TANRI YANILGISI

KUZEY
YAYINLARININ
YENİ BASKI
DUYURUSU

Yazar:

Yeni Çeviri

Richard Dawkins

Baskı Tarihi:

Orijinal İsim:

The God Delusion

Çevirmen:

Tür:

Bilim, Din, Ateizm

ISBN ve Barkod:

Mart 2020, 19. Baskı
Melisa Miller
978-9944-315-11-1

Ebat:
Sayfa:
Fiyat:

13,5x21 cm
480
45 TL

(17. baskıda yeniden çevrilen kitap, 19. baskıda 4 kişilik bir ekip tarafından tamamen yeniden düzenlendi.)

DÜNYA ÇAPINDA ON MİLYONLARCA SATAN BİR ULUSLARARASI BESTSELLER
“Nihayet, günümüzün yaşayan en iyi kurgu dışı yazarlarından biri din üzerine düşüncelerini tamamen mükemmel bir
kitap halinde birleştirmiş. Bilimin sadece bir başka dinden ibaret olduğunu, dinin en yüksek değerlerimiz hakkında
olduğunu veya bilimcilerin en az inançlılar kadar dogmatik olduğunu düşünüyorsanız bu kitabı okumalı ve Dawkins’in
savlarına karşı çıkıp çıkamayacağınızı görmelisiniz. Bu görüşler kitapta tutkuyla ortaya konulmuş ve şiirsel bir biçimde ifade edilmiş, ancak temelleri mantık ve kanıta dayanıyor.”
— Steven Pinker, Harvard Üniversitesi Johnstone Profesörü,
“Oh, bütün hayatımız boyunca inancın erdemi, ruhlar ve hurafelerle doldurulduktan sonra gerçekler için çınlayan bir
trompet gümlemesi gibi olan bu kitabı okumak çok tazeleyici. Yaşam nefesi veriyor gibi hissettiriyor.”
— Matt Ridley
“...eğlenceli, oldukça bilgilendirici, görkemli yazılmış ...aldığımız ilk dini eğitimden bu yana başımıza bela olan boş
inançlardan kaynaklanan bu zırvalara kapıldığımız için zekice azarlanıyoruz.”
— Rod Liddle, Sunday Times
“Heyecanlı ve neşeli bir kitap. Dawkins, kuvvetli tezlerinin tüm gücüyle kükreyerek geliyor…”
— Joan Bakewell, Guardian
“Tanrı Yanılgısı olağanüstü ilginç bir kitap... parıldayan dili ile anlatılmış bu kitap sadece okumayı bir zevk haline getirmekle kalmıyor, aynı zamanda geniş bir yelpazede düşünmemiz için beynimizi uyarıyor.”
— Financial Times
“Dawkins, bir gölge süper güç tarafından sarmalanmış, elverişli ve rahat bir ortamda bulunan bir insan dünyasına
ihtiyaç duymayan okuyuculara bir parça akıl ve entelektüel bakışla haz veriyor.”
— Herald Tribune
“Dünyayı bir kez daha yıkayan, köpüklü bir boş inanç gelgitine karşı, bütün kariyeri boyunca hayatın kendisinin zor
ve muhteşem sebebini kanıtlayan büyük bir bilimadamından, fevkalade savaşçı bir atak.”
— Johann Hari, Independent

YAZAR HAKKINDA
Profesör Clinton Richard Dawkins, dünyaca ünlü ve
kitapları dünya çapında on milyonlarca satılmış olan
evrim biyoloğu, hayvanbilimci, eğitimci ve yazardır.
Kolonyal hizmette bulunan bir İngiliz ailenin çocuğu
olarak 1941 yılında Nairobi’de (Kenya) doğdu. Babaları
II. Dünya Savaşı sırasında silah altına alındıktan sonra
aile 1949 yılında İngiltere’ye döndü.
Oxford Üniversitesinde biyoloji eğitimi aldı ve mezuniyetinden sonra hayvan davranışları bilimi üzerine olan doktorasını tamamlamak için Nobel Ödülü sahibi Niko
Tinbergen ile birlikte üniversitede kaldı. 1967’den 1969’a kadar Berkeley’deki California Üniversitesinde bir Hayvanbilimi Asistan Profesörüydü. 1970 yılında Oxford Üniversitesinin Hayvanbilimi bölümünde Doçent oldu. 1995
yılında Oxford Üniversitesinde “Bilimin Halkça Anlaşılması İçin Charles Simonyi Profesörü” oldu. Bu görevi ilk kez
alan kişiydi.
Richard Dawkins’in ilk kitabı olan Gen Bencildir (1976) anında bir uluslararası çoksatan oldu. Birçok konuda devrim yaratan bu kitapta ayrıca Mem kavramını ortaya attı. Bu kitabı ve ardından gelen üçüncü kitabı olan Kör Saatçi
neredeyse bütün dünya dillerine çevrildi. Diğer çok satan kitapları Tanrı Yanılgısı ve Yeryüzündeki En Büyük Gösteri’dir. Yazarın ilk ve üçüncü kitapları Gen Bencildir ve Kör Saatçi’nin basımları Türkiye’de iktidara muhafazakarların
gelmesinin ardından bilim üzerine uzmanlaşmış devlet yayınevi olan Tubitak tarafından gizemli olmayan sebeplerle durduruldu.
Richard Dawkins, 1987’de Kör Saatçi ile hem Kraliyet Akademisi Edebiyat Ödülü’nü
hem de Los Angeles Times Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Kitabın televizyona uyarlanan
filmi, BBC’de yayınlanan Horizon belgesel kuşağında gösterildi ve 1987 yılında En İyi
Bilim Programı için Bilim Teknoloji Ödülü’nü kazandı. Aynı zamanda Londra Hayvanbilimi Cemiyeti 1989 yılı gümüş ödülünü ve 1990 yılında bilimin halkça anlaşılmasına
yardımları için Kraliyet Akademisi Michael Faraday Ödülü’nü kazandı. 1994 yılında
Nakayama İnsan Bilimi Ödülü’nü aldı ve St. Andrews Üniversitesi ve Canberra’daki
Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından fahri doktora ile ödüllendirildi. 1997’de İnsan Biliminin İlerlemesi İçin Uluslararası Kozmos Ödülü, 2001’de Kistler Ödülü, yine 2001’de Shakespeare Edebiyat
Ödülü, 2007’de Galaxy İngiliz Kitap Ödülleri Yılın Yazarı ve 2009’da Nierenberg Kamu İlgisindeki Bilim Ödülü ve
bunların dışında birçok ödülün ve onurlandırmanın sahibidir. Britanya Kraliyet Bilim Topluluğu ve Kraliyet Edebiyat Topluluğu’nun da üyesidir.
2012 yılında, Sri Lanka’da balıkları inceleyen bilim insanları, yazarın bilimin halkça anlaşılması için gösterdiği
çabaları takdir etmek amacıyla yeni buldukları cinse Dawkinsia ismini verdiler. Dawkins, 2013 yılında Prospect dergisinin 100 ülkeden 10.000 okuru ile düzenlediği ankette dünyanın en büyük düşünürü olarak seçildi.
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