
~~~ YERSİZ KİTAPLAR ~~~

İnternetler — çeviri derlemesi

Verilen ve Bulunan — çeviri derlemesi

Görce — çeviri derlemesi

Çevrilecek makale seçimiF çeviri yaparkenki sözcük
seçimine benzerT Zözcüklerin dilleri dikişleyecek olması
gibiF çevrilen yazarın ismi de diller arasında bir köprü
olacaktırT “u çevirilerF yabancı bir kaynağın türkçe okura
ulaştırılmasından ziyadeF ingilizce düşünüşümüzle türkçe
düşünüşümüz arasında kanallar açma çabasıdırT

yersizseylerTwordpressTcomXkitap

A Jasım ?)NY
fÜM sayfa — q”Ž — HaÁeX—
— Oiçe kimdirx
— Üç Yadsıma
— ”emokrasi ve yolsuzlukI

bir eşitlik felsefesi
— İnsanlar kimliklere tutunuyorlarF

karşılaşmaya karşıt bir dünya bu
— Şimdiki bir zaman yenik sayılır

kalabalık kendini ilan etmezse

NY Jasım ?)NY
f:? sayfa — q”Ž — HaÁeX—
— “aşkan éeif jaron Zwartz üzerine U’Á

topluluğuna yazdı féafael éeif—
— UatematikçilerF neden konuşmuyorsuL

nuzx fEharles Zeife—
— OZj Üzerine fUatthew žreen—
— jUZF OZj İle “ağlarını Joparmalıdır

fjlexander “eilinson—
— Özgür yazılım bir politik felsefedir

féichard Ztallman ile görüşme—
— jpple tarihin en sıkı dijital kelepçeleL

rine sahip féichard Ztallman ile görüşme—
— “Vtkin Yönetim Áeknolojisi”I ’ntel donanımL

larında bulunabilen müphem uzaktan kuL
manda f6andewegeF žarrettF Ztallman—

— “ulutta Özgürlük fZlavoj Žižek—
— ÉikiHeaks özgürlük yanılsaması karşısında

nasıl gözlerimizi açtı fZlavoj Žižek—
— İstanbul’da İnternet Yönetişim

Žorumu’nda nasıl ayakta kalınır
ve ne gereği varx fUaria Žarrell—

— İnternet ulusux fUilton Uüller—
— İlkeler “ildirgesi féadiobubble—

?Ü Jasım ?)NY
fR? sayfa — q”Ž — HaÁeX—
— 7ames žleick’ın Vnformasyon kitabının

değerlendirmesi fjlok 7ha—
— “üyük veri üzerine fOoam Ehomsky—
— Yasalar üzerine f“runo Hatour—
— UakineLÖğrenmesi Üstadı Uichael 7ordan

ile “üyük 6eri Wülyaları ve ”iğer ”ev UüL
hendislik Çabaları Üzerine fHee žomes—

— “üyük 6eriF WaypF Uedya ve “aşlığa
Jonacak ”iğer qrovokatif Zözcükler
fUichael 7ordan—

— ”emokrasinin ózmanlara “ırakılması
fZlavoj Žižek—

— Vleştirel Uühendisin Uanifestosu f7ulian
–liverF žordan ZavičićF ”anja 6asiliev—

— óygulamalı Áoplumsal Zanatlar
fjrtur Żmijewski—

— Vğiticileri Jim Vğitecek – žayatri Zpivak
ile görüşme féyan éafaty—

— ”ilin ve dil kuramının çalışılması
fHouis Wjemslev—

— jnalitik Uotor üzerine Çevirmenin OotlarıI
Oot j fjda Hovelace—

?Y Áemmuz ?)N:
fMÜ sayfa — q”Ž — HaÁeX—
— Zekseninci ”oğumgününde

Zigmund Žreud’a Uektup fJolektif—
— Eharlie Webdo Üzerine f7acquesLjlain Uiller—
— jrzu I ”ürtü h Wakikat I “ilgi fZlavoj Žižek—
— “en Üzerine “azı Yansımalar f7acques Hacan—
— Uakine ve Yapı fŽélix žuattari—
— ”ikiş fimleyenin mantığının öğeleri—

f7acquesLjlain Uiller—
— İlelebet Zavaşı fHed Zeppelin—
— Jalbin yasası ve kendiniLbeğenme deliliği

fžT ÉT ŽT Wegel—
— Ágota Jristóf’un “üyük ”efter’i içimde soğuk

ve acımasız bir tutku uyandırdı fZlavoj Žižek—
— 7acquesLjlain Uiller’e yanıt fjlain “adiou—
— ZimgeselI Yeni óyum fZlavoj Žižek—
— Jurtarılmış “ir “ilgisayar ”ili İçin Ootlar féadikal Yazılım žrubu—
— Vnterferans fVrwin Zchrödinger—

Kapital ve Politika — çeviri derlemesi
?M jralık ?)NY
f5Y sayfa — q”Ž — HaÁeX—
— Yaşayan Ölü HeninT Vkim’in M)T

yıldönümü fZlavoj Žižek—
— Zol ve sağın sözde ’aşırılık’ları

arasında bir bakışım bulunmuyor
— Zaadet Zinciri Japitalizmi

f”avid Warvey ile görüşme—
— Japital politikayı nasıl ele geçirdi

fZlavoj Žižek—
— ’rkları olmayan bir ırkçılık

fÉtienne “alibar ile görüşme—
— İşe Yaramaz jvrupa Zeçimleri

fÉtienne “alibar—
— qiketty’nin Japital’i üstüne

düşünceler f”avid Warvey—
— Áhomas qiketty’nin ?NT Yüzyılda

Japital’i üzerine fZlavoj Žižek—
— ’şık ile žölge jrasındaI ZubcomL

andante Uarcos’un Zon Zözleri
— 6enezuelaI “ir ülkenin devrimci bir

devleti ve kapitalist bir ekonomisi oL
labilir mix fZteve Vllner ile görüşme—

— Vrnesto Haclau’nun jnısına
fUark ”evenney—

— Jarar vermenin basit cesaretiI
Áhatcher’a solcu bir övgü
fZlavoj Žižek—

Ü Jasım ?)NY
f?R sayfa — q”Ž — HaÁeX—
— Çevirenin önsözü
— Áoplumsal belirlenimciliğe karşı
— Áhanatisizm’in doğuşu
— “u halen kapitalizm midirx
— Yeni bir dünya için tasarımlar

Yeni bir dünya için — McKenzie Wark derlemesi

Bir Eşitlik Felsefesi — Alain Badiou derlemesi


