu roman, incelikli, gerilim dolu ve
nefes kesici bir başyapıttır.”

“Ezilmişler ve Aşağılanmışlar’ın,
Dostoyevski’nin başyapıtı Suç
ve Ceza’dan aşağı kalır yanı yok.
Romanın kahramanı Nataşa, Yunan
tragedyasının asil kurbanlarını
andırıyor; hayranlık duymamak
imkânsız.”

ALEKSANDR SOLJENİTSİN

OSCAR WILDE

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

İnsancıklar

Çeviren: Ergin Altay
Joseph Frank’in önsözü ve
W. J. Leatherbarrow’un sonsözüyle
ISBN-13: 9789750516320
212 sayfa

Dostoyevski’nin ilk romanı olan
İnsancıklar yayımlandığında
büyük övgüyle karşılanmış, edebi
bir dehanın habercisi olarak
görülmüştü.
“Sahip olduğu ilham perisiyle çatı
ve bodrum katlarında yaşayanlara
hayat veren genç şairi tebrik
ediyorum. Yaldızlı köşklerde
yaşayanlara ’yoksullar da insan,
onlar da kardeşlerimiz,’ diye
haykırıyor.”
VİSSARİON BELİNSKİ
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FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

Kumarbaz

Çeviren: Ergin Altay
Joseph Frank’in önsözü ve
Gündüz Vassaf’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750515477
243 sayfa

Dostoyevski’nin bizzat
mücadele ettiği parasızlık ve
kumar düşkünlüğünü anlatan
Kumarbaz, korkunç ve amansız
bir saplantının öyküsü.
“Dostoyevski, Hıristiyanlık
şefkatini, bedenin ve ruhun
asaletine adamak yerine insan
ıstırabına, günahkârlığına ve
düşkünlüğüne, arzunun ve suçun
derin köşelerine yöneltmiştir.”

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

Karamazov
Kardeşler

Çeviren: Ergin Altay
Yazarın kitaba dair yazısı ve
Richard P. Blackmur’un önsöz ve
sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517181
1002 sayfa

Tüm zamanların en başarılı
romanları arasında sayılan
Karamazov Kardeşler
Dostoyevski’nin kaleme aldığı
son büyük eseri ve başyapıtıdır.
“Hayatta öğrenmek istediğiniz
ne varsa hepsini Karamazov
Kardeşler’de bulursunuz...”

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

Netoçka Nezvanova
Çeviren: Ergin Altay
Joseph Frank’in önsözüyle
ISBN-13: 9789750516337
219 sayfa

Netoçka Nezvanova
Dostoyevski’nin yarım kalan ilk
büyük roman denemesidir.
“Netoçka Nezvanova,
Dostoyevski’nin büyük
romanlarındaki ideolojinin
ve tekniklerin geliştirildiği bir
laboratuvardır.”
KONSTANTIN MOCHULSKY

KURT VONNEGUT

THOMAS MANN
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FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

Ölü Bir Evden
Hatıralar
Çeviren: Ergin Altay
Joseph Frank’in önsözüyle
ISBN-13: 9789750520259
391 sayfa

Dostoyevski Ölü Bir Evden
Hatıralar’da Sibirya’daki bir
hapishanede 1850-1854 yılları
arasında yaşadığı mahkûm
hayatını anlatır.
“Sibirya’daki bir hapishanenin
göreneklerini anlatırken
Michelangelo soyundan bir fresk
yapıyor.”
ALEKSANDR İVANOVİÇ HERZEN
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FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

Çeviren: Ergin Altay
Clarence A. Manning’in önsözü ve
Dmitri Chizhevsky’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750516634
255 sayfa

Çeviren: Ergin Altay
David Magarshack’in ve
Gary Saul Morson’ın önsözleri ve
Roger W. Phillips’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517327
496 sayfa

Çeviren: Tektaş Ağaoğlu
Joseph Frank’in önsözü ve
W. J. Leatherbarrow’un sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517891
169 sayfa

Öteki

Edebi kariyeri boyunca
Dostoyevski’nin zihnini meşgul
eden Öteki, yazarın çok genç
yaşta kaleme aldığı ikinci
romanıdır.

Öyküler

Dostoyevski’nin, uzun süre
romanlarının gölgesinde kalan
öyküleri, yazarın bu türde
de büyük bir usta olduğunu
kanıtlıyor.

“ [Öteki] İlk önce benim keşfettiğim
ve ortaya koyduğum en büyük, en
önemli tip.”

“Dostoyevski, kendisinden bir şey
öğrendiğim tek psikologdur.”

DOSTOYEVSKİ, 1859.

FRIEDRICH NIETZSCHE

Puşkin Konuşması

Dostoyevski’nin 1880’de Puşkin
Anıtı’nın açılışı ve yazarı anma
etkinliklerinde yaptığı ünlü
Puşkin Konuşması dinleyenler
üzerinde derin bir etki bırakmış
ve Rus edebiyat tarihinde bir
dönüm noktası olarak kabul
edilmiştir.

“Edebiyata bu fikirden daha ciddi
bir katkım olmadı.”

“Dostoyevski kürsüye çıktı; beş
dakika içerisinde istisnasız olarak
herkesi tek bir yürek, tek bir zihin
olarak avucunun içerisine almıştı.”

DOSTOYEVSKİ, 1877.

GLEB USPENSKİ
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FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

Stepançikovo
Köyü ve Sakinleri
Çeviren: Ergin Altay
Joseph Frank’in önsözüyle
ISBN-13: 9789750518157
290 sayfa

Dostoyevski’nin Sibirya
döneminde kaleme aldığı
Stepançikovo Köyü ve Sakinleri
yazarın gizli kalmış güldürü
yeteneğini gözler önüne seren,
gerilimli ve esprili bir taşra
hikâyesidir.
“Stepançikovo Köyü’nün Foma
Fomiç’i karşı konulmaz, Molière
ve Shakespeare’e rakip olabilecek
birinci sınıf, komik bir eser.”
THOMAS MANN
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FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

Çeviren: Ergin Altay
Murat Belge’nin önsözü ve
Philip Rahv’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750516146
660 sayfa

Ev Sahibesi /
Amcanın Rüyası / Ebedi Koca

Suç ve Ceza

Düştüğü yoksulluk çıkmazında
toplum kurallarının bağından
kurtulduğuna inanan bir gencin
hikâyesini anlatan Suç ve Ceza
ahlâkın anlamını sorgular.
“Aşkı ilk defa yaşamak gibi, denizi
ilk defa görmek gibi, Dostoyevski’yi
keşfetmek de insanın hayatında
önemli bir tarihtir.”
JORGE LUIS BORGES

Üç Novella

Çeviren: Ergin Altay
Joseph Frank’in önsözü ve
Andrew M. Drozd’un sonsözüyle
ISBN-13: 9789750515828
455 sayfa

Üç Novella’da bir araya gelen
“Ev Sahibesi”, “Amcanın Rüyası”
ve “Ebedi Koca” akılda yer eden
karakterleriyle Dostoyevski’nin
büyük romanlarının lezzetini
taşıyor.
“Dostoyevski bana diğer bilim
insanlarından daha fazla şey
öğretti.”
ALBERT EINSTEIN
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FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

Yaz İzlenimleri
Üzerine Kış Notları
Çeviren: Ergin Altay
Joseph Frank’in önsözüyle
ISBN-13: 9789750518164
137 sayfa

Dostoyevski’nin ilk Avrupa
seyahatinin ardından kaleme
aldığı Yaz İzlenimleri Üzerine Kış
Notları öfkeli ve alaycı bir Batı
eleştirisidir.
“Dostoyevski 19. yüzyılın
Fransız burjuvalarına baktığında
soyluluğun ve kibarlığın altında
gizlenen adi bir çıkarcılık
görmüştü.”
SAUL BELLOW

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY

LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY

Çeviren: Mehmet Özgül
Richard Pevear’ın önsözü ve
Joseph Frank’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750514524
212 sayfa

Çeviren: Mehmet Özgül
Hugh Mclean’in önsözü ve
Edward Wasiolek’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517211
188 sayfa

Çeviren: Ergin Altay
Lionel Trilling’in önsözü ve
Richard P. Blackmur’ün sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517457
1035 sayfa

Yeraltından Notlar

Aile Mutluluğu

Dostoyevski’nin “Rus
çoğunluğunun hakiki insanı”
dediği bir isimsiz kahramanın
yalın ve karanlık düşünceleri...

Tolstoy’un otobiyografik yanı
da olan novellası Aile Mutluluğu,
yazarın erken dönem eserlerinin
pırıltılı bir örneğidir.

“Yeraltından Notlar, hakikati
kanla haykırır.”

“Tolstoy bize gerçekliğin kendisini
değil, en duru halini sunar.”

FRIEDRICH NIETZSCHE

LIONEL TRILLING

“Dostoyevski, gökle yer arasında
asılı kalmıştır. Hem gök hem de yer
tarafından etkilenmiştir.”

“Muazzam bir hayat derlemesi
olan Tolstoy’u okumak hepimiz
için olağanüstü bir olay, mutlu bir
tesadüf gibidir.”

HENRI TROYAT

Anna Karenina

Anna Karenina, 19. yüzyıl
Rus toplumunun ruhsal
dalgalanmalarına çarpıcı bir aşk
ve ihanet anlatısıyla ışık tutan
bir başyapıt.
“Anna Karenina dünya
edebiyatındaki en büyük aşk
hikâyelerinden biri. Tolstoy’un
kusursuz üslubunun büyüsü her
sayfada hissediliyor.”
VLADIMIR NABOKOV

HENRY JAMES
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LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY

Çocukluk,
İlkgençlik, Gençlik
Çeviren: Mazlum Beyhan
Edward Wasiolek’in önsözü ve
Vasilli Shchukin’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750516344
459 sayfa

Tolstoy’un yirmili yaşlarında
yazdığı Çocukluk, İlkgençlik,
Gençlik yazarın yayımlanan ilk
eseri ve en otobiyografik kitabıdır.
“Bir duygunun kendine has
niteliğini ve tadını dile getirmede,
bugüne kadar Tolstoy’u geçebilen
hiçbir yazar olmamıştır.”
ISAIAH BERLIN

LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY

LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY

Çeviren: Ergin Altay
G.M. Hamburg’un önsözü ve
Hugh Mclean’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750513985
553 sayfa

Çeviren: Leyla Soykut
Azar Nafisi’nin önsözü ve
Nancy Dworsky’nin sonsözüyle
ISBN-13: 9789750515330
248 sayfa

Diriliş

Bireysel vicdanın uyanışını
anlatırken hukuk sisteminin
adaletsizliğini, imkânsız bir
aşk öyküsünü resmederken
Hıristiyanlığın kalıplaşmış
yanlışlarını ele alan Diriliş,
Tolstoy’un hem bireyi hem
toplumu eleştirdiği en acımasız
romanıdır.

Tolstoy’un ölümünden bir sene
sonra basılan son romanı Hacı
Murat, hem savaş ve siyasetin
doğası hem de iki farklı kültür
ve dünya arasına sıkışıp kalmak
hakkında bir hikâye.

“Ne büyük bir sanatçı ve ne büyük
bir psikolog!”

ANTON PAVLOVİÇ ÇEHOV

GUSTAVE FLAUBERT
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Hacı Murat

“Tolstoy olmasaydı, edebiyat,
çobanı olmayan bir sürü, içinden
çıkılamaz bir kördüğüm olurdu.”

LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY

İvan İlyiç’in
Ölümü

Çeviren: Ergin Altay
Nadine Gordimer’in önsözü ve
Jerome Donnelly’nin sonsözüyle
ISBN-13: 9789750515323
146 sayfa

İvan İlyiç’in Ölümü,
bireyin hayatla ve ölümle
hesaplaşmasının etkileyici bir
anlatısı.
“Tolstoy muhteşem bir yazar.
Hiçbir zaman anlayışsız değil, aptal
değil, yorulmak nedir bilmiyor,
bilgiçlik taslamıyor, teatralliğe
düşmüyor. Diğerlerinden çok daha
üstün.”
JAMES JOYCE
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LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY

LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY

LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY

LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY

Çeviren: Leyla Soykut
Edward Wasiolek’in önsözü ve
Viktor Şklovski’nin sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517877
283 sayfa

Çeviren: Ergin Altay
Doris Lessing’in önsözüyle
ISBN-13: 9789750518614
196 sayfa

Cilt 1

Cilt 2

Kazaklar

Tolstoy’un yarı otobiyografik
kitaplarından biri olan Kazaklar,
bir aşk hikâyesi olduğu kadar,
yazarın hayatı boyunca
medeniyetle yaşayacağı gelgitli
ilişkinin de öyküsü.
“Kazaklar’da şok etkisi yaratan
zekâsını sergileyen Tolstoy’u
okuduktan sonra Rus yazarlarının
derin psikolojik yaklaşımından ders
almamız, yazarlık yeteneklerimizi
bu yönde geliştirmemiz gerektiğini
hissediyorum.”

Kroyçer Sonat

Tolstoy’un ihtiyarlık döneminde
şiddetli bir ruhsal kriz içindeyken
kaleme aldığı Kroyçer Sonat
yazarın evlilik kurumuna yönelik
sert bir itirazıdır.
“Kıskançlığın beslendiği, hazzın
öfkeyi doyurduğu, kahvaltı niyetine
öfke yenen korkunç bir evlilik
hikâyesi. ”
ELIZABETH HARDWICK

Savaş ve Barış
Çeviren: Leyla Soykut
Maksim Gorki’nin önsözüyle

Napoléon’un 1812’de Rusya’yı
işgalini ve bu savaşın, özellikle
aristokrat çevrelerde yarattığı
altüst oluşu, son derece gerçekçi
sahnelerle, ayrıntılı ve derinlikli
analizlerle yansıtan bir başyapıt.
“Savaş hakkında dobra dobra,
dürüstçe, nesnel ve sade bir
üslupla yazmayı Tolstoy’dan
öğrendim. Savaşı, Tolstoy’dan
daha iyi betimleyen bir yazar
tanımıyorum.”

Savaş ve Barış
Çeviren: Leyla Soykut
Georg Lukács’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750512322
1823 sayfa

Dünya edebiyatının en büyük on
eserinden biri olarak kabul edilen
Savaş ve Barış, savaş ve tahakküm
sorunsalına, savaşların sonucu
olan insanlık durumlarına
derinlikli bir bakış sunuyor.
“Edebiyat tarihinin en büyük savaş
romanı.”
THOMAS MANN

ERNEST HEMINGWAY

VIRGINIA WOOLF
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Lev Nİkolayevİç Tolstoy

LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY

Lev Nİkolayevİç Tolstoy

Çeviren: Mehmet Özgül
Liza Knapp’in önsözü ve
Edward Wasiolek’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750524615
363 sayfa

Çeviren: Varol Tümer
Viktor Şklovski’nin önsözü ve
Isaiah Berlin’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750528729
191 sayfa

Çeviren: Ergin Altay
David Mcduff’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750519741
217 sayfa

Öyküler

Yazarlık kariyerinin
başlangıcından son evresine
kadar ulaşan bu derlemede
Tolstoy, romanlarında var
olan zenginliği ve duyarlılığı
öykülerine de taşıyor.
“Tolstoy bazen Paolo Veronese’yi
hatırlatır; aynı o usta ressam
gibi, çalıştığı dev tuvali
fazla kalabalıklaştırmadan
zenginleştirmeyi başarır.”

Sahte Para Kuponu

Sahte Para Kuponu, Tolstoy’un
öykülerinden ve torunlarına
yazdığı bir masaldan oluşuyor.
“Tolstoy, daima ayakta kalacak
kadar büyük bir edebi anıttır.”
ANDREW NORMAN WILSON

Sivastopol Öyküleri

Sivastopol Öyküleri, Tolstoy’un
Kırım Harbi’nde gördükleri ve
yaşadıklarını hikâyeleştirdiği bir
gençlik dönemi eseri.
“Savaşın kaosunda barışın gerçek
kaynağına ulaşmıştı; şanlı bir
şekilde ayrıldığı meydanda kılıcıyla
bilediği kalemi, bundan böyle
kullandığı tek silahı olacaktı.”
EDWARD STEINER

OSCAR WILDE
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İvan Sergeyevİç Turgenyev

İVAN SERGEYEVİÇ TURGENYEV

İVAN SERGEYEVİÇ TURGENYEV

İvan Sergeyevİç Turgenyev

Çeviren: Ergin Altay
Edward Garnett’in önsözü,
Robert L. Jackson’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750518706
276 sayfa

Çeviren: Ergin Altay
Richard Freeborn’un önsözü ve Joost
Van Baak’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750518102
260 sayfa

Çeviren: Leyla Soykut
Isaiah Berlin’in önsözü,
Irving Howe’un sonsözü ve
yazarın romana dair yazısıyla
ISBN-13: 9789750517013
325 sayfa

Çeviren: Beyza Altay
Sander Brouwer’ın önsözü ve
Richard Freeborn’un sonsözüyle
ISBN-13: 9789750527760
148 sayfa

Arefesinde

Bir Bulgar devrimciye âşık olan
Yelena Stahova’nın hikâyesi olan
Arefesinde, değişimin eşiğindeki
hayatların lirik bir anlatısı.
“Arefesinde adını serflerin
özgürleştirilmesini zamanından
önce öngörerek koydum... O
zamanlar Rusya’da yeni bir hayat
başlamıştı, Yelena ve İnsarov
gibi kişiler bu yeni hayatın
aralıklarından çıkıyordu.”
TURGENYEV
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Asilzade Yuvası

Batı’da aradığı mutluluğu
bulamayan bir Rus soylusunun
trajik eve dönüş hikâyesi olan
Asilzade Yuvası aynı zamanda
bir orta yaş krizinin de başarılı
anlatısıdır.

Babalar ve Oğullar

Eski nesille, nihilist gençlik
arasındaki kuşak çatışmasını
anlatan Babalar ve Oğullar,
Rusya’nın çalkantılı bir dönemine
Bazarov karakteriyle mercek
tutuyor.

“Turgenyev’de onu
romancıların romancısı olarak
tanımlayabileceğimiz bir özellik var:
Olağanüstü kıymetli ve iz bırakacak
şekilde yerleşen bir sanatsal güç…”

“Babalar ve Oğullar Turgenyev’in
en iyi romanlarından biri olmakla
kalmaz, 19. yüzyılın en parlak
romanlarından da biridir.”

HENRY JAMES

VLADIMIR NABOKOV

İlk Aşk

İlk Aşk, Rus edebiyatının usta
yazarı Turgenyev’in gençlik
heyecanı, ilk aşk deneyimi ve
romantik hayallerin kırılganlığı
üstüne unutulmaz novellası.
“İlk Aşk, novellayı bir sanat dalı
haline getiren ilk yapıtlardandır.”
CONSTANCE GARNETT
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İvan Sergeyevİç Turgenyev

İlkbahar Selleri

Çeviren: Beyza Altay
Frank Friedeberg Seeley’in önsözü ve
George Woodcock’un sonsözüyle
ISBN-13: 9789750524561
210 sayfa

İlkbahar Selleri, Rus edebiyatının
büyük yazarı Turgenyev’in
keskin gözlem gücünü dönemin
Avrupa toplumlarından özgün
insan portreleriyle yansıtan bir
başyapıt.
“İlkbahar Selleri, estetik mimarisi
ve simetrisiyle hayranlık verici
bir yapıt.”
HENRY JAMES

İvan Sergeyeviç Turgenyev

Gereksiz Bir
Adamın Güncesi
Öyküler / Cilt 1

Çeviren: Ergin Altay
Richard Freeborn’un önsözü,
Judith Armstrong’un sonsözüyle
ISBN-13: 9789750525544
523 sayfa

Gereksiz Bir Adamın Güncesi,
Turgenyev’in dünya edebiyatında
kalıcı bir iz bırakarak birçok
yazara esin veren “Gereksiz
Adam” tiplemesine kaynaklık
eden unutulmaz öyküsünü de
içeren bir derleme.
“Turgenyev’in eserleri yalnız kurulu
düzenin iktidarını değil toplumsal
dokudaki hastalıkların tahrip edici
etkilerini de gösterir.”

