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Bugün asl›nda dün müydü?

k

Neden Avrupal›lar Amerika’y› keﬂfetti de Amerikal›lar Avrupa’y› keﬂfetmedi? Fizyoloji profesörü
Jared Diamond, bu basit sorudan yola ç›karak, dünya tarihinin gizli oldu¤unu anlat›rken, safça
bulunabilecek birçok önermenin asl›nda toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yap›s› hakk›nda
temel etkenleri ortaya ç›kard›¤›n› gösteriyor. Oryantalizmden
Tüfek, Mikrop ve Çelik / ‹nsan de Bat›c›l›ktan da uzak, tarihin yan›nda biyoloji, arkeoloji,
co¤rafya gibi birçok bilim dal›ndan da beslenen kapsaml› bir
Topluluklar›n›n Yazg›lar›
bak›ﬂ aç›s›yla kaleme al›nan kitapta, insan topluluklar›
Jared Diamond
Çeviren: Ülker ‹nce
aras›ndaki iliﬂkilere, nedenlerine ve sonuçlar›na tarihin
TÜB‹TAK Yay›nlar›
sayfalar›ndan bakarken, günümüz dünyas›n›n nas›l
610 Sayfa, 2002
ﬂekillendi¤inin bilincine varacaks›n›z.
Ankara

Haklar›n›z› ö¤renin, güçlenin

k

Türk sanayici ve iﬂadamlar› için oldukça büyük önem taﬂ›yan “Yedaﬂ Davas›”n› kapsaml› ﬂekilde
inceleyen Dr. Yavuz Selim Karaibrahimo¤lu, Türkiye ile Avrupa Topluklar› aras›nda 1963 y›l›nda
imzalanan Ankara Antlaﬂmas› çerçevesinde imzalanan Gümrük Birli¤i
Kararlar›’n›n yaratt›¤› sorunlar›, hukuki, ekonomik ve siyasi yönden
Türkiye ile Avrupa Birli¤i
kapsaml› bir ﬂekilde irdeliyor. Taraflardan AB kurucu ülkelerinin
Aras›nda Tamamlanmas›
anlaﬂma taahhütlerine uymamalar› sonucu Türkiye’nin
Öngörülen Gümrük
yararlanamad›¤›, özellikle ekonomik alandaki yard›mlar›n süreci ne
Birli¤i Karar› Iﬂ›¤›nda
kadar olumsuz etkiledi¤i, AB hukukundan kaynaklanan haklar›n nas›l
Yedaﬂ Davas›
kullan›laca¤›na iliﬂkin örnek bir dava olan “Yedaﬂ Davas›”n›n
Dr. Yavuz Selim
Sar›ibrahimo¤lu
ayr›nt›lar›n› yal›n bir dille anlatan kitap sayesinde, haklar›n›zdan daha
TOBB Yay›nlar›
çok haberdar olacak, Gümrük Birli¤i sonras› genel ekonomik ve siyasi
180 Sayfa, A¤ustos
geliﬂmeleri daha iyi de¤erlendireceksiniz.
2009
Ankara

Kendini bilmek, dünyay› bilmektir

k

Bilinenden Kurtulmak
J. Krishnamurti
Çeviren: Ayﬂegül
Korkmaz
Omega Yay›nlar›
160 Sayfa, A¤ustos 2009
‹stanbul

Kendinizi anlaman›n yolu sorgulamaktan geçer. Bunun için ne eski
bilinenler gerekir, ne de ﬂimdi ö¤retilenler. 13 yaﬂ›ndayken “dünya
ö¤retmeni” seçilen Krishnamurti, çok gezenle çok bilen aras›nda
mesihli¤i kabul etmez. Ö¤retmekten çok paylaﬂmay› benimseyen ondan
tüm dünya çok ﬂey ö¤rendi. Yaﬂam›n de¤iﬂkenli¤ini ve güzelli¤ini,
kendini onu anlamaya adam›ﬂ birinden dinleyin, iﬂte o zaman siz de
“yeni ﬂeyler söyleyeceksiniz”..

Yöneticiler ve çal›ﬂanlar› için bir öykü
Berbat Bir ‹ﬂin Üç Göstergesi adl› kitab›nda Patrick Lencioni, tüm kademelerden
çal›ﬂanlar›n iﬂlerindeki mutsuzlukla nas›l baﬂ edeceklerini samimi bir öyküyle
anlat›yor. ‹ﬂindeki tatmin düzeyini art›rmak ve mutlu olmak isteyen herkes, bu
güçlü öyküyü okuduktan sonra ödüllendirildi¤ini hissedecek.
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Berbat Bir ‹ﬂin
Üç Göstergesi
Patrick
Lencioni
Optimist
Yay›nlar›
244 Sayfa,
A¤ustos 2009
‹stanbul
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Beyin
gücümüz...