İvan Sergeyeviç Turgenyev

Huzurlu Sessizlik
Öyküler / Cilt 2

Çeviren: Ergin Altay
Charles Whibley’in önsözü,
Nina Brodiansky’nin sonsözüyle
ISBN-13: 9789750527098
460 sayfa

Huzurlu Sessizlik, Turgenyev’in
düzyazıda romantizmden
realizme geçmekle öykücülükte
eşik atladığı dönemin seçkin
ürünlerinden oluşan bir derleme.
“Turgenyev’in öykülerindeki
müzikal akışa 19. yüzyıl Rus
edebiyatında pek az yazarda
rastlanır.”
VLADIMIR NABOKOV

İvan Sergeyeviç Turgenyev

Bozkırda Bir
Kral Lear
Öyküler / Cilt 3

Çeviren: Ergin Altay
Victor Terras’ın önsözü ve
Stanley W. Page’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750528460
513 sayfa

Bozkır’da Bir Kral Lear,
kısa öykünün ustalarından
İvan Turgenyev’in kurgu ve
anlatımdaki ustalığını en berrak
şekilde gösteren öykülerinden
meydana gelen bir seçki.
“Turgenyev’in öyküleri Rusya’nın
ruhuna açılan bir pencere gibidir”
GUSTAVE FLAUBERT

VICTOR RIPP
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Anton Pavlovİç Çehov

Anton Pavlovİç Çehov

Anton Pavlovİç Çehov

Öyküler / Cilt 1

Öyküler / Cilt 2

Öyküler / Cilt 3

Albion’un Kızı
Çeviren: Mehmet Özgül
Richard Pevear’in önsözü ve
Maksim Gorki’nin sonsözüyle
ISBN-13: 9789750519901
484 sayfa

Çehov’un bir tıp öğrencisiyken
yazdığı ilk öykülerin yer aldığı
Albion’un Kızı, yazarın özgün
dünyasının ve imgeleminin
oluşma sürecini izliyor.
“Çehov’un edebi eserlerine
hâkim olan muazzam iyilik hissi
bir gündem veya edebi tebliğ
olmasından değil, sahip olduğu
yeteneğin doğal rengini almasından
gelir.”
VLADIMIR NABOKOV

Yolunu Şaşıranlar
Çeviren: Mehmet Özgül
Bevrely Hahn’ın önsözüyle
ISBN-13: 9789750521416
476 sayfa

Yolunu Şaşıranlar, Çehov’un
mizah yazarlığında kalemini
geliştirdiği gençlik döneminden
hikâyeleri bir araya getiriyor.
“Ayrıntı Çehov’un eserinde sabit
olmayan, suskun bir varlıktır.
Dünyayı kendisi gibi kaçamaklı
bulur, hayatı her dalından salkım
salkım öykülerin, mahrem
duyguların sallandığı bir ağaç
olarak hayal ederdi. Bir öykü onun
için muamma olarak başlardı,
muamma olarak biterdi.”
JAMES WOOD

Kırlarda Bir Gün
Çeviren: Mehmet Özgül
D.S. Mirsky’nin önsözü ve
Charles E. May’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750524264
476 sayfa

Çehov’un Rus okurunun
hafızasında edindiği yeri hiç
kaybetmemiş bu esprili ve
dokunaklı hikâyeleri, her modern
öykücünün borçlu olduğu eşsiz
bakışının birer örneğidir.
“Dudak uçuklatacak miktarda eser
üretmiş Çehov’un öyküleri bizi
hoşnut ettiği ve duygulandırdığı gibi
günahlarımızdan arındırır, yalnızca
gerçek sanatın başarabileceği bir
biçimde hislerimizin üzerindeki
örtüyü kaldırır.”
RAYMOND CARVER
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Anton Pavloviç Çehov

Anton Pavloviç Çehov

Anton Pavloviç Çehov

Öyküler / Cilt 4

Öyküler / Cilt 5

Öyküler / Cilt 6

Mutlu Son

Kunduracı ile İblis

Düello

Çeviren: Mehmet Özgül
Rufus W. Mathewson, JR’ın önsözü,
Harold Schefski’nin sonsözüyle
ISBN-13: 9789750526534
490 sayfa

Çeviren: Mehmet Özgül
Emma Polotskaya’nın önsözü,
Donald Rayfield’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750527227
447 sayfa

Çeviren: Mehmet Özgül
Alexander Chudakov’un önsözü ve
Charles du Bois’nın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750529238
371 sayfa

Mutlu Son, Çehov’un olgunluk
döneminin başlangıcı kabul
edilen 1887 yılına ait öyküleri bir
araya getiriyor.

Kunduracı ile İblis, Çehov’un Rus
öykücülüğünde yeni bir kulvar
açan başyapıtlarından oluşan
bir seçki.

“Koca bir yaşam tarzını belirli
bir bireyin nitelikleri üstünden
anlatmakta çok az yazar Çehov
kadar başarılı olabilmiştir.”

“Realizm çağında Rus
medeniyetini, Rus halkı arasındaki
anlaşmazlıkları, iletişim ve duygu
kopukluğunu anlayabilmek için
ilk okunacak yazarlardan biri
Çehov’dur.”

1890-1892 arasında yazılmış
öykülerden oluşan Düello, modern
öykücülükte bir ekol oluşturan
Çehov’un olgunluk dönemine ait
kısa ve uzun öykülerinden her
zamanki gibi lezzetli bir kitap.

RAYMOND WILLIAMS

D.S. MIRSKY

“Anton Pavloviç balık dişlerinden,
horoz tüylerinden, gösteriş
budalalarının alacalı bulacalı,
göz alıcı, çalımlı süslerinden
hoşlanmazdı… yaşamı boyunca
içinden geldiği gibi yaşamış, hep
kendisi olmuş, ruhça özgür kalmıştır.”

Anton Pavloviç Çehov

Kimliğini Saklayan
Adamın Öyküsü
Öyküler / Cilt 7

Çeviren: Mehmet Özgül
Vladimir Galaktinoviç
Korolenko’nun önsözüyle
ISBN-13: 9789750531583
425 sayfa

Öykücülüğün ustası Çehov’un
dönemin atmosferine ve gündelik
hayatın ayrıntılarına ışık tutan
öykülerini derleyen bir şaheser.
“Genç bir adamken beni hangi
yazarlar mı etkiledi? Çehov! Oyun
yazarı olarak? Çehov! Öykü yazarı
olarak? Çehov!”
TENNESSEE WILLIAMS

MAKSİM GORKİ
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NİKOLAY VASİLYEVİÇ GOGOL

NİKOLAY VASİLYEVİÇ GOGOL

İVAN ALEKSANDROVİÇ GONÇAROV

İVAN ALEKSANDROVİÇ GONÇAROV

Çeviren: Ergin Altay
Yazarın ve Edmund Wilson’ın
önsözleri ve Viktor Şklovski ile
Mihail M. Bahtin’in sonsözleri ve
yazarın romana dair mektuplarıyla
ISBN-13: 9789750516856
455 sayfa

Çeviren: Ergin Altay
Victor Peppard’ın önsözü ve
R.W. Hallett’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750513978
280 sayfa

Çeviren: Ergin Altay
Christine Borowec’in önsözü ve
Milton Ehre’nin sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517884
617 sayfa

Çeviren: Ergin Altay
Helen Rapp’in önsözü ve
Milton Ehre’nin sonsözüyle
ISBN-13: 9789750526817
956 sayfa

Ölü Canlar

İlk Rus klasikleri arasında
yer alan Ölü Canlar, 19. yüzyıl
Rus toplumunun en başarılı
hicivlerindendir.
“Gogol’ün kahkahasının ardında
görünmez gözyaşları hissedersiniz.”
ALEKSANDR SERGEYEVİÇ
PUŞKİN

Petersburg Öyküleri

Oblomov

Gogol’ün Rus edebiyatının
kaderini değiştiren hikâyelerini
bir araya getiren Petersburg
Öyküleri, kendisinden sonra gelen
yazarlar kuşağı için büyük bir
ilham kaynağı oldu.

Tembelliği bir sanat haline
getiren Oblomov, Rus romanında
“lüzumsuz adam” tiplemesinin
ölümsüz örneklerinden biridir.

“Gogol tuhaf bir yaratıktı, ama
zaten deha hep tuhaftır.”

LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY

VLADIMIR NABOKOV

“Oblomov’u dehşet içerisinde,
tekrar ve tekrar okuyorum.”

Yamaç

Ölümsüz Oblomov tiplemesinin
yaratıcısı olan Gonçarov, son
romanı Yamaç’ta 19. yüzyıl Rus
toplumunu detaylı bir şekilde
resmediyor.
“Gonçarov önceki eserlerinde
rastlanmayan gerilim, heyecan ve
dramatik karşılaşmalarla dolu bir
iklimin yanı sıra, Yamaç’ta olay
örgüsünün karmaşıklığı konusunda
da görülmemiş bir ustalık sergiler. “
MILTON EHRE
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ALEKSANDR SERGEYEVİÇ PUŞKİN

Yüzbaşının Kızı
Çeviren: Ergin Altay
Robert Chandler’ın önsözü ve
Donald Davie’nin sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517310
198 sayfa

Yüzbaşının Kızı, modern Rus
edebiyatının kurucu figürlerinden
Puşkin’in belgesel gerçekçilik
konusundaki mahareti ile kişisel
öykülere açılan hayal gücü
zenginliğini benzersiz bir şekilde
birleştiren, eşine az rastlanır bir
tarihsel roman.
“Yüzbaşının Kızı, Puşkin’in Rus
nesrini yarattığı öykülerden biridir.
Bu nesnel, berrak, yapmacıksız ve
vurucu anlatı ancak Puşkin gibi
gerçek bir şairin elinden çıkabilirdi.”

MİHAİL YURYEVİÇ LERMONTOV

Zamanımızın
Bir Kahramanı

Çeviren: Ergin Altay
B.M. Eikhenbaum’un önsözü ve
Victor Ripp’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750514364
243 sayfa

Zamanımızın Bir Kahramanı, genç
yaşta düelloda hayatını kaybeden
tutkulu bir yazarın dünya
edebiyatına parlak bir armağanı.
“Rusya’da hiç bu kadar kusursuz,
bu kadar güzel, bu kadar incelikli
düzyazı yazılmadı.”
NİKOLAY VASİLYEVİÇ GOGOL

MİHAİL AFANASYEVİÇ BULGAKOV

GUY DE MAUPASSANT

Çeviren: Ergin Altay
Ellendea Proffer’in önsöz ve sonsözü
ve yazarın mektuplarıyla
ISBN-13: 9789750522284
515 sayfa

Çeviren: Can Belge
Douglas Parmée’nin önsözü ve
Robert Lethbridge’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517679
382 sayfa

Usta ile Margarita

Stalinizmin en karanlık
günlerinde kaleme alınmış
Usta ile Margarita, sihirbaz
kılığında 1930’lar Moskovası’na
gelen şeytanın şehri birkaç
gün içinde sersem etmesini,
rejimin ardındaki korkaklık ve
ikiyüzlülüğü ortaya çıkarmasını
anlatıyor.

Bel-Ami

Bel-Ami Maupassant’ın en
önemli romanıdır. Eser, 19. yüzyıl
Fransası’nın siyaset hayatını,
iktidar ilişkilerini çarpıcı biçimde
tasvir ederken, çektiği son derece
gerçekçi fotoğrafla bugünün
dünyasını da anlatır.

“Gerçeküstü bir şölen… Rengârenk
ve keyif dolu.”

“Maupassant güldürme becerisine
sahip olduğu için sevilirdi;
gözyaşları arasında bile varlığı
hissedilen derin bir hicvi vardı.”

JOYCE CAROL OATES

ÉMILE ZOLA

ROBERT CONQUEST
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Gustave Flaubert

GUSTAVE FLAUBERT

Gustave Flaubert

Çeviren: Cemal Süreya
Geofrey Wall’un önsözü ve
Victor Brombert’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750519772
536 sayfa

Çeviren: Sâmih Tiryakioğlu
Michael Tilby’nin önsözü ve
Jonathan D. Culler’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750513435
431 sayfa

Çeviren: Z. Canan Özatalay
Francis Steegmüller’in önsözü, John
Finlay’in sonsözü ve Stéphanie
Dord-Crouslé’nin notlarıyla
ISBN-13: 9789750523519
574 sayfa

Duygusal Eğitim

Flaubert olgunluk dönemi
şaheserinde, yerini sanayi
toplumuna bırakacak romantik
1848 neslinin kaygılarının
ve yiten hayallerinin bir
panoramasını çiziyor.

Madam Bovary, 19. yüzyıl Fransız
kadınının kıstırılmış hayatını
ve iç dünyasını oldukça şeffaf
bir şekilde ele alırken, dönemin
kadın erkek ilişkilerine de ayna
tutan bir başyapıt.

“[Flaubert’in] Kent
ayaklanmalarına dair tasvirlerinin,
savaş yazınını ve romancıların
savaşı kaleme alma biçimini
sonsuza dek değiştirdiği
söylenebilir.”

“Şairler nasıl bahara şükran
duyuyorsa, romancılar da Flaubert’e
öyle şükran duymalıdır. Onunla her
şey yeniden başlar.”

JAMES WOOD
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Madam Bovary

JAMES WOOD

Doğu Seyahati

Doğu Seyahati, dünya
edebiyatının dev yazarı
Flaubert’in olağanüstü gözlem
gücü, derin kültürü ve zengin
hayal dünyasını yansıtan
unutulmaz bir seyahatname.
“Flaubert’in Doğu’ya ilişkin
perspektifi Fransız kır hayatının gri
tonalitesi karşısında göz kamaştırıcı
renkler içeren muhayyel bir
alternatiftir.”
EDWARD SAID
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Gustave Flaubert

Kabul Görmüş
Kanaatler Sözlüğü
Çeviren: Ayberk Erkay
Jacques Barzun’un önsözü ve
Timothy Unwin’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750529313
156 sayfa

Kabul Görmüş Kanaatler Sözlüğü,
Flaubert’in güncelliğini hiç
kaybetmeyen ironik toplumsal
eleştirisi.
“Flaubert budalalığı keşfetmişti.
Açık yüreklilikle şunu söyleyeceğim,
bilimsel aklından o kadar gurur
duyan bir yüzyılın en büyük keşfi
bence budur. (…) Flaubert’in keşfi
dünyanın geleceği için Marx’ın ya da
Freud’un en sarsıcı düşüncelerinden
çok daha önemlidir.”

Gustave Flaubert

Üç Hikâye

Çevirenler: Can Belge, Berna Akkıyal
Aimée Israel-Pelletier ve Mario
Vargas Llosa’nın önsözleri,
English Showalter Jr.’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750526909
164 sayfa

Romanlarıyla dünya edebiyatına
yön veren Flaubert,
Üç Hikâye’yle öykücülükteki
başarısını da gözler önüne
seriyor.
“Flaubert’in önceki eserlerine
hâkim olan mutlak karamsarlığın
aksine, Üç Hikâye’de okuyucunun
karşısına çıkan umut kırıntıları
kuşkusuz çok daha ilham vericidir.”
MICHEL TOURNIER

MILAN KUNDERA
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VICTOR HUGO

VICTOR HUGO

Victor Hugo

Çeviren: Cenap Karakaya
Charles Baudelaire’in önsözüyle

Çeviren: Cenap Karakaya
Mario Vargas Llosa’nın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750511554
1633 sayfa

Çeviren: Alev Er
E.H. - A.M. Blackmore’un önsözü,
Yves Gohin’in ve çevirenin
sonsözleriyle
ISBN-13: 9789750523212
443 sayfa

Sefiller / Cilt 1

Hayatın içinde yoksulluk ve
çaresizlikle savrulanların,
toplumun en alt kesimlerinde
yaşayanların romanı...
“Sefiller bir merhamet kitabıdır,
kendisine fazlasıyla sevdalı ve
ölümsüz kardeşlik yasasını pek az
dert eden bir topluma sersemletici
bir hizaya gelme çağrısıdır (…)
yoksulların savunusudur.”
CHARLES BAUDELAIRE

Sefiller / Cilt 2

Tüm zamanların en iyi klasik
metinlerinden sayılan ve yazarını
büyük bir üne kavuşturan,
Victor Hugo’nun bu ölümsüz
eseri, Paris’in ışıltılı cephesinin
gerisindeki yoksul dünyanın
içinden sesleniyor.
“Sefiller’in, edebiyat tarihindeki
her dilden ve kültürden birçok
erkek ve kadının, içinde yaşadıkları
dünyadan daha adil, daha makul bir
dünyada yaşamayı arzulamasını
sağlayan en etkileyici eserlerden biri
olduğuna şüphe yok.”

Doksan Üç

Victor Hugo’nun son romanı olan
Doksan Üç, Fransız İhtilâli’ni
izleyen çalkantılı yıllara ilişkin
belgesel niteliğinde bir başyapıt.
“Doksan Üç, romantik tarihsel
romanın son yankılarından biridir.
Fransız İhtilâli’ni eleştirmenin
moda olduğu bir zamanda Hugo,
ihtilâli yüceltir.”
GEORG LUKÁCS

MARIO VARGAS LLOSA
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HONORÉ DE BALZAC

HONORÉ DE BALZAC

MARIE-HENRI BEYLE STENDHAL

Marie-Henri Beyle Stendhal

Çeviren: Renan Akman
Deborah A. Harter’ın önsözü,
Eric Gans’ın sonsözü ve
Pablo Picasso’nun gravür
ve resimleriyle
ISBN-13: 9789750512285
107 sayfa

Çeviren: Şerif Hulûsi
Peter Brooks’un önsözü,
Marcel Proust ve Harry Levin’in
sonsözleriyle
ISBN-13: 9789750516351
370 sayfa

Çeviren: Şerif Hulûsi
Irving Howe’un önsözü ve
Martin Turnell’ın sonsözü ve romanın esin kaynağı olan
Berthet olayıyla ilgili dosyayla
ISBN-13: 9789750512193
592 sayfa

Çeviren: Ceylan Gürman Şahinkaya
Judd D. Hubert’in önsözü ve
Michael Wood’un sonsözüyle
ISBN-13: 9789750520037
567 sayfa

Bilinmeyen Şaheser

Sanatla gerçekliği buluşturmaya
adanmış büyük bir dehanın ve
yakıcı bir tutkunun öyküsü…
“Enfes ironilerle dolu küçük bir
başyapıt.”
KARL MARX

“Frenhofer, onu tanıyan her
sanatçının benliğinin bir parçası
haline gelmiştir.”
ARTHUR COLEMAN DANTO
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Goriot Baba

Goriot Baba Restorasyon dönemi
Fransası’na damgasını vuran
burjuva hayatının toplumda
yarattığı trajediyi gerçekçi bir
üslupla resmediyor.
“Vautrin, Rastignac, Birotteau... Ve
siz Honoré de Balzac, bağrınızdan
yarattığınız bütün karakterlerden
daha kahraman, daha sade, daha
romantik ve daha şairanesiniz…”
CHARLES BAUDELAIRE

Kırmızı ve Siyah

Psikolojik romanın
kurucusu Stendhal, Fransız
Restorasyonu’nun siyasi
tartışmaları ortasında,
dinî eğitimiyle, aşklarıyla,
ihtiraslarıyla dünya edebiyatının
en önemli karakterlerinden Julien
Sorel’i yaratıyor.

Parma Manastırı

Parma Manastırı romantizm
ve gençlik heyecanını siyasi
entrikalarla harmanlayan bir
çılgınlık ve cesaret hikâyesi.
“Stendhal bana savaşı anlamayı
öğretti. Parma Manastırı’nda
Waterloo Savaşı’nı defalarca
okumalısınız.”
LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY

“Stendhal, hayatımın en güzel
’tesadüflerinden’ biridir.”
FRIEDRICH NIETZSCHE
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Alphonse Daudet

Émile Zola

Benjamin Constant

Alessandro Manzoni

Çeviren: Sâmih Tiryakioğlu
Olin H. Moore’un önsözü ve
Michael Worton’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750524424
275 sayfa

Çeviren: Cemal Süreya
Yazarın kitaba dair yazısı,
Harry Levin’in önsözü ve
Robert Lethbridge’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750520938
531 sayfa

Çeviren: Sâmih Tiryakioğlu
Çevirenin ve Barış Özkul’un
önsözleri ve
Paul Bourget’nin sonsözüyle
ISBN-13: 9789750522734
156 sayfa

Çeviren: Necdet Adabağ
Jonathan Keates’in önsözü ve
Bruce Penman’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750520365
672 sayfa

Sapho

Alphonse Daudet’nin, 1884’te
yayımlanan ve gençliğinde Marie
Rieu’yle yaşadığı ilişkiden izler
taşıyan romanı Sapho, çarpıcı bir
aşk hikâyesi anlatıyor.
“Alphonse Daudet’nin romanları
bildiğim en özgün ve en etkileyici
dille ifade edilip kâğıda dökülmüş
oldukları için canlıdırlar.”
ÉMILE ZOLA

Meyhane

Meyhane, Paris’in kenar
mahallelerini yoksulluk ve yaşam
kavgası, alkolizm ve sefalet
üzerinden mercek altına alan
natüralist bir başyapıt.
“Meyhane, tasvir ettiği iç karartıcı
atmosfere rağmen, muazzam
pasajlar ve epizotlarla dolu.
Romanın gücü, sahip olduğu sıradışı
ağırlıktan ileri geliyor.”
HENRY JAMES

Adolphe

Adolphe, Fransız edebiyatı ve
siyaset felsefesinde çığır açan
Benjamin Constant’ın duygusal
yakınlıklar, tutkular ve arzuların
modern bireyin oluşumundaki
önemini ortaya koyan başyapıtı.
“Benjamin Constant’ın tek romanı
olan Adolphe, yazıldığı tarihte bir
başyapıt olarak karşılanmıştı ve
Goethe, Stendhal, Puşkin, Hugo
gibi yazarlar, romana duydukları
hayranlığı belirtmişlerdi.”

Nişanlılar

İtalyancada yazılan ilk tarihî
roman olma özelliğini taşıyan
Nişanlılar, bu türün seyrini
değiştirirken anlattığı ülkenin
ruhunu da yakalayabilmiş bir
şaheser.
“Manzoni bir İtalyan kahramanı
ilan edildiyse ve ülkesinin en büyük
vatanseverlerinden biri olarak
görülüyorsa, nedeni bu romandır.”
NORTHROP FRYE

TZVETAN TODOROV
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HENRY FIELDING

HENRY FIELDING

Jane Austen

Jane Austen

Çeviren: Mîna Urgan
Çevirenin ve Linda Bree’nin
önsözleri, Nicholas Hudson’un
sonsözleriyle

Çeviren: Mîna Urgan
Dorothy Van Ghent’in önsözü ve
William Empson’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750518256
1064 sayfa

Çeviren: Rânâ Tekcan
Henry Austen’ın önsözü ve
Juliet Mcmaster’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750519284
303 sayfa

Çeviren: Işıl Önder
Dorothy Van Ghent’in önsözü ve
Reuben A. Brower’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750524509
398 sayfa

Tom Jones / Cilt 1

Henry Fielding’in başyapıtı Tom
Jones, 18. yüzyıl İngiliz hayatını,
soyluları ve namussuzları,
aşırılıkları ve erdemleriyle
muazzam bir panorama halinde
resmediyor.
“Aradan geçen iki yüzyıl Fielding’in
gerçekçiliğinden bir şey götürmedi.
Mizah anlayışı bizim için,
bulunduğumuz asırdaki herhangi
bir yazarınkinden daha tanıdıktır.”
KINGSLEY AMIS

46

Tom Jones / Cilt 2

Gençlik Eserleri

Gurur ve Önyargı

İngiliz romanının temel
taşlarından sayılan Tom Jones,
insanı tüm erdemlerinin yanında
zaaflarıyla da göstermiş ilk
eserlerden.

Gençlik Eserleri, Jane Austen’ın on
bir yaşındayken kaleme almaya
başladığı, aşırılık ve şamatayla
dolu eskizlerini bir araya
getiriyor.

Jane Austen’ın yirmi bir
yaşındayken yazdığı Gurur ve
Önyargı, nesillerdir özgün kalan,
aşka ve değişen izlenimlere dair
keyifli bir hikâye.

“İngiliz romanının babası olan
yüce Henry Fielding’in eşsiz,
halkına özgü mizah anlayışı ve
karakterlerini derinlemesine
ama kendiliğinden sergileyişine
bugün onu takip edenlerden kimse
erişemedi.”

“Jane Austen’ın tüm karakterleri,
kitaplarındaki örgünün onları
mecbur bırakmadığı sonraki bir
hayata hazır gibidir; bu yüzden
okuduğumuz hayatları bu kadar
memnun edicidir... Jane Austen
nasıl yazar!”

“Bu genç hanım, sıradan insanların
işlerini ve duygularını gördüğüm
en harika biçimde tarif etme
yeteneğine sahipti... Ne yazık
olmuş, böyle yetenekli birinin böyle
genç yaşta ölmesi!”

WALTER SCOTT

E.M. FORSTER

SIR WALTER SCOTT
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Joseph Conrad

Batılı Gözler
Altında

Çevirenler: Ayşe Yunus,
Mehmet Bakırcı
Keith Carabine’nin önsözü ve
Morton Dauben Zabel’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750520242
417 sayfa

Batılı Gözler Altında, devrim
öncesi Rusya’da kendini bir
casusluk ağında bulan genç bir
üniversite öğrencisinin hikâyesi.
“Kitapları derin kehanetlerle
doludur. Sanki istese de kötü bir
roman yazamayacak gibidir.”
VIRGINIA WOOLF
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JOSEPH CONRAD

Joseph Conrad

Çeviren: Sinan Fişek
Yazarın kitaba dair notu,
Kongo Günlüğü, Nicolas Tredell’in
önsöz ve sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517471
254 sayfa

Çeviren: Hasan Fehmi Nemli
James Chandler’ın önsözü ve
Daniel R. Schwarz’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750530555
452 sayfa

Karanlığın Yüreği

Lord Jim

Modern edebiyat için muazzam
bir dönemeci temsil eden
Karanlığın Yüreği, “medeniyet”i
bir arada tutan ipliğin aslında ne
kadar ince olduğunu gözler önüne
seriyor.

Joseph Conrad’ın gerçek
olaylardan esinlenerek
kaleme aldığı Lord Jim genç bir
denizcinin iç hesaplaşmalarını
tüm derinlikleriyle yansıtırken
ahlâk kavramını da tartışmaya
açan bir başyapıt.

“Karanlığın Yüreği, Afrika’yı bir
sembolik imge olarak Avrupalıların
zihnine nakşetmiştir.”

“Marlow, modern edebiyatın
en dikkat çekici ve büyüleyici
karakterlerinden biridir.”

GRAHAM GREENE

HAROLD BLOOM

49

JOSEPH CONRAD

JOSEPH CONRAD

Daniel Defoe

Çeviren: Mehmet H. Doğan
Yazarın kitaba dair notu, Jocelyn
Baine’in önsözü, Jacques Berthoud ve
Mara Kalnins’in sonsözleriyle
ISBN-13: 9789750519789
547 sayfa

Çeviren: Haluk Şahin
Ian Watt’ın önsözü ve
Albert Guerard’ın sonsözüyle

Çeviren: Nazan Arıbaş Erbil
Yazarın ve Dorothy van Ghent’in
önsözleri, Virginia Woolf ve
Jale Parla’nın sonsözleriyle
ISBN-13: 9789750521256
395 sayfa

Nostromo

Conrad, Nostromo’da gelişmekte
olan bir Güney Amerika ülkesinin
sancılı bir dönemini anlatıyor.
“Başka herhangi bir roman yerine
Nostromo’yu yazmış olmayı
isterdim.”
FRANCIS SCOTT KEY
FITZGERALD

Narcissus’un
Zencisi

Joseph Conrad’ın Bombay’dan
Londra’ya yaptığı bir deniz
yolculuğundan esinlenerek
yazdığı Narcissus’un Zencisi,
fırtınanın çalkaladığı bir gemide
yaşanan psikolojik dramı
anlatıyor.
“Şu an İngilizcede yazmayı
sürdüren en güçlü yazar – kelimenin
her anlamıyla. Olağanüstü bir
yazma biçimi! Başkaları yanında
karalayıcı gibi kalıyor.”

Moll Flanders

Moll Flanders’da Defoe, yaşadığı
topluma ve ahlâka dair fikirlerini,
İngiliz edebiyat tarihinin en
çarpıcı kadın anlatıcılarından
birinin ağzından okura sunar.
“Defoe’yu muazzam bir yazar
yapan bana sahip olduğum sınıfı,
kişiliği ve şartları unutturup, onu
okuduğum sırada beni yücelterek
’evrensel insan’ haline getirmesidir.”
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE

GEORGE GISSING
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E.M. Forster

Hindistan’a
Bir Geçit

Çeviren: Hasan Fehmi Nemli
Lionel Trilling’in önsözü,
Malcolm Bradbury ve Peter Burra’nın
sonsözleri, D.H. Lawrence ve Virginia
Woolf’un kitaba dair düşünceleriyle
ISBN-13: 9789750521621
396 sayfa

Forster’ın son romanı Hindistan’a
Bir Geçit, özelde yazarın,
geneldeyse İngilizlerin Hindistan
ile olan çok katmanlı ilişkisini
anlatan modern bir başyapıt.
“İnsan yanlısı ruhun,
insanlaştırılması zor olan üzerinde
kazandığı zaferi anlatan bir roman.”

E.M. Forster

E.M. Forster

Çeviren: Roza Hakmen
Yazarın ve James Mcconkey’in
önsözleri ve Dominic Head’in
sonsözüyle
ISBN-13: 9789750529689
298 sayfa

Çeviren: Hasan Fehmi Nemli
David Lodge’un önsözü ve
Lionel Trilling’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750529672
435 sayfa

Cennet Dolmuşu

Cennet Dolmuşu, romanlarıyla
20. yüzyıla damga vuran E.M.
Forster’ın bir o kadar başarılı
olan öykülerini bir araya
getiriyor.
“E.M. Forster kusursuz ve saf
bir sanatçının tüm içgüdüleri ve
becerilerine sahip.”
VIRGINIA WOOLF

Howards End

Howards End, E.M. Forster’ın 20.
yüzyılın başında İngiltere’de
yaşanan sosyal dönüşüm ve sınıf
çatışmalarını anlatan başyapıtı.
“Howards End kesinlikle
Forster’ın başyapıtıdır. Önceki
kitaplarının temalarını ve tarzını
tamamlamakla kalmaz, onların
üzerine yeni, daha güçlü bir ışık
tutar.”
LIONEL TRILLING

EDWIN MUIR
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E.M. Forster

E.M. Forster

Çeviren: Sevil Cerit
Lionel Trilling’in önsözü ve
Judith Scherer Herz’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750529696
292 sayfa

Çeviren: Sadri Ülkü
Howard J. Booth’un önsözü, yazarın
kitaba dair notu ve Ira Bruce
Nadel’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750524776
298 sayfa

Manzaralı Bir Oda
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Maurice

Manzaralı Bir Oda, E.M. Forster’ın
uzak kültürlere seyahatin insan
psikolojisi üstündeki etkilerini
işleyen romanları arasında
zarafetiyle istisnai bir eser.

Forster’ın ölümünden sonra
yayımlanan romanı Maurice, bir
gencin gerçek cinsel kimliğini
keşfetme sürecini izliyor.

“Manzaralı Bir Oda’da dünyanın
iyiliğe mi yoksa kötülüğe mi ait bir
yer olduğuna dair derin ve önemli
bir tartışma yürütülür.”

“Okuyan ve yazarın yaşamına dair
bilgisi olmayan herkes, yazarın
Maurice’teki dileğinin gerçek
olduğunu umacaktır.”

LIONEL TRILLING

DAVID LODGE

E.M. Forster

Meleklerin
Uğramadığı Yer

Çeviren: Armağan İlkin
Lionel Trilling’in önsözü ve
Richard Keller Simon’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750529702
256 sayfa

Meleklerin Uğramadığı Yer,
20. yüzyılın büyük yazarı,
romancı ve eleştirmen
E.M. Forster’ın ilk büyük eseri.
“26 yaşında bu kadar olgun bir
roman yazabilmiş olması Forster’ın
başından beri olağanüstü pırıltılı bir
zekâya sahip olduğunu gösterir.”
LIONEL TRILLING
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George Orwell

Bin Dokuz Yüz
Seksen Dört

Çeviren: Müge Günay
Murat Belge’nin önsözü ve
Christopher Hitchens’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750530333
356 sayfa

George Orwell’in ustalık dönemi
eseri olan Bin Dokuz Yüz Seksen
Dört, totaliter rejimlerin fiziksel
ve manevi işkencelerine distopya
edebiyatının içinden tutulmuş,
geleceği aydınlatan bir ışıktır.
“George Orwell’in tüm hayatı
gelecekteki dönüşümleri doğru
tahmin etmekle geçti ve Bin Dokuz
Yüz Seksen Dört bunu taçlandıran
eseridir.”
E.M. FORSTER

George Orwell

Thomas Hardy

Bir Peri Masalı

Çeviren: Taciser Belge
Yazarın ve Barış Özkul’un
önsözleri ve G.D. Klingopulos’un
sonsözüyle
ISBN-13: 9789750531439
442 sayfa

Hayvan Çiftliği
Çeviren: Müge Günay
Barış Özkul’un önsözü ve
Morris Dickstein’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750530296
151 sayfa

Orman Sakinleri

Hayvan Çiftliği, 20. yüzyılın
siyasal ve toplumsal
ütopyalarının yarattığı hayal
kırıklığına yönelik çarpıcı bir
eleştiri.

Orman Sakinleri, İngiliz
edebiyatının büyük yazarı
Thomas Hardy’nin kozmik
düzenin doğadaki yansımalarını
ve insan ilişkilerine etkilerini
konu eden unutulmaz romanı.

“George Orwell, Jonathan Swift’ten
sonra taşlama türünün en başarılı
örneklerini vermiştir.”

“Thomas Hardy’nin ölümüyle
İngiliz romanı lidersiz kalmıştır.”

NORTHROP FRYE

VIRGINIA WOOLF

THOMAS HARDY

Adsız Sansız
Bir Jude

Çeviren: Taciser Belge
Virginia Woolf’un önsözü ve
David Lodge’un sonsözüyle
ISBN-13: 9789750515613
466 sayfa

Acıklı bir ilişkiyi konu etmesinin
yanı sıra sıkışmış bir varoluşun,
hatta var olamayışın öyküsü
olarak Adsız Sansız Bir Jude,
Thomas Hardy’nin belki de en
sert, en etkileyici ve en ümitsiz
eseridir.
“Hardy bence her şeyden önce bir
şairdi, romanlarını da ulaştığı o
seviyeden yazardı. Yazdığı trajedi ve
trajikomedilerde, adeta bir çekicin
vurma sesi duyulur.”
EDWARD MORGAN FORSTER
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Mary Shelley

Frankenstein

Çeviren: Serpil Çağlayan
Murat Belge’nin önsözü,
Walter Scott’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750521942
300 sayfa

Sinemadan tiyatroya, popüler
diziden karikatüre birçok modern
sanat dalında bir arketip haline
gelen Frankenstein 1818 tarihli ilk
basımıyla Türkçede.
“Frankenstein’ın canavarı hâkim
sınıflar için tüm insanların eşit
olduğu düşüncesine razı gelmenin
ne kadar güç olduğunu anlamamızı
sağlar. Frankenstein’ın icadı
kapitalist üretim sürecinin göz alıcı
bir metaforudur.”

THOMAS DE QUINCEY

Güzel Sanatların
Bir Dalı Olarak
Cinayet
Çeviren: İsmet Birkan
Robert Morrison’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750523069
172 sayfa

Karanlık bir mizah duygusuyla
işlediği dehşet dolu yazılarında
Thomas de Quincey cinayeti
estetik bir mercekten ele alıyor.
“Tüm kusurlarına rağmen, geriye
kendine özgü bir mükemmeliyete
sahip, modern İngilizcede emsali
olmayan pek çok eser bırakmıştır.”
LESLIE STEPHEN

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE

Elizabeth Gaskell

Çeviren: Şavkar Altıner
L.G. Salingar’ın önsözü ve
George Whalley’nin sonsözüyle
ISBN-13: 9789750523076
235 sayfa

Çevirenler: Taciser Belge,
Fatih Özgüven
Barış Özkul’un önsözü ve
Audrey Jaffe’nin sonsözüyle
ISBN-13: 9789750520198
287 sayfa

Yaşlı Gemici

Coleridge’in en ünlü şiiri Yaşlı
Gemici, yaşam ile ölüm arasında
var olmaya mahkûm edilmiş bir
gemicinin hazin yolculuğunun
hikâyesi.
“Coleridge’in metafiziğe olan ilgisi
son derece hakikiydi; metafiziğe
olan ilgi de çoğunlukla olduğu gibi,
duygularının bir tezahürüydü.”
T.S. ELIOT

Cranford

Cranford, 19. yüzyıl İngiliz
edebiyatının dev yazarı Elizabeth
Gaskell’ın İngiliz taşrasına
kadınlar arasındaki dostluklar
üzerinden bakan başyapıtı.
“Sevgili Şehrazad’ım, hikâye
anlatma yeteneğinin bir gecede
tükenmeyeceğine, en azından bin
bir gece süreceğine eminim.”
CHARLES DICKENS

FRANCO MORETTI
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James Hogg

Bağışlanmış
Bir Günahkârın
Özel Anıları ve
İtirafnamesi
Çeviren: Saliha Nilüfer
David Groves’un önsözü,
Julie Fenwick’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750526688
284 sayfa

Bağışlanmış Bir Günahkârın
Özel Anıları ve İtirafnamesi, 19.
yüzyıl İskoç romantizminin
başyapıtlarından kabul edilen
sürükleyici bir dinî fanatizm
anlatısı.
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ROBERT LOUIS STEVENSON

Dr. Jekyll ve
Bay Hyde’ın
Tuhaf Hikâyesi

Çeviren: Kaya Genç
Roger Luckhurst’ün önsözü, yazarın
romanın esin kaynağına dair yazısı
ve Katherine Linehan’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750532450
184 sayfa

Dr. Jekyll ve Bay Hyde’ın Tuhaf
Hikâyesi, insanın kötülükle olan
yakın ilişkisini alegorik bir dille
anlatıyor.

“James Hogg, benden çok farklı
bir tarzda yazsa da tanıdığım en
yetenekli edebiyatçılardan biri.”

“Stevenson’ın tüm kötülükler
arasında en sevmediği, zalimlikti;
yarattığı gaddar varlığın da
canavarlıklarını değil, eziyet ettiği
insanlara gösterdiği acımasız
kayıtsızlığı dile getirmiştir.”