Gülder Demir
Ekonomik Forum, “Globus” Dünya Bas›nevi, Kavac›k
Mahallesi, Balamir Sokak, No: 7 Beykoz ‹STANBUL

Finans böyle dönüﬂtü...
k

Beynimizin yaln›zca bir
k›sm›n›n iﬂleyiﬂi ortaya
ç›kar›lsa da karmaﬂ›k ve bir
o kadar da muhteﬂem bir
organ oldu¤unu biliyoruz,
öyleyse gerçekten biz mi
onu yönetiyoruz, yoksa o mu
bizi? Bu kadar komplike ve
mucizevi bir organ olmas›na
Zihin Sizsiniz
ra¤men, bazen onu
Prof. Dr. Ahmet
aldatmas› nas›l da kolay!
Dinçça¤
Peki ya hipnoz zihinsel
Beyaz Yay›nlar›
285 Sayfa, A¤ustos
sorunlar›n çözümü olabilir
2009
mi? Biz beynimizin
‹stanbul
gördüklerini mi görüp,
kokluyoruz, yoksa
“gerçek”ten uzak, alg›lar›m›z›n
dünyas›nda m› yaﬂ›yoruz? Bilimkurgu filmleri izleyip kafan›z›
kar›ﬂt›rman›za gerek yok, bu kitapla “dima¤”›n›z yeniden
geniﬂleyecek…

‹nsan›k için
yol haritas›

k

Türk okurunun daha çok
tarihsel romanlar›yla tan›d›¤›
Amin Maalouf, bu kez
“medeniyetler çat›ﬂmas›” ad›
alt›nda kuramsallaﬂ›p yasallaﬂan
ve dünyadaki bütün kültürler ve
Çivisi Ç›km›ﬂ Dünya /
halklar için felakete yol açacak
Uygarl›klar›m›z
politikalar› eleﬂtiriyor. Yazar,
Tükendi¤inde
yaﬂam›n devaml›l›¤›n›n olmazsa
Çeviren: Orçun
olmaz› olarak gördü¤ü hoﬂgörü
Türkay
ç›¤l›¤›n› yeniden duymaya davet
Yap› Kredi
Yay›nlar›
ediyor insanl›¤›...
216 Sayfa, May›s
”Çivisi Ç›km›ﬂ Dünya” bir
2009
yandan küresel ›s›nma, enerji
‹stanbul
kaynaklar› ve do¤al felaketlerle, bir
yandan da yanl›ﬂ ve ç›karc›
politikalar›n do¤urdu¤u ekonomik ve siyasal krizlerle mücadele
eden insanl›k için bir yol haritas›... Kitab›n sat›r aralar›nda
Amerikan politikalar›, Avrupa Birli¤i, 20. yüzy›l Arap siyasi tarihi
ve Türkiye’den bahsediliyor. Maalouf’un bu eseri, her ﬂeye
ra¤men birbirine sayg› duymay› ve birlikte yaﬂamay› baﬂarmak
isteyenler için bir tür pusula.
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‹lerlemek, ö¤renmekle baﬂlar.
Ö¤renmekse soru sormakla, soru ise
düﬂünceyle. Osmanl› tarihi ve yak›n
tarih üzerine kaleme ald›¤› birçok
kitaptan sonra “düﬂüncesi”ni Avrupa
tarihine çeviren Mustafa
Arma¤an’dan ufuk aç›c› bir kitap.
Türk ayd›n›n›n yüz y›ldan fazlad›r
anlamaya ve öykünmeye çal›ﬂt›¤›
Avrupa mucizesini yeniden
sorgulaman›n, böylece kendi
tarihimizi anlamak ve bugüne ›ﬂ›k
tutmak için d›ﬂar›dan bakman›z›n
zaman› geldi.

Avrupa'n›n
50 Büyük Yalan›
Mustafa
Arma¤an
Timaﬂ
Yay›nlar›
320 Sayfa,
A¤ustos 2009
‹stanbul

Korkular›n›z›n korkusu
kap›n›zda m›?
k

Avrupa Komisyonu yetkilileri çok
önemli, son derece gizli bir meselenin
çözümü için sizin yard›m›n›z› istedi…
Kar›n›z hiç tan›mad›¤›n›z bir adamla
birlikte dünyan›n öbür ucundaki bir
adaya gönderildi ve onlardan hiçbir
haber alam›yorsunuz… Korkunç bir
f›rt›na yüzünden bir da¤›n zirvesinde,
gizemli bilimsel olaylar›n ortas›nda
mahsur kald›n›z… Bu arada son elli
y›lda seri katillerin say›s› on kat artt›…
Ve ﬂiddet kap›da... Hâlâ korkmuyor
musunuz? Korksan›z iyi olur...

Gaia Teorisi
Maxime Chattam
Do¤an Kitapç›l›k
368 Sayfa, A¤ustos
2009
‹stanbul

Do¤ru yan›tlara ulaﬂmak
do¤ru soruyla baﬂlar
Baﬂar›l› olman›n yolu insan›n hem kendisiyle
hem de d›ﬂ dünyayla iyi iliﬂkiler kurmas›ndan
geçer. Soru sormak ise, hayalini kurdu¤unuz
baﬂar›lara ulaﬂmak için belli baﬂl› ilk ad›md›r.
Do¤ru sorular› sormak öncelikle “ne istiyorum”
ve “ne yapabilirim” le baﬂlamaz m›? Kiﬂisel
performans ve profesyonel geliﬂim konusunda
dünyan›n önde gelen konuﬂmac› ve
dan›ﬂmac›lar› aras›ndaki Bill McGrane’den
do¤ru yan›tlara ve daha yüksek bir gelir ve iyi
iliﬂkilere ulaﬂmada do¤ru sorular› sorman›n püf
noktalar›n› dinleyin, sihirli arac›n çok
yak›n›n›zda oldu¤unu keﬂfedeceksiniz.
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Sadece Sor?
Baﬂar›ya
Ulaﬂmak ‹çin
Do¤ru
Sorular› Soru
n
Bill McGrane
Çeviren: Cana
n
Çelik
Ar›tan Yay›nev
i
168 Sayfa,
A¤ustos 2009
‹stanbul
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