WALTER SCOTT

VLADIMIR NABOKOV

Walter Scott

Ivanhoe

Çeviren: Can Erhan Kızmaz
Murat Belge’nin önsözü ve
Alison Lumsden’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750530630
603 sayfa

Tarihî romanın mucidi Walter
Scott, Ivanhoe’da Norman
İstilası sonrası İngiltere’de
yaşanan büyük çalkantıları
anlatıyor.
“Walter Scott’ın Ivanhoe’da
kurguladığı abidevi tarihî figürler
türün sanatsal özelliklerine
uygun olduğu gibi gerçek tarihsel
figürlerden çok daha başarılıdır.”
GEORG LUKÁCS
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JAMES JOYCE

Dublinliler

Çeviren: Murat Belge
Murat Belge’nin önsözü ve
Robert S. Ryf’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517303
276 sayfa

Joyce, Dublin’in yaramaz
çocuklarının, sokak
müzisyenlerinin, siyasetçilerinin,
rahiplerinin ve bu şehirden
kaçmak isteyenlerle
kaçamayanların hikâyelerini
anlatıyor.
“Dublinliler için ’kolonize edilmiş’
tanımını kullanmak basit kaçar;
siyasi özerkliği olmayan bir ülkede,
güç bela yaşadıkları kamu alanının
nasıl tahrip edilmiş olduğunu göz
ardı edemeyiz.”
COLM TÓIBÍN
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JAMES JOYCE

Sanatçının
Bir Genç Adam
Olarak Portresi
Çeviren: Murat Belge
Harry Levin’in önsözü ve
Murat Belge’nin sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517112
339 sayfa

James Joyce’un yarı otobiyografik
bu romanı, genç Stephen
Dedalus’un bir sanatçı olabilme
arzusuyla, hayal gücünü boğan
ve yaratıcılığını sindiren kiliseye,
okula ve topluma başkaldırışını
anlatıyor.
“Joyce tek eliyle 19. yüzyılı yerle
bir etti.”
THOMAS STEARNS ELIOT

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

İtalya Seyahati

Çeviren: Gürsel Aytaç
Thomas P. Saine’in önsözü ve
Roberto M. Dainotto’nun sonsözüyle
ISBN-13: 9789750516658
369 sayfa

İtalya Seyahati, Alman
edebiyatının en büyük ustası
Goethe’nin rüyalarının ülkesi
İtalya’ya yaptığı yolculuğun gezi
notlarını bir araya getiriyor.
“Goethe’nin eserleri o kadar ileri
ki, Alman dili hâlâ ona yetişmeye
çalışıyor.”
FRANZ KAFKA

“Goethe yalnızca en büyük Alman
şairi değildi, aynı zamanda en
büyük Almandı.”
KARL MARX
FRIEDRICH ENGELS

Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann

Kedi Murr’un
Dünya Görüşü

Çeviren: M. Sami Türk
Jeremy Adler’in önsözü,
Francis J. Nock’un sonsözüyle
ISBN-13: 9789750518539
435 sayfa

E.T.A. Hoffmann’ın en büyük
romanı Kedi Murr’un Dünya
Görüşü, modern zamanlara kadar
değeri anlaşılmamış gizli bir 19.
yüzyıl cevheridir.
“Hoffmann gibi parlak,
ehlileştirilmemiş ve benzersiz bir
aklın bıraktığı ürünlerin hatırası
ilelebet merak nesneleri olarak
zihinlerde kalmalı.”
THOMAS CARLYLE
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FRANZ KAFKA

Franz Kafka

Franz Kafka

Çeviren: Tanıl Bora
Ronald Gray’in önsözü ve
Eliseo Vivas’in sonsözüyle
ISBN-13: 789750518393
278 sayfa

Çeviren: Tanıl Bora
Johannes Pfeiffer’in önsözü,
Idris Parry’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750518959
102 sayfa

Çeviren: Tanıl Bora
Elizabeth Boa’nın önsözü ve
Eric Heller’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750524127
386 sayfa

Dava

Kafka’nın yapıtları, başta Dava,
Dönüşüm ve Şato, modern
edebiyatta özgün bir ilham
kapısı açarken, “Kafkaesk” diye
kendine mahsus bir kavram da
yaratmıştır.
“Bu eserin tecellisi ve belki de
büyüklüğü, her şeyi ortaya sererken
hiçbir şeyi teyit etmemesindedir.”
ALBERT CAMUS

Dönüşüm

Kafka’nın absürd ve dehşet dolu
başyapıtı Dönüşüm, modern
bireydeki suçluluk, yetersizlik
ve yalnızlık duygularının
kendi felaketine nasıl sebep
olabileceğini anlatan bir ahir
zaman masalı.
“İnsanlığın özgürlük yeteneğinin bir
yoklaması.”
HANNAH ARENDT

Şato

Kafka’nın ölümünden sonra
yayımlanan son romanı Şato,
iktidarın gizemli etkisini
inceleyen kehanet dolu bir
modernist başyapıt.
“Hayattan ölesiye korkan,
sezgileri kuvvetli bir münzeviydi...
Tüm eserleri insanların esrarlı
tasavvurlarının ve suçsuz suçluluk
duygusunun dehşetini anlatır.”
MILENA JESENSKÁ
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HENRY JAMES

Daisy Miller

Çeviren: Gülümser Ağırer
Henry James’in önsözü ve
Carol Ohmann’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750516368
142 sayfa

Toplumun dayatmalarını
tanımayan ve sırrı çözülemeyen
Amerikalı kadın figürünü
yakından inceleyen Henry James,
bu konuyu ilk defa Daisy Miller’da
eşsiz bir incelikle resmetmiştir.
“Öyle ince bir zekâya sahipti ki,
onu hiçbir fikrin bozması mümkün
değildi. James romanlarını
yazarken, kendi görüşünü kaleme
alan değme Fransız eleştirmene
benzer; bir başka parazit
fikrin esamesi bile okunmaz.”

HENRY JAMES

Poynton’daki
Ganimetler

Çeviren: Fatih Özgüven
Yazarın önsözü ve Fatih Özgüven’in
sonsözüyle
ISBN-13: 9789750532313
283 sayfa

Poynton’daki Ganimetler, Henry
James’in insan ilişkilerinin karmaşasını harikulade bir detaycılıkla betimleyen şaheseri.
“Poynton’daki Ganimetler,
Henry James külliyatında klasik
19. yüzyıl roman formunda
yazılmış eserlerden kaydadeğer bir
farklılıktır.”
DAVID LODGE

Edith Wharton

Ethan Frome

Çeviren: Serpil Çağlayan
Alfred Kazin’in önsözü ve
Barış Özkul’un sonsözüyle
ISBN-13: 9789750525063
168 sayfa

Ethan Frome, bastırılan
duygulara, ruhsal ve fiziksel
sefalete yazgılı bir yaşam
döngüsü içinde ortaya çıkan
trajik bir aşk üçgenine ilişkin bir
başyapıt.
“Ethan Frome, klasik peri
masallarıyla realist toplum
eleştirisini birleştirmek konusunda
en başarılı romanlardan biri.”
ELIZABETH AMMONS

THOMAS STEARNS ELIOT
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Herman Melville

HERMAN MELVILLE

HERMAN MELVILLE

Sürgünde Elli Yıl

Çeviren: Murat Belge
Graham Thompson’ın önsözü ve
Murat Belge’nin sonsözüyle
ISBN-13: 9789750532320
99 sayfa

Bir Maskeli Geçit

Israel Potter
Çeviren: Ayşe Deniz Temiz
Bill Christophersen’in önsözü ve
romanın esin kaynağından bir
alıntıyla
ISBN-13: 9789750519109
315 sayfa

Israel Potter Amerika tarihinin yol
ayrımlarından olan Bağımsızlık
Savaşı’nı tutsaklık, sürgün ve
seyyahlık temalarıyla birleştiren
bir başyapıt.
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Yazıcı Bartleby

Amerikan edebiyatının en
saygın yazarlarından Herman
Melville’den, varoluşçuluk,
absürdizm ve modernizmin
başyapıtlarından biri kabul edilen
bir Wall Street öyküsü.

“Melville, Israel Potter’da sıradan
insanın ulaştığı zirveyi vurgular.”

“Evrenin gündelik ironilerinden biri
olan gerçek faydasızlığı gösteren,
üzücü ve gerçek bir kitap.”

RAY BROWNE

JORGE LUIS BORGES

Sağlam Adam
Çeviren: Ayşe Deniz Temiz
Romanın arka planına dair derleme
ve Henry Sussman’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750518003
399 sayfa

Melville, sanayileşmekte olan bir
toplumun hızla değişen maddi
ve manevi değerlerini ölçen
bir adamın portresi üzerinden
Amerika’nın bir panoramasını
çiziyor.
“Melville’in kusursuza en çok
yaklaşan eseri.”
HOWARD BRUCE FRANKLIN
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FRANCIS SCOTT KEY FITZGERALD

FRANCIS SCOTT KEY FITZGERALD

Francis Scott Key Fitzgerald

Francis Scott Key Fitzgerald

Çeviren: Hasan Fehmi Nemli
Yazarın ve Lionel Trilling’in
önsözleri ve Richard Chase’in
sonsözüyle
ISBN-13: 9789750513251
226 sayfa

Çeviren: Hasan Fehmi Nemli
Kirk Curnutt’ın önsözü ve
Milton R. Stern’ün sonsözüyle
ISBN-13: 9789750515460
431 sayfa

Çeviren: Tomris Uyar
John E. Hart’ın önsözü,
Peter Rodda’nın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750526916
239 sayfa

Çeviren: Tomris Uyar
Robert Rouslton’ın önsözü,
Henry Dan Piper’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750527418
106 sayfa

Muhteşem Gatsby

Muhteşem Gatsby 1920’ler
ABD’sinin toplumsal portresini
çizerken, “Amerikan rüyası”
düşüncesini eleştiriyor.
“Okuduğum en zengin
roman... yeteneğin mucizesi...
tekniğin zaferi...”
RICHARD YATES

Sevecendir Gece

Fitzgerald Sevecendir Gece’de
Caz Çağı’nın sahte ve yıpratıcı
ilişkilerini gözler önüne seriyor.
“Fitzgerald’ın yeteneği, bir
kelebeğin kanatlarının kumda
bıraktığı iz kadar doğaldı.”
ERNEST HEMINGWAY

Son Düş

Dünya edebiyatına unutulmaz
Gatsby karakterini kazandıran
Fitzgerald son romanı Son Düş’te
1930’ların Hollywood’undan
çarpıcı bir kesit sunuyor.
“Son Düş tamamlanmamış
olduğu halde iddialı bir kitaptır;
tamamlanmış olsa hem
Fitzgerald’ın en iyisi hem de çok
güzel bir roman olacağını görmemek
için kör olmak gerekir.”

1 Mayıs

Fitzgerald, Birinci Dünya Savaşı
sonrası Amerikası’nın farklı
yanlarını buluşturduğu ışıltılı
salonlarında başlayıp sokak
gösterilene uzanan 1 Mayıs’la Caz
Çağı’nın gelişini ilan ediyor.
“1 Mayıs, Fitzgerald’ın Muhteşem
Gatsby’den önce kaleme aldığı en
özenli metindir.”
HENRY DAN PIPER

J. DONALD ADAMS
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William Faulkner

WILLIAM FAULKNER

William Faulkner

Çeviren: Murat Belge
Murat Belge’nin önsözüyle
ISBN-13: 9789750531637
464 sayfa

Çeviren: Murat Belge
Murat Belge’nin önsözüyle

Çeviren: Murat Belge
Murat Belge’nin önsözüyle
ISBN-13: 9789750531224
222 sayfa

Ağustos Işığı

Ağustos Işığı, Faulkner’ın
kendine özgü anlatım
teknikleriyle Amerikan
yaşamının çelişik öğelerini,
uyumsuzluklarını ve Amerika
tarihinde iz bırakan siyahiler
ve ırkçılık sorununu deşen
başyapıtlarından biri.
“20. yüzyıl Amerikan edebiyatında,
Amerikan yaşamının barındırdığı
çeşitlilik ve düzensizliği yansıtmak
konusunda Faulkner’ın derinliğine
ve hayal gücü zenginliğine
ulaşabilen bir yazar yoktur.”

Ayı

Amerikan edebiyatının en
önemli yazarlarından William
Faulkner’dan bir doğa destanı...
“Amerikan yazarlarının en
önemlilerinden biri, belki de en
önemlisi.”
ANDRÉ GIDE

Döşeğimde Ölürken

20. yüzyılın büyük modernist
romancılarından William
Faulkner’ın yazım tekniğinde
radikal bir yeniliği temsil eden,
benzersiz bir yapıt.

“Avrupa ve Latin Amerika
avangardlarının anlamak için
eğitim aldığı, Amerikan kurmaca
tarihindeki en radikal yenilikçi.”

“Döşeğimde Ölürken’in bir
Amerikalı tarafından yazılmış en
özgün roman olduğu söylenebilir.
Faulkner, 20. yüzyılın en büyük
romancıları arasında.”

JOHN MAXWELL COETZEE

HAROLD BLOOM

DOREEN FOWLER
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EDGAR ALLAN POE

EDGAR ALLAN POE

RECAİZADE MAHMUT EKREM

RECAİZADE MAHMUT EKREM

Cilt 1

Cilt 2

Eleştirel Basım

Sadeleştirilmiş Basım

Bütün Öyküleri

Bütün Öyküleri

Çeviren: Hasan Fehmi Nemli
Sandra Tomc’un önsözü ve
Benjamin Franklin Fisher’in
sonsözüyle

Çeviren: Hasan Fehmi Nemli
Leo Spitzer’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750517808
1416 sayfa

Edgar Allan Poe, insan ruhunun
dehlizlerindeki dillendirilemeyen
duyguları, yüzyıllara meydan
okuyan bir ustalıkla kaleme
alıyor.

Edgar Allan Poe’nun 19. yüzyılın
hüznüyle birleştirdiği vahşi
kalemi, insana dair bilinmezlere
ışık tutuyor.

“Poe’nun sadece kendine has olan ve
onu bütün diğer yazarlardan ayıran
özelliği, hayal gücünün olağanüstü
genişliğidir.”
FYODOR MİHAYLOVİÇ
DOSTOYEVSKİ

“Poe’nun yaşamını eserine, fani
kaderini ölümsüzlüğe adadığını
söylemek yanlış olmayacaktır.”
JORGE LUIS BORGES

Araba Sevdası

Araba Sevdası

Jale Parla’nın önsözüyle
ISBN-13: 9789750516672
351 sayfa

Jale Parla’nın önsözüyle
ISBN-13: 9789750516689
311 sayfa

Araba Sevdası, kendi çağına
tanıklık eden bir yazarın, roman
aracılığıyla toplumsal bir
eleştiriyi dile getirdiği en özgün
örneklerden birisidir.

Araba Sevdası, Tanzimat
döneminde rastladığımız diğer
roman denemelerinden apayrı,
yazarını da benzersiz kılan bir
romandır.

“Recaizade Ekrem’i çağdaşları
arasında benzersiz kılan, tüm
eylemleri eylemsizliğe, tüm
öykünmeleri başarısızlığa, duyguyu
abes duygusallığa ve düşü -ki
yaratıcılığı da içerir- yokluğa
dönüştüren bir roman yazmış
olmasıdır.”

“Eğer Tanzimat romanına bir
Batılılaşma romanı değil de bir
modernleşme romanı olarak
bakarsak, Araba Sevdası gerçek
anlamda modern ilk romandır.”
JALE PARLA

JALE PARLA
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HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

Kuyruklu Yıldız
Altında Bir İzdivaç
Eleştirel Basım
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HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

Kuyruklu Yıldız
Altında Bir İzdivaç
Sadeleştirilmiş Basım

Fatih Altuğ’un sunuşuyla
ISBN-13: 9789750527579
313 sayfa

Fatih Altuğ’un sunuşuyla
ISBN-13: 9789750527586
200 sayfa

Hüseyin Rahmi Gürpınar,
Kuyruklu Yıldız Altında Bir
İzdivaç’ta İstanbul’un sokakları,
mahalleleri, dükkânları ve
insanlarıyla çok renkli ve canlı
bir tablosunu sunuyor.

Edebiyatımızın sürekli ilgiyle
okunan başyapıtlarından
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç,
eğlencenin, mizahın ve heyecanın
bir an bile eksilmediği bir
dünyayı anlatıyor.

“Hüseyin Rahmi’nin büyük kuvveti,
insan yaratmasını bilmesidir.
Kahramanları kitabın ortasında tabii
muhitlerinde imiş gibi yaşarlar. Vakıa
biraz fazla saçılır, dökülürler; fakat
yaşarlar. O, halkımızı ve hayatımızı
tanıyan muharrirlerdendir. Fakat asıl,
edebiyatımıza sokak onunla girmiştir.”

“Romanı, halkı eğitmek amacı
ile kullanma konusunda Ahmet
Mithat’ı izleyen Gürpınar’ın ondan
ayrıldığı nokta, getirmek istediği
değer değişikliğinin çok daha köklü
olmasıdır.”

AHMET HAMDİ TANPINAR

Halİt Zİya Uşaklıgİl

Halİt Zİya Uşaklıgİl

Eleştirel Basım

Sadeleştirilmiş Basım

Mai ve Siyah

Mai ve Siyah

Orhan Koçak’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750523533
674 sayfa

Orhan Koçak’ın sonsözüyle
ISBN-13: 9789750523540
420 sayfa

Halit Ziya Uşaklıgil’in
Mai ve Siyah’ı bireyin
iç dünyasının kapılarını ardına
kadar açan ve o dünya üzerine
düşünen, düşündüren ilk
romanlarımızdandır.

Mai ve Siyah’ta Halit Ziya
Uşaklıgil bireyin edebiyatta
“birey” olarak da var
olabileceğini gösterir. Bu nedenle
roman, edebiyat tarihimizin köşe
taşlarındandır.

“Bu kitap için Türkiye’de nesli
namına konuşan ilk eserdir,
denebilir.”

“Halit Ziya, Türkiye tarihinde
önemli bir dönüm noktası olan
Batıya açılışın insanını vermekle
bugünkü Türkiye’nin de önemli bir
bölümünü aydınlatmak bakımından
ilginç bir edebiyatçıdır.”

AHMET HAMDİ TANPINAR

OĞUZ ATAY

BERNA MORAN
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MEHMET RAUF

Son Yıldız

Çevrimyazı, önsöz ve notlar
Güneş Sezen, Çimen Günay-Erkol
ISBN-13: 9789750532429
531 sayfa

1926 yılında tefrika edilmeye
başlanan ve bizzat Mehmet
Rauf tarafından “Eylül’den bile
kuvvetli ve şahsiyetli bir eser”
olarak değerlendirilen Son
Yıldız, edebiyatımızın büyük aşk
romanlarından...
“Mehmet Rauf, Edebiyat-ı
Cedideciler içinde Batı kültürüne
ve Batı âdetlerine en çok yaklaşmış
olanlardan biriydi.”
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
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İLETİŞİM
YAYINLARI
KATALOGLARI

dünya
edebiyatı
2021

dünya edebiyatı

2021

ışık tutan Günü Yaşa kitabı yeni çevirisi; hayalle gerçeği, felsefi tartışmalarla mizahı harmanlayan Yağmur Kral ise yeni edisyonuyla yayımlandı.
Bellow’un 1976 Pulitzer Ödülü’nü kazanan, yazarlık, şiir, edebi ün ve başarı gibi meseleler ışığında Amerika’yı anlattığı kitabı Humboldt’un Armağanı da yeni edisyonuyla yakında okurlarla buluşacak.

D

ünya Edebiyatı başladığı günden beri, günümüzün ulus ötesi edebiyat anlayışına yön vermiş eserlerin yanı sıra, çağdaş edebiyat
eserlerinin de yer aldığı güncel bir dizi haline geldi. Rilke’den
Gurnah’a, Woolf’tan Nabokov’a, Pakistan’dan İngiltere’ye, Sovyetler
Birliği’nden Weimar Almanyası’na geniş ve çok katmanlı bir coğrafyaya
uzanan bu modern edebiyat seçkisi, yeni yazarlar, diller ve edebiyat anlayışlarıyla zenginleşmeye devam ediyor.
Dünya edebiyatı dizimizle ilgili şüphesiz en güzel haber 2016 yılından
beri kitaplarını yayımlamakta olduğumuz ve bu yıl da göç deneyiminin
yol açtığı kimlik karmaşası, aidiyet sorunu ve kültürel etkileşim üzerine
sarsıcı bir anlatı olan Deniz Kenarında ve Shakespeareyen bir sırrın etrafında örülmüş unutulmaz bir roman olan Kumdan Yürek kitaplarını
kataloğumuza eklediğimiz Abdulrazak Gurnah’ın “Kültürler ve kıtalar
arasındaki sömürgeciliğin etkilerini ve mültecilerin kaderini tavizsiz ve
merhametli bir şekilde ele aldığı” için 2021 Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık
görülmesi oldu.
Bir diğer güzel haberse 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının en önemli temsilcilerinden Steinbeck’in kataloğumuza dahil olmasıydı. Bir kıvılcımla
doğan ve dalga dalga büyüyen bir grevin anlatıldığı Bitmeyen Kavga, kaygı
dolu günleri sessiz bir başkaldırıyla aşmaya çalışan insanların romanı Gazap Üzümleri, insanlığın en kadim hikâyelerinden Habil’le Kabil’in
yeniden yorumlandığı Cennetin Doğusu ve ergenliğin ıstıraplarını gözler
önüne seren Al Midilli kitaplarını yayımladığımız Steinbeck’in, Pippin
IV’ün Kısa Süren Saltanatı, Sardalye Sokağı, Yukarı Mahalle ve Cennet Çayırları kitapları ise yakında okurla buluşacak.
Bir diğer Nobel Edebiyat Ödüllü yazarımız Saul Bellow’un yazarlık hayatında bir zirve olan kitabı Augie March’ın Maceraları kataloğumuzdaki
yerini alırken, modern bireyin açmazlarına trajedi ve mizah duygusuyla

Saša Stanišić’in 2019’da Almanya’da yılın kitabı seçilen, dağılan
Yugoslavya’dan, harap olan Bosna’dan Batı’ya sığınan bir aileyi anlattığı
romanı Köken, şair ve yazar Hans Magnus Enzensberger’in 20. yüzyılın
kalburüstü 99 yazarının portrelerini çizdiği eseri Hayatta Kalma Sanatçıları ve Kingsley Amis’in komedi ile trajediyi aynı ipte ustaca oynattığı Yaşlı Kurtlar bu yıl yayımladığımız diğer kitaplardı.
Geçen yıl dünya edebiyatı dizimizde edebi nitelikleri bakımından dizinin
diğer kitaplarıyla uyum içinde olan; ancak biçimleri, üslupları ve içerikleriyle bu kitaplardan farklılaşan ve çağdaş edebiyatın başarılı örneklerinden seçtiğimiz başlıkları yayımlamaya başlamıştık. Bunların arasına bu
yıl Habib Selmi’nin bitmek bilmeyen hesaplaşmalarla dolu, tuhaflıklarıyla insanı içine çeken, gizemli aşk hikâyesi Marie-Claire’in Kokuları, Lily
Tuck’ın gündelik hayatın sıradan anlarını mucizevi biçimde aktarmadaki
maharetini sergilediği romanı Kız Kardeşler, Jean Rouaud’nun, Goncourt
Ödülü’nü kazanan, kişisel tarihler ile makro Tarih’in nasıl iç içe geçtiğini gösteren hüzünlü romanı Savaş Meydanları ve Diego Zúñiga’nın ömür
boyu sürecek bir kederi anlattığı Camanchaca’yı ekledik.
Volker Kutscher’in yeni maceraları merakla beklenen karakteri Gereon
Rath, komünist ve Yahudi avına çıkan siyasi şube ile artık çalıştıracak dedektif dahi bulamayan cinayet masası arasında mekik dokuduğu beşinci vakası Mart Şehitleri ve komünist gruplardan Berlin yeraltı
dünyasına uzanan altıncı vakası Lunapark romanlarıyla polisiye edebiyatımızdaki yerini aldı.
Dünya Edebiyatı, tıpkı mercek tuttuğu çok iklimli deney alanı gibi sürekli
değişen ve kendisini yeniden tanımlayan bir olgu: Farklı dillerde, coğrafyalarda ve zamanlarda kaleme alınmış bu saygın eserlerin bazıları günümüzde, bazılarıysa gelecekte “klasik” mertebesine erişecek olsalar da her
biri aynı dizide çağımızın kaygılarına, güncel meselelerine, ortak kaygılarına ışık tutuyor ve farklılıkların ihtişamını sergiliyorlar. Önümüzdeki
yıl da güncel edebiyatın en ilginç, en yenilikçi, en çığır açıcı eserlerini siz
okurlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz.
İletişim Yayınları

VIRGINIA WOOLF

Bir Yazarın
Güncesi

Çeviren: Fatih Özgüven
ISBN-13: 9789750506109
424 sayfa

Bir Yazarın Güncesi, Woolf’un,
romanlarından her birini
tasarlarken, yazarken ya da
gözden geçirirken olay örgüsü
ya da biçim, roman kişisi ya da
serim gibi, yaratma sürecine
dair karşısına çıkan problemleri
tartışmaktadır. Onun sanatsal
üretiminin içeriden, alışılmamış
bir resmini çizerken amaçlarına,
hedeflerine ve yöntemlerine de
ışık tutar.

VIRGINIA WOOLF

Dalgalar

Çeviren: Oya Dalgıç
ISBN-13: 9789754709391
264 sayfa

Gerçekçi roman geleneğinden
tam bir kopuşu temsil eden
Dalgalar, bilinç akışı tekniğiyle
yazılan romanların en
önemlilerinden biridir.
“Virginia Woolf, 1931’de
yayımladığı Dalgalar’ı yazarken,
bu kitapla o güne değin hiçbir başka
romancının göze alamayacağı
değişik şeyleri yapmak istediğini, bu
romanın o güne değin yazılan hiçbir
başka romana benzemeyeceğini
biliyordu. (...) Çünkü Dalgalar,
’hem düzyazıyla kaleme alınacak,
hem de şiir olacaktı; hem roman
olacaktı, hem de tiyatro oyunu.’”
MÎNA URGAN
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VIRGINIA WOOLF

VIRGINIA WOOLF

VIRGINIA WOOLF

Çeviren: Naciye Akseki Öncül
ISBN-13: 9789754707939
248 sayfa

Çeviren: Fatih Özgüven
ISBN-13: 9789754709070
116 sayfa

Çeviren: Zeynep Mercan
ISBN-13: 9789750505546
416 sayfa

Deniz Feneri

Bireylerin izlenimleri, bu
izlenimlerin getirdiği çağrışımları
yapıtlarına konu edinen Virginia
Woolf, bu yapıtıyla gerçek bir
sanat eseri yaratmış ve klasik
yazarlar arasındaki yerini
almıştır.
“Deniz Feneri, İngilizcedeki
muazzam ağıtlardan biridir, zamanı
aşan bir kitap.”
MARGARET DRABBLE

Flush

Elizabeth Barrett Browning’in
çok sevdiği İtalya’ya kaçarken
beraberinde götürdüğü köpeğin
yaşamöyküsünü anlatan Flush’da
bu aşk öyküsünü bir de o köpeğin
açısından görürüz.
“Bir başyapıt… Kurgu değil
çünkü hakikatin gerçekliğine
ve özüne sahip. Biyografi değil
çünkü kurgunun özgürlüğünü ve
sanatsallığını taşımakta…”
ELLEN GLASGOW

8

Dışa Yolculuk

Dışa Yolculuk, Virgina Woolf’un
1908’de tasarlamaya başladığı
ve 1913’te tamamladığı, ama
ağır bir ruhsal çöküntü geçirdiği
için 1915’te yayımlatabildiği
ilk romanıdır. Kahramanların
iç dünyalarının derinliklerine
ulaşması, şiirsel dili ve bütün
metne yayılan hüzünlü/mizahi
atmosferiyle roman sanatının
yapısını değiştiren dâhi bir yazarı
müjdeler.

9

VIRGINIA WOOLF

Gece ve Gündüz
Çeviren: Oya Dalgıç
ISBN-13: 9789750503740
492 sayfa

1920’de yayımlanan roman, daha
sonraki eserlerinin habercisi
olarak, nesnel gerçekliğin ve
tarihselliğin insan bilincindeki
yansımalarını birbirinden
oldukça farklı karakterlerde
ustalıkla canlandırıyor.
“Virginia Woolf yeni biçimlerde
derin tatlar verip, dilin ışığını
karanlıkta bir parça daha
ilerletmiştir.”
EDWARD MORGAN FORSTER

VIRGINIA WOOLF

Granit ve
Gökkuşağı

Çeviren: İlknur Güzel
ISBN-13: 9789750507885
294 sayfa

İngiliz edebiyatının gelmiş
geçmiş en önemli edebiyat
eleştirmenlerinden de biri olan
Woolf; Hemingway’den Henry
James’e, Mansfield’den Coleridge’e
uzanan geniş bir yelpazede edebiyat
ve biyografi üzerine görüşlerini
cesurca bir tutkuyla dile getiriyor.
“O güzel akıl! İşte bu! Berrak, tutkulu,
bağımsız, keskin, gururlu ve biteviye
beslenen, saygıdeğer nedenlerle
alışılmadık, her tür nedenle hassas ve
bizi sonsuza dek etkiledi…”
THE NEW YORK TIMES
BOOK REVIEW
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VIRGINIA WOOLF

Jacob’un Odası
Çeviren: Fatih Özgüven
ISBN-13: 9789754708813
216 sayfa

Jacob’un Odası bir yönüyle
Virginia Woolf’un erken yaşta
ölen sevgili erkek kardeşi
Thoby Stephen’in, genel olarak
da hayatlarının baharında
savaşlarda kurban edilen bütün
genç erkeklerin anısına adanmış
bir romandır. Henüz oluşum
halindeki bir hayatın “sisler
içinde” resmedilişi...
“Jacob’un Odası… Şahane bir
sürpriz... İmkânsız gerçekleşmiştir.
Yeni bir anlatı biçimi ortaya
çıkmıştır!”

VIRGINIA WOOLF

Kendine Ait
Bir Oda

Çeviren: Suğra Öncü
ISBN-13: 9789750500848
127 sayfa

Kadın hareketinin elden
düşürmediği önemli kitaplardan
biri olan Kendine Ait Bir Oda,
Virginia Woolf’un belki de
en kolay okunan kitabıdır.
Kolay okunur, çünkü konu çok
somuttur: “Kadın ve edebiyat.”
“Woolf, mantıkla olduğu kadar
hayalle, nükteyle olduğu kadar
bilgiyle ve gerçek bir romancının
hayalgücüyle...”
THE NEW YORK TIMES

EDWARD MORGAN FORSTER
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VIRGINIA WOOLF

VIRGINIA WOOLF

VIRGINIA WOOLF

Çeviren: Tomris Uyar
ISBN-13: 9789754700220
192 sayfa

Çeviren: Seniha Akar
ISBN-13: 9789754708271
244 sayfa

Çeviren: Tomris Uyar
ISBN-13: 9789750502071
175 sayfa

Mrs. Dalloway

Dünya roman geleneğinde öncü
bir rol oynamış Virginia Woolf’un
olgunluk dönemi eserlerinden
biri. Woolf 1925’de yayımlanan
bu kitabında “bilinç akışı”
tekniğinin ilk ve en başarılı
örneklerinden birini verir.
Mrs.Dalloway, modern romanın
hâlâ aşılmamış bir klasiğidir.
“Hiç şüphesiz, İngiliz romanıyla
ilişkisi olanların içinde onunki en
duyarlı zihin ve hayal gücü.”
JORGE LUIS BORGES
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Orlando

Orlando, Virginia Woolf’un
en tuhaf, en ilginç, mizah
dozu en yüksek kitaplarından
biridir. Yazar, en büyük eserleri
sayılan Deniz Feneri ve Dalgalar
arasına sıkıştırdığı ve bir yaz
tatilinde bir çırpıda yazdığı bu
romanla sıradışı bir kahramanın
olağanüstü öyküsünü, İngiltere
tarihinin son dört yüzyıl boyunca
geçirdiği dönüşümleri ve bunların
İngiliz yazınındaki yansımalarını
ince değinmelerle, keskin bir
mizahla, çarpıcı simgelerle
aktarır.

Perde Arası

Nedir Perde Arası? Seyirlik bir
oyunu izleyen kapalı bir çevrede
yaşayan taşralı seyircilerin
perde arasında kendi acıklı/
gülünç yaşamlarını sürdürmeleri
mi? Birinci ve İkinci Dünya
savaşlarının arasındaki süre
mi? Yoksa birbirlerine nefret ve
sevgi bağlarıyla kenetlenmiş
Giles Oliver’ların bir ikindi boyu
kendilerine tanıdıkları mola mı?
Galiba üçü de.
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VIRGINIA WOOLF

VIRGINIA WOOLF

VLADIMIR NABOKOV

Çeviren: İlknur Güzel
ISBN-13: 9789750507335
203 sayfa

Çeviren: Oya Dalgıç
ISBN-13: 9789750502170
384 sayfa

Çeviren: Fatih Özgüven
Orhan Pamuk’un önsözüyle
ISBN-13: 9789754709513
576 sayfa

Üç Gine

İkinci Dünya Savaşı’nın
arifesinde Virginia Woolf, savaşı
önlemek için yardım toplayan bir
cemiyetten mektup alır. Nazik
bir beyefendi, Woolf’a savaşın
nasıl önlenebileceğiyle ilgili
pratik önerilerde bulunur, Woolf’u
kendisini barışı korumaya adamış
bir topluluğa üye olmaya ve bağış
yapmaya davet eder. Bu nazik ve
aslında çok da düşünmeden kabul
edilebilecek iyi niyetli davete,
Woolf cevap olarak üç makale
yazar ve savaşı önlemek adına
basit bir bağışla aslında neler
yapılabileceğini anlatır.
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Yıllar

Virginia Woolf Yıllar’da, üç
nesil boyunca Londralı Pargiter
ailesinin izini sürüyor. 19.
yüzyılın kapanıp 20. yüzyılın
aralandığı günlerdeki hızlı
dönüşümü, farklı kuşakların
gözünden ele alan yazar, böylece
bir döneme de ayna tutmuş
oluyor.
“...Yıllar, geçmişten farklı bir
gelecek için umut beslemenin ve bu
geleceğe dair öngörüde bulunmanın
haklılığını vurguluyor.”
JERI JOHNSON

Ada ya da Arzu

“Ada, Adoçka, Duşka! Vaniada,
Nevada, Theresa! Voltemand,
Vaskö dö Gama! Vaniçka,
Adalucinda! Vandemonian,
Ladore! Adore, Ada, Hades!”

VLADIMIR NABOKOV

Bir Günbatımının
Ayrıntıları
Çevirenler: Seniha Akar,
Fatih Özgüven, Pınar Kür,
Dürrin Tınç
ISBN-13: 9789754708295
351 sayfa

“Orman Cini, Burada Rusça
Konuşulur, Sesler, Kanat
Çarpması, Tanrılar, Talihin
İşi, Liman, İntikam, Lütuf,
Bir Günbatımının Ayrıntıları,
Fırtına, La Veneziana, Bachmann,
Ejderha, Noel, Rusya’ya Hiç
Gitmeyen Mektup, Kavga,
Çorb’un Dönüşü, Berlin Rehberi,
Çocuk Masalı, Dehşet, Ustura,
Yolcu, Kapı Zili, Bir Onur
Meselesi, Noel Hikâyesi, Patates
Cini, Tırtılcı, Fiyakalı Bir Zat,
Kötü Bir Gün.”
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VLADIMIR NABOKOV

VLADIMIR NABOKOV

Vladimir Nabokov

Çeviren: Nazım Dikbaş
ISBN-13: 9789750501432
215 sayfa

Çeviren: Ece Şetvan
ISBN-13: 9789750503290
77 sayfa

Çeviren: Sabri Gürses
ISBN-13: 9789750524516
196 sayfa

Cinnet

“Yazma gücümden ve fikirleri
en yüksek zarafet ve canlılıkla
ifade etmekteki harikulade
yeteneğimden kesinkes emin
olmasam — hikâyeme, aşağı
yukarı, böyle başlamayı
kararlaştırmıştım.
Dahası, okuyucunun dikkatini
şu gerçeğe çekmeliydim; eğer bu
güçten, bu yetenekten, vesaire,
yoksun olsa idim, sadece kısa
süre önce olup biten kimi olayları
anlatmamış olmazdım, anlatacak
bir şey de olmamış olurdu, çünkü,
mülayim okuyucu, zaten hiçbir
şey olmamış olurdu...”
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Göz

“O kadınla, o Matilda’yla
Berlin’deki émigré varoluşumun
ilk yıllarında tanıştım, iki zaman
diliminin yirmili yıllarının
başlarında: bu yüzyılın ve kendi
berbat hayatımın...”
“Nabokov, romancılık kariyerinde
ilk kez birinci tekil şahısta bir
roman yazar. (...) Nabokov’un
Göz’de yaptığı büyük teknik yenilik,
görüş açısını cüretkârca kullanışı,
daha sonraki sanatının habercisidir;
neredeyse delicesine benmerkezci
anlatıcılarının; roman birinci ve
üçüncü tekil şahıslar arasında
kayarcasına yol alır…”

İhtişam

“Yıldızlı evrenin trapezlerinde
uçan insan düşüncesi, altında
uzanan matematikle birlikte,
ağla çalışan ama birdenbire
ağın aslında orada olmadığını
fark eden bir akrobata benzer –
Martin bu baş dönmesine kadar
giden, yeni bir hesapla korkusunu
aşanları kıskanıyordu.”
“İhtişam, döneminin genç Avrupalı
yazınının en iyi örneklerinde
mevcut olan sivri dilli ama bir
o kadar da kayıtsız mesafeliliğe
sahip.”
V.S. PRITCHETT

BRIAN BOYD
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VLADIMIR NABOKOV

İnfaza Çağrı

Çeviren: Seniha Akar
ISBN-13: 9789750505171
205 sayfa

“Yasa uyarınca, idam hükmü
Cincinnatus C.’ye fısıldanarak
bildirildi. Herkes birbirine
gülücükler saçarak ayağa kalktı.”
“İnfaza Çağrı bir anlamda
Gogol’un da çözemediği meselenin
cevabıyla ilgilidir: Gölgeleri nasıl
ete kemiğe büründürebilirsin?
Ama Nabokov gerçek birinin
gölgeler arasında da var
olabileceğini kanıtlar.”
ANDREW FIELD

VLADIMIR NABOKOV

Karanlıkta
Kahkaha

Çeviren: Pınar Kür
ISBN-13: 9789754703573
223 sayfa

“Bir zamanlar Almanya’nın
Berlin kentinde Albinus adında bir
adam yaşardı. Zengindi, saygındı,
mutluydu; günün birinde gencecik
bir metres uğruna karısını terk etti;
sevdi; sevilmedi ve yaşamı felaketle
son buldu. Öykünün hepsi bu kadar.
Biz de hiç üstünde durmayabilirdik,
eğer anlatmaktan keyif alıp kâr elde
edebileceğimizi bilmeseydik…”

VLADIMIR NABOKOV

VLADIMIR NABOKOV

Çeviren: Yiğit Yavuz
ISBN-13: 9789750508271
310 sayfa

Çeviren: Fatih Özgüven
ISBN-13: 9789754701012
364 sayfa

Konuş, Hafıza

“Beşik bir uçurumun üzerinde
sallanır ve sağduyumuz bize,
varoluşumuzun iki ebedi
karanlık arasındaki kısa bir
ışık çakmasından başka bir şey
olmadığını söyler.”
“Nabokov, tarihî olayların
detaylarına girerek, onları neşeli
anekdotlarla ve etkileyici bir
anlatımla birleştirerek, Konuş,
Hafıza’yı bitmeyen bir okuma
zevkine dönüştürüyor. Yazarın
bilindik üslubu, diğer Nabokov
romanlarına dair verdiği ipuçlarına
ve imalara lezzet katıyor.”

Lolita

“Lolita, hayatımın ışığı,
kasıklarımın ateşi. Günahım,
ruhum, Lo-Li-Ta; dilin ucu
damaktan dişlere doğru
üç basamaklık bir yol alır,
üçüncüsünde gelir dişlere
dayanır.”
“Lolita okuru her zaman
sarsacaktır.”
BRIAN BOYD

“Lolita’yı okumaya karar
verdiğinde, lütfen onun son derece
ahlâkî bir kitap olduğunu unutma.”
NABOKOV

HARPER’S
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VLADIMIR NABOKOV

VLADIMIR NABOKOV

VLADIMIR NABOKOV

Çeviren: Rana Tekcan
ISBN-13: 9789754709377
228 sayfa

Çeviren: Esra Birkan
ISBN-13: 9789750510434
141 sayfa

Çeviren: Tomris Uyar
ISBN-13: 9789754707557
172 sayfa

Lujin Savunması

“… Nabokov’un benzersiz evrenine
henüz dalmamış olanlar için, Lujin
Savunması mükemmel bir giriştir.”
JOHN UPDIKE

“… muazzam, olgun, modern bir
yazar vardı karşımda, büyük bir
Rus yazarı, bir anka kuşu gibi
devrimin ve sürgünün ateşinden ve
küllerinden doğmuştu.”
NINA BERBEROVA

“… söylemeden edemeyeceğim;
bütün Rusça kitaplarım arasında
en fazla ’sıcaklığa’ sahip olan
ve bu sıcaklığı yayan Lujin
Savunması’dır.”
NABOKOV
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Maşenka

“Pansiyon hem Ruslara özgüydü
hem de berbat bir yerdi. Berbattı,
çünkü bütün gün ve neredeyse
bütün gece Stadtbahn trenlerinin
sesi duyulurdu, bu da sanki
bütün bina hafifçe sallanıyormuş
duygusunu uyandırırdı insanda.
Eldivenleri koymak için bir
çıkıntısı olan bulanık bir
aynanın asıldığı ve meşeden bir
konsolun, insanların geçerken
kaçınılmaz olarak çarpacağı
şekilde yerleştirildiği hol, çıplak
ve sıkışık bir koridora açılıyordu.
Koridorun her iki yanında
da kapılarına siyah kocaman
numaralar yapıştırılmış üçer oda
bulunuyordu.”

Pnin

“Acımasızca ilerleyen trenin
kuzey vagon penceresi başında,
boş bir koltuğun karşısında
oturan yaşlıca yolcu, Timofey
Pnin’den başkası değildi.
(…) Bir sır vermenin tam sırası.
Pnin yanlış trendeydi.”
“Nabokov düz yazıyı tam yazılması
gerektiği gibi yazıyor, hazla.”
JOHN UPDIKE

“Kahkahalarla güldürüyor, ama
hüzünlü de.”
GRAHAM GREENE
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VLADIMIR NABOKOV

VLADIMIR NABOKOV

Çeviren: Sinan Fişek
ISBN-13: 9789754707748
263 sayfa

Çeviren: Şükrü Alpagut
ISBN-13: 9789750507366
120 sayfa

Rua, Dam, Vale

“Saatin koca kara kolu kımıltısız
hâlâ, ama dakika başı yinelediği
hareketin tam eşiğinde; o esnek
sarsıntı tüm bir dünyayı harekete
geçirecek. Saatin umutsuz,
aşağılayıcı, sıkkın yüzü yavaşça
dönecek, demir direkler teker
teker ilerleyecek…”
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Saydam Şeyler

“İnce bir dolaysız gerçeklik
cilası, doğal ve yapay maddelerin
üzerini kaplar; her kim şimdide,
şimdiyle kalmak istiyorsa
lütfen onun ince gergin cilasını
çatlatmasın.”

“Bütün romanlarımın en şenliklisi,
bu hergelenin cingözüdür.”

“Sonuçta, hem ürpertici hem de
güldürücü bir etki bırakıyor, hem
güzel hem de dehşete düşürücü
saydamlıklar.”

NABOKOV

THE TIMES

VLADIMIR NABOKOV

Sebastian Knight’ın
Gerçek Yaşamı
Çeviren: Fatih Özgüven
ISBN-13: 9789750501678
216 sayfa

“Ben Sebastian’ım ya da
Sebastian ben ya da belki ikimiz,
ikimizin de tanımadığı bir
başkasıyız.”
“Sebastian Knight’ın Gerçek
Yaşamı, kayboluşların,
kaybedilenlerin, bir yere konulup
sonra nereye konduğu unutulan
mutluluğun romanı.”
JOHN LANCASTER

VLADIMIR NABOKOV

Solgun Ateş

Çeviren: Yiğit Yavuz
ISBN-13: 9789750512834
286 sayfa

“Çok zordur konuşmak sevgili
ölülerimizle, rüyalardan
bildiğimiz üzere! Endişemizi,
kırılganlığımızı, utancımızı
görmezden gelirler. Artık eskisi
gibi olmayışları insana fena
koyar. Uzak bir savaşta ölen okul
arkadaşımız, şaşkın değildir
bizi kapısında görmekten; işaret
eder biraz kaygısız, biraz kederli,
bodrum katı odasındaki su
birikintilerini.”
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Vladimir Nabokov

Vladimir Nabokov

VLADIMIR NABOKOV

Çeviren: Sabri Gürses
ISBN-13: 9789750520006
367 sayfa

Çeviren: Levent Mollamustafaoğlu
ISBN-13: 9789750527043
245 sayfa

Çeviren: Fatih Özgüven
ISBN-13: 9789750510885
158 sayfa

Yetenek

“Sevmediğin bir yerden
ayrılırken incecik bir hüzün
yaşadın mı hiç ey okur? Kalp
kırılmaz sevdiğimiz nesnelerle
vedalaşırken olduğu gibi. Islak
bakış gözyaşını tutarak çevrede
dolanmaz, sanki terk edilen
yerden titrek bir yansımayı
yanında götürmek ister gibi;
ama ruhun en iyi köşesinde
canlandırmadığımız, zar zor fark
ettiğimiz ve işte sonsuza dek
terk ettiğimiz eşyalara karşı bir
üzüntü hissederiz.”

Çarpık Dünya

“Ortalama İnsan partisini
kurduğunda bir tür küçük
saray ahalisi ve korumaları
onu karşılamak için ordaydı.
Takipçilerinin her birinin
küçük bir kusuru ya da bir
eğitimcinin meyve kokteyli
içtikten sonra söyleyebileceği gibi
“geçmişlerinde bir güvensizlik”
vardı…”
“Modern romanda algılarının
çeşitliliği, gücü ve zenginliği
bakımından Nabokov’a rakip
çıkabilecek bir yazar yoktur.”

Laura’nın Aslı

“Kocam da, diye cevapladı kız,
yazardır - yani, bir bakıma.
Şişman adamlar karılarını
döver denir, adam da karısını
kâğıtlarını karıştırırken
yakalayınca adamakıllı kızgın
görünmüştü. Mermer bir
kağıt ağırlığını indirdiği gibi
bu narin beyaz eli (çırpınır
gibi bir hareketle küçük elini
gösteriyor) ezecek gibi yapmıştı.
Aslında aptal bir iş mektubunu
arıyordu kız, adamın esrarengiz
müsveddesinin sırrını çözmeye…”

MARTIN AMIS
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John Steinbeck

John Steinbeck

John Steinbeck

John Steinbeck

Çeviren: Bülent O. Doğan
ISBN-13: 9789750531392
97 sayfa

Çeviren: Rasih Güran
ISBN-13: 9789750531408
292 sayfa

Çeviren: Roza Hakmen
ISBN-13: 9789750531200
644 sayfa

Çeviren: Rasih Güran
ISBN-13: 9789750531170
540 sayfa

Al Midilli

Steinbeck’in doğaya ve insana
on yaşındaki bir çocuğun
gözünden baktığı Al Midilli kendi
edebi kariyerinde olduğu kadar
Amerikan edebiyatında da bir
dönüm noktası.

Bitmeyen Kavga

Bitmeyen Kavga, insanlığın
bitmek tükenmek bilmeyen
mücadele gücünün anlatıldığı
eşsiz bir grev romanı.

“Bir başyapıt … Çocukluğun yürek
burkacak kadar gerçek bir tablosu.”

“Bitmeyen Kavga, iktisadi ve
toplumsal bir çalkantıdan yola
çıkılarak yazılan en iyi işçi ve grev
romanıdır.”

CLIFTON FADIMAN

FRED T. MARCH

Cennetin Doğusu

Gazap Üzümleri

Cennetin Doğusu, 20. yüzyıl
Amerikan edebiyatının en önemli
temsilcilerinden Steinbeck’in
iyilikle kötülüğün ezeli
mücadelesini işlediği başyapıtı.

Gazap Üzümleri, bir toplumsal
krizin etkilerinin epik bir
anlatıyla gerçek bir sanat
eserine dönüşmesinin Amerikan
edebiyatındaki en güzel örneği.

“Hep bu kitabı yazmak istedim, bu
kitabı yazabilmek için çalıştım, bu
kitabı yazabilmek için dua ettim.”

“Steinbeck’in asıl yeteneği, bizi
Joad ailesiyle birlikte yaşatmasıdır.
Ailenin konuşmalarına daldığınız,
kişiliklerini öğrendiğiniz anda sanki
onlarla yürüyormuş, araba tamir
ediyormuş ya da kamp kuruyormuş
gibi hissedersiniz.”

JOHN STEINBECK

SAM JORDISON
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John Steinbeck

John Steinbeck

Çeviren: Ayşegül Tekçe

Çeviren: Ayşegül Tekçe

Sardalye Sokağı
Amerikan edebiyatının usta
yazarı Steinbeck, İkinci Dünya
Savaşı sırasında kaleme aldığı
Sardalye Sokağı’nda savaşı
unutmak istercesine sıradan
insanların günlük hayatlarına
odaklanıyor.
“[Sardalye Sokağı] okumaktan en
çok keyif aldığın Steinbeck kitabı.”
EDMUND WILSON

OCA
2022K

OCAK2
2 02

Yukarı Mahalle
Nobel Edebiyat Ödüllü John
Steinbeck, ilk büyük başarısını
kazandığı Yukarı Mahalle’de
komediyle trajediyi ustalıkla
harmanlıyor.
“[Steinbeck] eserleriyle, kendisine
yön veren engin toplumsal
temaların hakkını veriyor.”
DON DELILLO

John Steinbeck

Pippin IV’ün
Kısa Süren
Saltanatı
Çeviren: Rasih Güran

Pippin IV’ün Kısa Süren Saltanatı
iktidar hırsını ve yönetimdeki
bozuklukları ince bir mizah
aracılığıyla eleştiren, eşine az
rastlanır bir politik roman.
“Pippin IV’ün Kısa Süren
Saltanatı mükemmel bir hiciv ve
nükte koleksiyonu, baş döndüren bir
üslupla yazılmış bir roman.”

OCA
2022K

John Steinbeck

Cennet Çayırları
Çeviren: Belkıs Dişbudak

Cennet Çayırları, sıradan
yaşamların ve kişisel trajedilerin
nasıl dönüştüğünü, birbirine
eklendiğini gerçekçi biçimde
anlatarak toplum kavramının
temellerine ayna tutuyor.
“Cennet Çayırları’nda karakterler
adeta yaşamaları, nefes almaları
ve hoş ağaçlarla sarıp sarmalanmış
küçük çiftliklerinde kendilerini
bulmaları için yaratılmış.”
GERRY FITZGERALD

HOWARD LEVANT
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JACK LONDON

JACK LONDON

JACK LONDON

Çeviren: Yiğit Yavuz
James Dickey’in önsözüyle
ISBN-13: 9789750509346
236 sayfa

Çeviren: Yiğit Yavuz
Andrew Sinclair’in önsözüyle
ISBN-13: 9789750518331
421 sayfa

Çeviren: Yiğit Yavuz
ISBN-13: 9789750514418
198 sayfa

Beyaz Diş

Beyaz Diş vahşi bir hayvanın
gözünden, hem doğal hayata hem
de insanların acımasız dünyasına
eleştirel bir bakış...
“Oysa vahşilik, Beyaz Diş’in
görünüşüne ve hareketlerine
sinmişti. O vahşi tabiatı
simgeliyordu; onun ete kemiğe
bürünmüş haliydi.”
JACK LONDON
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Martin Eden

Jack London, yarı-otobiyografik
romanı Martin Eden’da yazar
olabilmek için hayatını ortaya
koyan genç bir gemi işçisinin
hikâyesini anlatıyor.
“Martin, bir maceraperest ve
aksiyon adamıydı, bunu becerebilen
pek fazla yazar da yoktur.”
GEORGE ORWELL

Uçurum İnsanları

Uçurum İnsanları üzerinde güneş
batmayan ülke olarak bilinen
İngiliz İmparatorluğu’nun
karanlık yüzüne dair birinci elden
bir tanıklık...
“Başka hiçbir kitabım için
yoksulların ekonomik açıdan
aşağılanmasını inceleyen Uçurum
İnsanları kadar kalp ağrısı çekip
gözyaşı dökmedim.”
JACK LONDON
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Tennessee Williams

Mrs. Stone’un
Roma Baharı

Çeviri ve sonsöz: Fatih Özgüven
ISBN-13: 9789750526695
105 sayfa

Mrs. Stone’un Roma Baharı,
20. yüzyılın en başarılı Amerikan
oyun yazarlarından Tennessee
Williams’ın kısa roman türünde
verdiği kusursuz bir örnek.
“Göz alıcı bir düzyazı, her kelimesi
düşünülmüş, kısa, eksiksiz, usta işi.”
GORE VIDAL

RALPH ELLISON

John Dos Passos

Çeviren: Mehmet H. Doğan
ISBN-13: 9789750513596
544 sayfa

Çevirenler: Tomris Uyar,
Osman Yener
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750520204
192 sayfa

Görülmeyen Adam

1952’de ABD’de yayımlandığında
haftalarca çok satanlar listesinde
kalan ve ertesi yıl National
Book Award’a değer görülen
Görülmeyen Adam, Amerika’nın
en çarpıcı çelişkilerini sergiliyor.
“Birinci sınıf bir kitap, süper bir
roman...”
SAUL BELLOW

Doğu Ekspresi

Doğu Ekspresi, 20. yüzyıl Amerikan
edebiyatının önemli yazarlarından
John Dos Passos’un Doğu’ya dair
izlenimlerini aktardığı keyif verici
bir seyahatname.
“Dos Passos’un dünyası, tıpkı
Kafka’nın Faulkner’ın ve
Stendhal’ınki gibi imkânsız bir dünya:
çelişkilerle dolu. Ama güzellik, tam da
çelişkide gizlidir; örtük bir çelişkidir.
Dos Passos’un zamanımızın en
büyük yazarlarından biri olduğunu
düşünüyorum.”
JEAN PAUL SARTRE
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Lily Tuck

Patrick White

Çeviren: Necdet Dümelli
ISBN-13: 9789750531811
159 sayfa

Çeviren: Murat Belge
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750522260
556 sayfa

Kız Kardeşler

Kız Kardeşler merceğini sadakat,
takıntı, kıskançlık gibi ikircikli
meselelere doğrultan kışkırtıcı,
ayrıksı bir roman.
“Kız Kardeşler minimalist
bir başyapıt… Lily Tuck küçük
bir çantada dünyanın yükünü
taşıyabilen bir yazar…”
EUGENIA WILLIAMSON
BOSTON GLOBE

Arabadakiler

Arabadakiler, Nobel Edebiyat
Ödüllü Patrick White’ın roman
sanatında zirveye ulaştığı
dönemin başyapıtı.
“Ancak büyük yazarlar eserlerinin
onlardan bağımsızlaşmasına ve
kendilerinden daha büyük bir
varlığa kavuşmasına izin verirler.
Patrick White da bu yazarlardan
biri.”
DAVID MALOUF
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Saul Bellow

Saul Bellow

Çeviren: Hasan Fehmi Nemli
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750529641
705 sayfa

Çeviren: Hasan Fehmi Nemli
ISBN-13: 9789750519321
291 sayfa

Augie March’ın
Maceraları

Toplumsal baskılara bireysel
özgürlük ve seyahat arzusuyla
direnen Augie March’ın Maceraları
umut ve iyimserlik dolu bir büyük
deneysel yapıt.
“Saul Bellow, Nobel Edebiyat
Ödülü’nü öncelikle Augie March’ın
Maceraları’yla hak etmiştir.”

Bay Sammler’ın
Gezegeni

Bay Sammler’ın Gezegeni, İkinci
Dünya Savaşı’nın insan ruhunda
bıraktığı yaralara yeni bir
geleceğin penceresinden bakan
bir başyapıt.
“Bellow, uyum ve düzeni temel alan
anlatı ilkelerine dayalı romancılığı
alt üst eden bir yazar.”
PHILIP ROTH

HAROLD BLOOM
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YAKIN

SAUL BELLOW

SAUL BELLOW

Çeviren: Hasan Fehmi Nemli
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750529658
143 sayfa

Çeviren: Özde Duygu Gürkan
ISBN-13: 9789750505348
428 sayfa

Günü Yaşa

Modern bireyin açmazlarına
trajedi ve mizah duygusuyla
ışık tutan Günü Yaşa, Nobel
Edebiyat Ödüllü Saul Bellow’un
başyapıtlarından biri.
“Bellow, Amerikan edebiyatının
belkemiğidir.”
PHILIP ROTH

“Saul Bellow, 20. yüzyıl Amerikan
yazarları arasında devlerden biri,
belki de tek devdir.”

Herzog

20. yüzyılın birey üzerindeki
yıkıcılığını ele alan Herzog,
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi
Saul Bellow’un başyapıtı olarak
kabul ediliyor.
“Madam Bovary’yi Charles’ın ya
da Anna Karenina’yı Karenin’in
bakış açısından anlatma
hevesine kapılan biri, Herzog’da
bunun kusursuz bir şekilde
gerçekleştirildiğini görecektir.”

DA

SAUL BELLOW

Humboldt’un
Armağanı

Çeviri ve önsöz: Osman Yener

Saul Bellow

Yağmur Kral

Çeviri ve önsöz: Osman Yener
ISBN-13: 9789750529665
347 sayfa

Bellow, 1976 Pulitzer Ödülü’nü
kazandığı Humboldt’un
Armağanı’nda, yazarlık, şiir,
edebi ün ve başarı gibi meseleler
ışığında Amerika’yı anlatıyor.

Saul Bellow, en eğlenceli romanı
olan Yağmur Kral’da hayalle
gerçeği, felsefi tartışmalarla
mizahı harmanlıyor.

“Humboldt’un Armağanı, ölüm
hakkında komik bir kitaptır.”

“Bana göre, gelmiş geçmiş en büyük
Amerikan yazarı (...) İnsan ötesi bir
güç gibi (...) Kural tanımıyor.”

SAUL BELLOW

MARTIN AMIS

PHILIP ROTH

JOHN MAXWELL COETZEE
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Stefan Zweig

Bilinmeyen Bir
Kadının Mektubu
Çeviri ve önsöz: Kıvanç Koçak
ISBN-13: 9789750528699
67 sayfa

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
karşılıksız aşka dair kolay
okunan ama unutması çok zor
bir kitap…
“Bilinmeyen Bir Kadının
Mektubu kısa anlatı formundaki
gelişimin zirve noktası.”
HAROLD STRAUSS

Stefan Zweig

Satranç

Çeviri ve önsöz: Kıvanç Koçak
ISBN-13: 9789750522710
80 sayfa

Stefan Zweig

Castellio Calvin’e
Karşı
ya da Bir Vicdan
Zorbalığa Karşı

Stefan Zweig’dan eşsiz bir uzun
öykü, ustalıkla işlenmiş bir
kurmaca, insana dair duyguların
evrenselliği...

Çevirenler: Mustafa Topal,
Kıvanç Koçak
Kıvanç Koçak’ın önsözüyle
ISBN-13: 9789750524295
241 sayfa

“Yaşanan bir travmanın edebiyatta
işlenmesinin en şaşırtıcı
örneklerinden.”

Castellio Calvin’e Karşı, zorbalığa
karşı tek başına ayakta duran bir
vicdanın çarpıcı mücadelesi...

HANNES FRICKE

“Castellio hakkında hiçbir şey
bilmiyordum, onunla tanışmış
olmaktan gerçekten mutluyum ve
geçmiş zamandan bir dost edinmiş
durumdayım.”
THOMAS MAN

Stefan Zweig

Dünün Dünyası

Bir Avrupalı’nın Anıları
Çeviren: Gülçin Wilhelm
Kıvanç Koçak’ın önsözüyle
ISBN-13: 9789750526367
412 sayfa

Dünün Dünyası, Zweig’ın ve
aslında tüm insanlığın kaybettiği
Avrupa’ya bir ağıt, bir tür kültür
tarihi, bir dönemin biyografisi…
“Dünün Dünyası’nı
okuduğunuzda, Zweig’ın hayatına
yaptığı yatırımlara dair her şeyi
görüyorsunuz; güvenlik dünyası
demeyi tercih ettiği bu dünyanın,
kendisi için çok şey ifade eden,
gittikçe daha rafine ve özgür hale
gelen bu hayatın bir anda geride iz
bırakmadan yok edildiğini de.”
WES ANDERSON
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Rainer Maria Rilke

Malte Laurids
Brigge’nin Notları
Çeviren: Gürsel Aytaç
ISBN-13: 9789750521225
180 sayfa

Malte Laurids Brigge’nin
Notları hem büyük bir şairin
iç dünyasına yolculuk, hem
derinlikli edebiyat.
“Bugün biz Almanya’da şair
dediğimiz zaman hâlâ onu [Rilke’yi]
düşünmekteyiz…”
STEFAN ZWEIG

BERTOLT BRECHT

Irmgard Keun

Çeviren: Sevgi Soysal
Walter Benjamin’in sonsözüyle
ISBN-13: 9789750508707
359 sayfa

Çeviri ve önsöz: Nilay Kaya
ISBN-13: 9789750524066
164 sayfa

Beş Paralık Roman

Beş Paralık Roman, tiyatronun
ustası Brecht’in Hitler’in iktidara
gelişinden sonra yazdığı ilk
büyük satiri.
“Brecht hem sömürülenlerle, hem
de sömürenlerle ilgilenir. Değişik
tarihsel dönemleri bir arada
incelemesinin ve gangster tiplerini
Dickens zamanının tempo ve dış
görünüşünü yansıtan bir Londra’ya
yerleştirmesinin nedeni budur.”
WALTER BENJAMIN
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Yalancı İpek Kız

Beyazperdede anlatılan şaşaalı
hayatlara bir cevap olarak
yazılan Yalancı İpek Kız, Weimar
döneminin altın yıllarında
Berlin’de bir genç kadın olmayı
hem eğlenceli hem de hüzünlü
yönleriyle anlatıyor.
“Nazi sansür heyetlerini kızdıran
şey romanın çarpıcı gerçekliği değil,
insanlığın ortak olduğuna dair
verdiği mesaj olmuştur.”
MARIA TATAR

Hans Magnus Enzensberger

Hayatta Kalma
Sanatçıları

20. Yüzyıldan 99 Edebî
Vinyet
Çeviren: Tanıl Bora
ISBN-13: 9789750531767
321 sayfa

Şair ve yazar Hans Magnus
Enzensberger, kimisi kahramanca
kimisi utandırıcı yollarla, ama
esas olarak eseriyle hayatta
kalabilmiş, bütün dünyadan
yazarların kısa portrelerini
çiziyor.
“Kitap büyüklük hummasına
kapılan, gümbürtülü başarılar
kazanan, sonradan görmeler gibi
böbürlenen ve gıcırtılı bir yoksulluk
içinde batıp giden yazarları bir
araya getiriyor.”
CHRISTIAN THOMAS
FRANKFURTER RUNDSCHAU
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BERNHARD SCHLINK

Michael Lentz

KINGSLEY AMIS

Çeviren: Cemal Ener
ISBN-13: 9789754703887
190 sayfa

Çeviren: Fikret Doğan
ISBN-13: 9789750526466
411 sayfa

Çeviri ve önsöz:
Levent Mollamustafaoğlu
ISBN-13: 9789750532504
348 sayfa

Okuyucu

Kırkı aşkın dile çevrilen ve
sinemaya uyarlanan Okuyucu,
20. yüzyıl Alman edebiyatının en
parlak romanlarından biri.
“Okuyucu bizi... düşünmemeyi
tercih ettiğimiz konular üzerine
düşündürüyor.”
THE NEW YORK TIMES
BOOK REVIEW

Pasifik Sürgünleri

Aynı zamanda bir müzisyen ve
şair olan Michael Lentz, canlı
kelimesinin hakkını sonuna
kadar veren anlatım gücü ve
diliyle bugününün güvensizliği ve
süfliliği arasında sıkışıp daralan
ruhları anlatıyor, sızılarıyla
zenginleşerek…
“Naziler’den kaçan büyük Alman
yazar ve sanatçıların sürgündeki iç
dünyaları...”
EDO REENTS

Yaşlı Kurtlar

Kingsley Amis’in komedi
ile trajediyi aynı ipte ustaca
oynattığı Yaşlı Kurtlar, her an
yoldan çıkmaya hazır bir arkadaş
grubunu anlatan muazzam bir
roman.
“Yaşlı Kurtlar, karakterlerini
hem yüzeyde hem de derinde
resmediyor. Bu, Amis’in en
kapsayıcı romanı; küçümseyici
bir memnuniyetsizlikten lirik bir
şefkate kadar bin bir duyguyu ve ruh
halini çevreliyor.”
WILLIAM H. PRITCHARD
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John Berger

Domuz Toprak
Çeviren: Taciser Belge
ISBN-13: 9789754702057
257 sayfa

“Onların Emeklerine”
üçlemesinin ilk kitabı olan
Domuz Toprak, John Berger’ın
edebiyat dünyasında kazanacağı
saygınlığın habercisi niteliğinde
bir başyapıt.
“Berger, köy hayatına hem uzaktan
hem de yakından bakan, köy
hayatının hem parçası hem de
tanığı olan bir detay ve gözlem
ustası.”
FRANK KERMODE

John Berger

Bir Zamanlar
EUROPA’da

Çevirenler: Murat Belge,
Taciser Belge
ISBN-13: 9789754700510
195 sayfa

“Onların Emeklerine”
üçlemesinin ikinci kitabı
olan Bir Zamanlar EUROPA’da,
köylülüğün dönüşümünü yeni
bir kültürel alaşım ve yaşam
tarzı imkânı olarak anlatan bir
modern zaman epiği.
“Bir Zamanlar EUROPA’da
olağanüstü bir eser… Berger’ın
dehası bize tarihin bildiğimiz
insanları nasıl değiştirdiğini, nasıl
yabancı kıldığını gösteriyor.”

John Berger

Leylak ve Bayrak
Çevirenler: Murat Belge,
Taciser Belge
ISBN-13: 9789754705485
212 sayfa

Şehre yerleşen köylülüğün
yeni varoluş tarzını anlatan
Leylak ve Bayrak, John Berger’ın
on yedi yılını verdiği “Onların
Emeklerine” üçlemesinin son
kitabı.
“Leylak ve Bayrak, unutulmaz
bir yapıt. İyi bir romandan
bekleneceği gibi büyüleyici ve şiir
derinliğine sahip.”
ISABEL ALLENDE

ANGELA CARTER
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ALDOUS HUXLEY

HalldÓr Laxness

Çeviri ve önsöz: Mîna Urgan
ISBN-13: 9789754701760
594 sayfa

Çeviren: Osman Yener
ISBN-13: 9789750518690
511 sayfa

Ses Sese Karşı

Ses Sese Karşı, Cesur Yeni Dünya
ile İngiliz edebiyatında distopya
türünün yetkin örneklerinden
birini veren edebiyatçı ve
eleştirmen Aldous Huxley’nin
otobiyografik boyutları ağır basan
“portre romanları”ndan biri.
“Yirmili yaşlarından itibaren
Aldous Huxley’nin adı, belirli bir
toplumsal hiciv türünün parolası
haline geldi. Bütün bir dönemi
ve hayat tarzını hicvederek
ölümsüzleştirdi.”
RAYMOND FRASER

Özgür İnsanlar

Nobel Edebiyat Ödüllü İzlandalı
şair ve romancı Halldór Laxness,
Özgür İnsanlar’da, bağımsızlığına
düşkün bir halkı, bir çiftçinin
destansı hayat mücadelesi
üzerinden anlatıyor.
“Laxness’ın hayalgücü, sembol
ve anlatım konusundaki yeteneği
büyük şairleri akla getiriyor…
Bjartur, köylülerin özgürlüğünün
karmaşık ve büyüleyici bir
sembolü.”
THE NEW YORK TIMES
BOOK REVIEW

Jorge SemprÚn

Federico Sánchez’in
Özyaşamöyküsü
Çeviren: Işık Ergüden
Kerem Ünüvar’ın önsöz ve
sonsözüyle
ISBN-13: 9789750522413
372 sayfa

Federico Sánchez’in
Özyaşamöyküsü, 20. yüzyıla
özgü Komünist Parti ideolojisi
ve yaşam tarzının belirlediği bir
hayata dair çarpıcı bir anlatı.
“Semprún’un yapıtları 20. yüzyılın
dehşet verici kesitlerine dair en
kusursuz tanıklıklardan biridir ve
Semprún bütün Avrupa’da en zorlu
hakikatleri araştırma gereğinde
ısrar eden bir entelektüel olarak
tanınır.”

J.M.G. LE CLEZIO

Ayağın Hikâyesi
ve Diğer Fanteziler

Çeviren: Işık Ergüden
Güneş Akkor’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750529399
297 sayfa

Nobel Edebiyat Ödüllü Le Clézio,
masalsı üslubu ve hayal gücüyle
harmanladığı öyküleriyle okuru,
Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan
Amerika’ya uzanan etkileyici bir
yolculuğa çıkarıyor.
“Yeni yola çıkışların, şiirsel
serüvenin ve bedensel coşkunun
yazarı, hüküm süren uygarlığın
ötesindeki ve aşağısındaki bir
insanlığın kâşifi…”
2008 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ
KOMİTESİ

MICHAEL EAUD
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ANDRÉ MALRAUX

André Malraux

Diego Zúñiga

Jean Rouaud

Çeviren: Ali Berktay
ISBN-13: 9789750500299
320 sayfa

Çeviri ve önsöz: Attilâ İlhan
ISBN-13: 9789754706734
544 sayfa

Çeviren: Ümit Edeş
ISBN-13: 9789750532214
139 sayfa

Çeviren: Şirin Etik
ISBN-13: 9789750530401
154 sayfa

İnsanlık Durumu

Fransız romancı André
Malraux’nun politik idealizm
ve devrimci mücadelenin trajik
çelişkilerini anlatan, dünyaca
ünlü başyapıtı.
“İnsanlık Durumu, Çin
Devrimi’nin trajedisini kurmaca
alanına taşıyan bir eser. Malraux,
Şangay’daki acı ve kargaşa dolu
epik anları betimlerken sahipsiz
bırakılan bir devrimin trajedisini
anlatıyor.”

Umut

Umut, Nobel Edebiyat Ödüllü
Fransız yazar André Malraux’nun
İspanya İç Savaşı’yla ilgili eseri.
“André Malraux, 20. yüzyılın en
ilginç ve üretken yazarlarından
biriydi.”
CHRISTOPHER HITCHENS

Camanchaca

Savaş Meydanları

Diego Zúñiga, Camanchaca’da
ömür boyu sürecek bir kederi
eşsiz mükemmellikte üslubuyla
anlatıyor.

Savaş Meydanları, kişisel tarihler
ile o büyük Tarih’in nasıl iç içe
geçtiğini gösteren hüzünlü bir
roman.

“Umulmadık bir ses, daha önce
karşılaşmadığımız bir manzara;
gösterişsiz, risk alan, huzursuz edici
ve şaşırtıcı bir kitap.”

“Jean Rouaud kalemini ustaca
oynatıyor ve gündelik detaylar ile
büyük olayları, keder ile neşeyi,
inanç ile umutsuzluğu birbirine
bağlayan ipleri kullanarak bir
yumak oluşturuyor.”

ALEJANDRO ZAMBRA

BOSTON GLOBE

CHRISTOPHER HITCHENS
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LEÏLA SEBBAR

Şehrazat

17 Yaşında, Esmer,
Kıvırcık Saçlı, Yeşil Gözlü
Çeviren: Bahadırhan Bozkurt
ISBN-13: 9789750529993
204 sayda

Leïla Sebbar, Paris’te yaşayıp
Parisli olamayanların,
devrimcilerin, dandy’lerin,
motorcuların, uyuşturucu
bağımlılarının bir işgal evinde
kesişen ve evden kaçan
Şehrazat’ın etrafında dönen
hikâyesini anlatıyor.
“Mağrip imgeleri Sebbar’ın
kitabında güneş gibi doğuyor;
bu imgeler, yeni karakterlerin
eklenmesiyle aile tarihleri ve
hatıralar hakkında birkaç söz
söylemek için duraklanan o parıltılı
anlarda usul usul akıyor.”
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CLAUDIA PUGH-THOMAS

TANGUY VIEL

Ceza Kanunu,
353. Madde

Çeviren: Mehmet Emin Özcan
ISBN-13: 9789750527647
132 sayfa

Tanguy Viel, bir cinayetin altında
yatan kişisel ve toplumsal
sorunları, bunların nasıl
kesiştiğini masaya yatırıyor.
“Her şey bulanık; kasabayı sarıp
sarmalayan ve romanın her yanına
sinen bir sis var gibi. Ama sonra,
cinayetin rotası bir kapkaralığın
içinden ağır ağır, bizi meraktan
kıvrandırarak beliriyor ve sebepler
anlaşılıyor.”

DINO BUZZATI

Tatar Çölü

Çeviren: Hülya Uğur Tanrıöver
ISBN-13: 9789754701258
232 sayfa

İtalyan edebiyatının köşe
taşlarından Dino Buzzati’nin
ilk romanı olan Tatar Çölü,
modernist edebiyata yapılmış en
önemli katkılardan biri.
“Tatar Çölü, sadece aklıyla hareket
ettiğini düşünen insanlara meydan
okumak gibi büyük bir riski göze
alan, sıra dışı bir roman.”
TIM PARKS

THE MINNEAPOLIS
STAR TRIBUNE
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ARTHUR KOESTLER

Gün Ortasında
Karanlık
Çeviren: Pınar Kür
ISBN-13: 9789754704044
255 sayfa

Gün Ortasında Karanlık,
hapishane edebiyatının
dünya çapındaki en başarılı
örneklerinden biri ve Arthur
Koestler’in en çok okunan
eseridir.
“Gün Ortasında Karanlık,
benzeri olmayan bir romandır,
çünkü neredeyse hiçbir İngiliz
yazar totalitarizmi içeriden
görememiştir.”
GEORGE ORWELL

52

Faddey Venedİktovİç Bulgarİn

Mitrofan’ın
Ay Serüveni

Çevirenler: Ömer Ürenden,
Varol Tümer
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750521089
171 sayfa

19. yüzyıl Rus edebiyatının
hiciv ve taşlama ustalarından
Faddey Bulgarin, Mitrofan’ın Ay
Serüveni’nde insanlığın ütopyacı
umutlarının çarpıcı bir tasvirini
sunuyor.
“Bulgarin, ana caddede herkesin
ortasında rastlaşmaya cesaret
edemeyeceğim türden bir yazar.”

İlya İlf, Yevgenİ Petrov

İlya İlf, Yevgenİ Petrov

Çeviren: Mehmet Özgül
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750518843
448 sayfa

Çeviren: Mehmet Özgül
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750521294
471 sayfa

On İki Sandalye

On İki Sandalye, Sovyet
edebiyatını mizah, taşlama ve
ironi unsuruyla tanıştıran İlya
İlf ve Yevgeni Petrov’un beraber
yazdıkları ilk roman.
“İlf ve Petrov, Sovyetler Birliği’nin
parmakla sayılabilecek kadar
az ve başarılı taşlama yazarları
arasındalardı.”
CHRIS BERG

Altın Buzağı

Altın Buzağı, Ostap Bender
karakteriyle Rus edebiyatında
unutulmaz bir kahraman yaratan
İlya İlf ve Yevgeni Petrov’un
panoramik Sovyet romanlarının
ikincisi.
“Rus romanı İlya İlf ve Yevgeni
Petrov’un satirik yapıtlarında bir
yeniden doğuş çabasına tanıklık
etmiştir.”
D.S. MIRSKY

ALEKSANDR SERGEYEVİÇ
PUŞKİN
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ALEKSANDR SOLJENİTSİN

İvan Denisoviç’in
Bir Günü
Çeviren: Mehmet Özgül
ISBN-13: 9789750508738
157 sayfa

Yayımlandığında dünyada
hem edebi hem de siyasi yankı
uyandıran İvan Denisoviç’in Bir
Günü, Stalinist baskıyı edebiyata
taşıyan ilk roman.
“Doktor Jivago’ya kadar hiçbir ilk
roman modern Rus edebiyatında,
nadide bir eser olan İvan
Denisoviç’in Bir Günü kadar
heyecan uyandırmamış ve fırtınalar
koparmamıştı.”
DAVID STEWART HULL

ALEKSANDR SOLJENİTSİN

Kreçetovka
İstasyonu’nda
Bir Olay /
Matriyona’nın Evi
Çeviren: Mehmet Özgül
ISBN-13: 9789750509438
129 sayfa

Kreçetovka İstasyonu’nda Bir
Olay ve Matriyona’nın Evi, Nobel
Edebiyat Ödüllü yazar Aleksandr
Soljenitsin’in savaşın birleştirdiği
hayatlara dair iki çarpıcı
novellası.
“Etkisi altında bulundukları
ideolojiye mesafe alarak, o ideolojiyi
içeriden algılamamızı sağlayan
iki yazardan biri Balzac ise diğeri
Soljenitsin’dir.”

İVO ANDRİÇ

İvo Andrİç

Çevirenler: Hasan Âli Ediz,
Nuriye Müstakimoğlu
Hasan Âli Ediz’in önsözüyle
ISBN-13: 9789754707823
354 sayfa

Çeviren: Müge Günay
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750527166
108 sayfa

Drina Köprüsü

Lanetli Avlu

Bir ülkeyi ve insanlarını, onların
üç yüz elli yıllık tarihine tanıklık
eden bir köprünün dilinden
anlatan olağanüstü bir roman.

Lanetli Avlu, Balkan edebiyatında
çığır açan Nobel Edebiyat Ödüllü
yazar İvo Andriç’in hapsedilme
deneyimi ve iradenin sınırları
üzerine çarpıcı anlatısı.

“İvo Andriç izini sürdüğü temaları
ve ülkesinin tarihinden seçtiği insan
yazgılarını, güçlü ve destansı bir
dille anlatmıştır.”

“Andriç, Yugoslavya’nın dünyadaki
şöhretine hepimizden çok katkıda
bulundu.”

1961 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ
KOMİTESİ

JOSIF BROZ TITO

TERRY EAGLETON
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İVO ANDRİÇ

Ömer Paşa

Çeviren: Ali Berktay
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750529412
291 sayfa

Balkanlar’ın Nobel Edebiyat
Ödüllü yazarı İvo Andriç,
Ömer Paşa’da devrine ait tarihî
bir olayla kişisel öyküleri
birleştiren destansı bir anlatı
sunuyor.
“Ömer Paşa’da Andriç, Osmanlı
yönetiminin Balkanlar’da yarattığı
etkiyi bir ressam titizliğiyle
betimliyor.”
CELIA HAWKESWORTH
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İVO ANDRİÇ

Sinan’ın
Tekkesinde Ölüm
Çeviren: Müge Günay
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750527791
191 sayfa

Sinan’ın Tekkesinde Ölüm,
Balkanlar’ın Nobel Edebiyat
Ödüllü büyük yazarı
İvo Andriç’in son dönem
hikâyelerinden oluşan özgün bir
seçki.
“İvo Andriç, Yugoslavya’nın
Tolstoy’uydu.”
RENÉ WELLEK

İvo Andrİç

Travnik Günlüğü
Çeviri ve önsöz: Tahir Alangu
ISBN-13: 9789754707434
514 sayfa

Travnik Günlüğü, Drina
Köprüsü’nün de yazarı, Nobel
Edebiyat Ödüllü İvo Andriç’in
Balkanlar’daki çarpıcı toplumsal
değişimi Bosna’nın aynasından
yansıtan başyapıtlarından biri.
“İvo Andriç, Yugoslavya’nın en
büyük yazarlarından biriydi.
Toplumunun ilginç ve karmaşık
tarihi, Andriç’in yaratıcı zihninin
başlıca besin kaynağı olmuştur.”
MURAT BELGE
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Saša Stanišić

Köken

Çeviren: Gülçin Wilhelm
ISBN-13: 9789750531545
313 sayfa

Köken, dağılan Yugoslavya’dan,
harap edilen Bosna’dan Batı’ya
sığınan bir ailenin, o ailenin
çocuğunun kâbuslarla, hayallerle,
anlamazlıklarla, çok hızlı
olgunlaşmalarla, alışamamalar
ve uyumlanmalarla dolu hayat
hikâyesi.
“Muazzam bir kitap, insanın
okumakla kalmayıp evlat edinmek
isteyeceği türden.”
DIRK KNIPPHALS
TAGESZEITUNG

Cevad Karahasan

Gece Göğünün Tesellisi

Küllerin Anlattığı
Çeviren: Dilman Muradoğlu
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750526725
552 sayfa

Çağdaş Boşnak edebiyatının usta
yazarı Cevad Karahasan’ın, kimi
eleştirmenlerce Umberto Eco’nun
Gülün Adı’na, Amin Maalouf’un
Semerkant’ına akraba sayılan
kitabı, Selçuklu’nun ve Ömer
Hayyam’ın dünyasını rengârenk
tablolaştıran bir anlatı…
“Küllerin Anlattığı, miyoplar
ve çekingenler için, gayretkeşler
ve kitap kurtları için, öğrenme
tutkunları ve gözlük takanlar için
dev bir müdafaanamedir…”

Sâdık Hidâyet

Kör Baykuş

Çeviri ve sonsöz: Ali Fuat Bilkan
ISBN-13: 9789750526640
111 sayfa

Kör Baykuş hayalle gerçeğin,
aydınlıkla karanlığın, umutla
umutsuzluğun iç içe geçtiği eşsiz
bir edebi yolculuk...
“Başyapıt diye bir şey varsa budur!”
ANDRÉ BRETON

“Sâdık Hidâyet’in yarattığı
karakterin kalbinde iki itici güç
yatıyor: Yaratma arzusu ile
unutulmak ve ölüm arzusuyla
kabuğuna çekilme.”
DEIRDRE LASHGAR

Habib Selmi

Marie-Claire’in
Kokuları
Çeviren: Celal Demirel
ISBN-13: 9789750531750
171 sayfa

Habib Selmi’den iki
insanın birbirine ne kadar
bağlanabileceğini, daha da
önemlisi, ne kadar tahammül
edebileceğini gösteren sıradışı bir
roman.
“Marie-Claire’in Kokuları bir aşk
hikâyesi anlatıyor. İnsanın hem
içine işleyen hem içini kemiren, hoş
ve incelikli bir aşk bu.”
ADRIENNE NOZET

JULIA KOSPACH
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Intizar Husain

Abdulrazak Gurnah

Abdulrazak Gurnah

Çeviren: Müge Günay
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750521744
244 sayfa

Çeviren: Mehmet Deniz Öcal
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750531668
292 sayfa

Çeviri ve önsöz: Müge Günay
ISBN-13: 9789750531569
304 sayfa

Basti

Çağdaş Pakistan ve Güney
Asya edebiyatının en önemli
yazarlarından olan Intizar
Husain, Basti’de HindistanPakistan ayrılığının trajik
sonuçlarına ışık tutuyor.
“Intizar Husain bize modernitenin
unutuşa terk ettiği bir kültürün
tarihinden unutulmaz fragmanlar
sunar.”

Kumdan Yürek

Kumdan Yürek, Nobel Edebiyat
Ödüllü Abdulrazak Gurnah’ın
Zanzibar’dan Londra’ya uzanan
yürek parçalayıcı sürgün ve göç
hikâyesi.

Deniz Kenarında

Deniz Kenarında, Nobel Edebiyat
Ödüllü Abdulrazak Gurnah’ın göç
deneyiminin sebep olduğu kimlik
karmaşası ve kültürel etkileşimi
konu eden sarsıcı eseri.

“Kumdan Yürek, sınıf, cinsiyet
ve aşkın iktidar ilişkilerine
bağımlılığını yürek burkucu bir
şekilde gösteren bir şaheser.”

“Deniz Kenarında, Gurnah’ın
çağımızın en önemli seslerinden
biri olduğunu kanıtlayan zengin,
etkileyici ve hakikat dolu bir
roman.”

KAMILA SHAMSIE

AMITAV GHOSH

AAMIR MUFTI
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Abdulrazak Gurnah

Sessizliğe
Hayranlık

Çeviren: Müge Günay
Murat Belge’nin önsözüyle
ISBN-13: 9789750524363
249 sayfa

Sessizliğe Hayranlık, Nobel
Edebiyat Ödüllü Abdulrazak
Gurnah’ın etnisite, ırk ve cinsiyet
meselelerini çok katmanlı bir
anlatıyla ele alan başyapıtı.
“Abdulrazak Gurnah’ın bugünkü
Afrika romanının önde gelen
temsilcilerinden biri olduğunu
düşünüyorum.”

Abdulrazak Gurnah

Abdulrazak Gurnah

Çeviren: Müge Günay
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750519093
331 sayfa

Çeviren: Müge Günay
Barış Özkul’un önsözüyle
ISBN-13: 9789750522123
284 sayfa

Terkediş

Son Hediye

Terkediş, Nobel Edebiyat
Ödüllü Abdulrazak Gurnah’ın
sömürgecilik sonrası çağın
sorunlarını konu eden unutulmaz
romanı.

Son Hediye, Nobel Edebiyat
Ödüllü Abdulrazak Gurnah’ın
etnik kimlik, köken ve aile
ilişkileri etrafında yazdığı bir
kültürel sentez romanı.

“Gurnah, Terkediş’te çöküşü
yeni bir şafağa dönüştürmeyi
başarıyor.”

“Son Hediye, kültürel kimlik
sorununda kişisel hikâyelerin
rolünün anlaşılmasına yönelik
kıymetli bir çaba.”

ADAM-MARS JONES

GILES FODEN

MURAT BELGE
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Volker Kutscher

Volker Kutscher

Volker Kutscher

Volker Kutscher

Gereon Rath’ın İlk Vakası

Gereon Rath’ın İkinci Vakası

Gereon Rath’ın Üçüncü Vakası

Gereon Rath’ın Dördüncü Vakası

Islak Balık

Sessiz Ölüm

Goldstein

Vaterland Dosyası

Çeviren: Cem Sey
ISBN-13: 9789750522963
480 sayfa

Çeviren: Gülçin Wilhelm
ISBN-13: 9789750523120
483 sayfa

Çeviren: Cem Sey
ISBN-13: 9789750526480
531 sayfa

Çeviren: Gülçin Wilhelm
ISBN-13: 9789750526886
498 sayfa

Almanya’da Birinci Dünya
Savaşı sonrası kurulan
Weimar Cumhuriyeti’nin
kırılgan demokrasisi çöküyor,
Nazilerin iktidarı yaklaşıyor...
Volker Kutscher, bu dönemin
atmosferini, polisiye edebiyatın
dünyası içinden anlatıyor.

Komiser Rath’ın bu defaki
macerası, sinema endüstrisinin
ilk dönemine ışık tutuyor. Sinema
sektöründeki sessiz filmcilerle
geleceği sesli filmde görenler
arasındaki kamplaşmadan
ibaret olmayan müthiş rekabet,
dağdağalı metropoldeki başka
güç oyunlarıyla da kesişiyor.

Berlin’e “düşen” bir Amerikalı
gangster, Komiser Rath’ı,
Berlin’in yeraltı dünyasından
gayrı bir de uluslararası mafya
işlerine karıştırıyor. Çok boyutlu,
karmaşık bir entrika. Fonda
ekonomik buhranın yıkımı ve
Nazilerin yükselişi…

Berlin’in gözde alışveriş merkezi
Vaterland’da işlenen bir cinayeti
kovuşturan Komiser Rath’ın
yolu Doğu Almanya taşrasına
uzanıyor. Naziler’in iktidarı
ele geçirmesinin arifesinde,
aydınlatılacak cinayetin üzerine
milliyetçi bağnazlığın koyu sisi
de çökmüş…

“Günümüz siyasi tarih
polisiyelerinde dönemin tarihi
asgari dozda aktarılır genellikle.
Kutscher tutkulu ve ayrıntıcı
anlatımıyla bunun karşı kutbunu
oluşturuyor.”
NEUE RUHR ZEITUNG

“Volker Kutscher, polisiyeciler
arasında iyi romancı olanlardan.
Kısa, özetleyici kesitlerle hikâyeden
sapmadan mevzuyu köşe bucak
araştırmayı, atmosferi sergilemeyi
iyi biliyor.”

“Kutscher, romanın uzunluğuna
rağmen gerilimi 119 bölüm boyunca
ayakta tutmayı başarıyor. Yozlaşma,
cinayet ve nasyonal sosyalizmin
yükselişi, karmaşık örgüsü içinde, çok
yönlü olarak aydınlatıyor.”
RHEIN-NECKAR-ZEITUNG

“Kutscher, romanın geriliminin
dramaturjisini hiç ihmal etmeden,
dönemin tarihsel olaylarının
yakasına yapışıyor.”
FRANKFURTER ALLGEMEINE
ZEITUNG

KRIMI-COUCH
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Volker Kutscher

Volker Kutscher

Wolfgang Schorlau

Wolfgang Schorlau

Gereon Rath’ın Beşinci Vakası

Gereon Rath’ın Altıncı Vakası

Çeviren: Hulki Demirel
ISBN-13: 9789750529221
412 sayfa

Çeviren: Hulki Demirel
ISBN-13: 9789750525308
219 sayfa

Mart Şehitleri

Lunapark

Çeviren: Cem Sey
ISBN-13: 9789750530272
561 sayfa

Çeviren: Gülçin Wilhelm
ISBN-13: 9789750532399
491 sayfa

Mart Şehitleri şüphe götürmeyen
belgesel öğeler ile ince ince
örülmüş bir kurmacayı, siyasi
olayların karanlığı ile gündelik
hayatın parıltılı anlarını aynı
yörünge üzerinde hareket ettiren
bir polisiye.

Lunapark, tüm ülkenin bir “olay
yeri”ne dönüştüğü zamanlarda,
burnunu politikaya sokmadan
cinayetleri çözmeye çalışan
Gereon Rath’ın altıncı vakası.

“Kutscher’in tarihsel polisiyeleri,
bir şanstır. Yazar, bir tarihçinin
bilgisiyle, dramatürjik beceriyle
ve roman karakterlerini titiz bir
şekilde yöneterek anlatmayı biliyor.
Karmaşık bir olay örgüsü kuruyor.
Karmaşık fakat karışık değil.”

“Komiser Gereon Rath ve
güçlenmekte olan Nazi devletinin
ahlâkî tuzakları: Kimsenin
haysiyetini koruması mümkün
değil, hele masumiyetini - asla!”
DEUTSCHLANDFUNK

Büyük Plan

Kavuran Soğuk

Çok zengin siyasi, toplumsal
ve tarihî arka plan bilgisini
hikâyelerine yedirerek siyasi
polisiyeyi “iyice siyasileştiren”
Schorlau, bu defa Yunanistan
iktisadi krizini konu ediyor.

Afganistan’daki “terörle
savaş”tan dönen bir Alman
askeri, ağır travmalarıyla,
tehlikeli işlere girmiş olabilir mi?
Schorlau’dan yine cesur bir siyasî
polisiye.

“Schorlau, siyasi gerçeklere
bakışımızı keskinleştiren angaje bir
roman yazmayı başarmış.”

“Almanya’da polisin ‘adalet uğruna
fedakârca hizmetine’ övgü düzmek
yerine, toplumdaki adaletsizlikleri
ciddiye alan bir polisiye yazarının
da olması harika bir şey. İşte
bundan ötürü, Kavuran Soğuk’ta
da iyiler kazanmıyor.”

CRIME MAGAZIN

TREND (online gazete),
Ağustos 2008

FRANKFURTER ALLGEMEINE
ZEITUNG
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Wolfgang Schorlau

Wolfgang Schorlau

Wolfgang Schorlau

Çeviren: Hulki Demirel
ISBN-13: 9789750521959
392 sayfa

Dengler’in İlk Vakası

Çeviren: Hulki Demirel
ISBN-13: 9789750520372
292 sayfa

Koruyan El

Siyasî polisiye ustası Schorlau,
bu defa, Almanya devletinin
gizli servisleri ve neonaziler
arasındaki “derin” ilişkilere dair
ürpertici şüphelerin izini sürüyor.
“Aslında bu kitaba şöyle bir uyarı
notu iliştirilmesi gerekir: ’Dikkat,
devlete olan güveninizi sarsabilir!’”
ABENDZEITUNG

Mavi Liste

Çeviren: Hulki Demirel
ISBN-13: 9789750518836
339 sayfa

Devlet, büyük sermaye, gizli
servisler ve onların düzen karşıtı
silahlı örgütleri bile manipüle
edebilen komploları hakkında,
ürkütücü biçimde gerçekçi bir
siyasi polisiye.
“Schorlau, Georg Dengler ile
devletin temelini sarsan bir
karakter yarattı.”
NEUE RUHR ZEITUNG

Münih Komplosu

Günümüz siyasi polisiye
edebiyatının cesur ve gerçekçi
yazarı Wolfgang Schorlau’dan
yine sarsıcı bir “derin devlet”
romanı.
“Schorlau, sadece kahramanı Georg
Dengler’i değil, okurunu da korku
ve dehşete düşüren varsayımlar ve
yapılarla uğraşıyor.”
STUTTGARTER NACHRICHTEN

DIMITRIS MAMALOUKAS

Kızıl Tugaylar’ın
Gizli Örgütü
Çeviren: Fulya Aktüre Koçak
ISBN-13: 9789750528651
459 sayfa

Mamaloukas, 2017’de
Yunanistan’ın prestijli
ödüllerinden Anagnostis
dergisinin En İyi Roman Ödülü’ne
layık görülen kitabında Avrupa’da
sol silahlı mücadele geleneğinin
“efsanevi” örgütlerinden Kızıl
Tugaylar’ın dünyasını ve
trajedisini anlatıyor.
“Yazar olay akışının
saçaklanmasıyla, sırrın açığa
çıkmasıyla ve anlatım temposuyla
ustaca baş ediyor.”
ELISAVET KOTZIA
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ART SPIEGELMAN

Hayatta Kalanın
Öyküsü: Maus
Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu
ISBN-13: 9789750511158
303 sayfa

“Soykırım hakkında şimdiye kadar
yapılmış en etkileyici ve başarılı
anlatım.”
WALL STREET JOURNAL

“Sessiz bir zafer, sürükleyici ve sade
- tam olarak anlatmak imkânsız,
çizgi roman dışında herhangi bir
ortamda yakalanması imkânsız.”
WASHINGTON POST
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Nicolas Presl

ARNE BELLSTORF

ISBN-13: 9789750523595
184 sayfa

Astrid Krichherr ve
Stuart Sutcliffe’in Hikâyesi

Oryantalizm

Bir Fransız’ın gözünden Türkiye,
taşra ve İstanbul… Kırmızı
ile turkuazın prelüdü, küçük
dünyaların, kırık hayallerin
çizgileri.
Nicolas Presl, tek bir söz etmeden
bizi yolculuğa çıkarıyor.

Alman Sevgili
Çeviren: Tanıl Bora
ISBN-13: 9789750524202
204 sayfa

Alman Sevgili, içinden Beatles
geçen bir grafik roman…
Dünyayı ısıtan ve soğutan aşk...
“Arne Bellstorf, Beatles’ın
başlangıç dönemini şefkatli ve
berrak çizgilerle, pek bilinmeyen
bir bakış açısından çiziyor.”
MATTHIAS SCHMIDT, STERN
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CHABOutÉ

Yapayalnız

Çeviren: Can Belge
ISBN-13: 9789750527319
376 sayfa

Kimsenin uğramadığı bir deniz
fenerinde, neredeyse hiçbir şey
yapmadan yaşayan, çirkin olduğu
düşünüldüğü için insan içine
çıkarılmamış bir münzevi…
Chabouté’nin benzersiz çizgileri
ve gizemli hikâyesi: Yapayalnız
hüzün dolu bir rüya gibi.
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çocuk
klasikleri
2021

Çocuk Klasikleri

Klasikleşmiş metinleri ilk kez
ya da yeni baştan okumak isteyenler
için tam metin çeviriler,
çizimler ve önsözlerle
zenginleştirilmiş yepyeni bir dizi.

James Matthew Barrie

Lewis Carroll

Çeviren: Utku Özmakas
ISBN-13: 9789750527258 / 264 sayfa

Çeviren: Mahir Ünsal Eriş
ISBN-13: 9789750527074 / 164 sayfa

Peter Pan

Alice Harikalar Diyarında

Hans Christian Andersen

Kibritçi Kız

Seçme Masallar
Çeviren: Çiçek Eriş
ISBN-13: 9789750525933 / 212 sayfa

Johanna Spyri

Heidi

Çeviren: Devrim E. Alkış
ISBN-13: 9789750526398 / 392 sayfa

Edgar Allan Poe

Morgue Sokağı Cinayeti

Eleanor H. Porter

Çeviren: Hasan Fehmi Nemli
ISBN-13: 9789750525322 / 228 sayfa

Çeviren: Handegül Demirhan
ISBN-13: 9789750525568 / 315 sayfa

Seçme Öyküler

Pollyanna

Carlo Collodi

Jack London

Çeviren: Ümit Edeş
ISBN-13: 9789750524752 / 288 sayfa

Çeviren: Deniz Özmen
ISBN-13: 9789750527524 / 499 sayfa

Pinokyo’nun Serüvenleri

Deniz Kurdu

Mark Twain

Mark Twain

Çeviren: Bülent O. Doğan
ISBN-13: 9789750529382 / 368 sayfa

Çeviren: Başak Bekişli
ISBN-13: 9789750526794 / 410 sayfa

Prens ile Dilenci

Tom Sawyer’ın Maceraları

Ezop

Edmondo de Amicis

Çeviren: Ekrem Emre Sezer
ISBN-13: 9789750529269 / 252 sayfa

Çeviren: Ümit Edeş
ISBN-13: 9789750528705 / 491 sayfa

Ağustosböceği ile Karınca

Çocuk Kalbi

Jules Verne

Jules Verne

Çeviren: Can Belge
ISBN-13: 9789750530302 / 444 sayfa

Çeviren: Can Belge
ISBN-13: 9789750525193 / 400 sayfa

Balonla Beş Hafta

Seksen Günde Devriâlem

Lyman Frank Baum

JONATHAN SWIFT

Çeviren: Bülent O. Doğan
ISBN-13: 9789750528491 / 224 sayfa

Çeviren: Bilgesu Savcı
ISBN-13: 9789750530609 / 488 sayfa

Oz Büyücüsü

Gulliver’in Gezileri

Oscar Wilde

Mutlu Prens

Çeviren: Murat İnce
ISBN-13: 9789750524585 / 90 sayfa

Robert Louis Stevenson

Define Adası

Çeviren: Hasan Fehmi Nemli
ISBN-13: 9789750527784 / 377 sayfa

Howard Pyle

Robin Hood

Çeviren: Murat Başekim
ISBN-13: 9789750529207 / 491 sayfa

