
   Değerli Mensuplarımız, Sevgili Öğrencilerimiz, 

Khas Bilgi Merkezi Bülteni’nin 10. sayısına hoş 

geldiniz. 2012 – 2013 LYS sınavı sonucunda 

Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan 

yeni öğrencilerimizle buluşmanın heyecenaını 

yaşıyor ve kendilerine Kadir Has Üniversitesi’ne 

hoş geldiniz diyorum.       

   10. sayımızda Khas Bilgi Merkezi hizmetleri ve 

olanakları hakkında kısa ve yararlı bilgiler yer 

alıyor. Diğer yandan sürekli gelişen basılı, 

elektronik kaynaklarımız ile sayısı 4000’e 

yaklaşan DVD koleksiyonumuzdan sizler için 

seçtiğimiz bazı örnekleri de bültenimizde 

bulabilirsiniz. 

   Ekim ayı içinde Dünya edebiyatı açısından son 

derece önemli iki gündem maddesi  var. 

   Bunlardan ilki 10 – 14 Ekim tarihlerinde 

gerçekleştirilecek Frankfurt Kitap Fuarı, bu fuar 

hakkında detaylı bilgileri Khas Bülten’in içinde 

bulabilirsiniz. İkincisi ise Dünya edebiyatında 

kuşkusuz en önemli ödül Nobel Edebiyat Ödülü. 

2012 yılında bu ödülü kazanan kişinin 11 Ekim 

Perşembe  günü ögle saatlerinde açıklanması 

bekleniyor. Öne çıkan isimler Japon yazar 

Haruki Murakami, Suriyeli şair Adonis, Çinli 

yazar Mo Yan, Hollandalı yazar Cees 

Nooteboom, Britanyalı yazar Ian McEwan ile 

söz yazarı Bob Dylan. Sonucu heyecanla 

bekliyoruz. 11. sayımızda ödül ve kazanan 

hakkında detaylı bilgiler yer alacak. 

 

Keyifle okumanız dileği ile saygılarımı sunarım. 

Yeni
 Yayınlar

www.bilgimerkezi.khas.edu.tr 

Bilgi Merkezi nerede? 

Bilgi Merkezi tamamen sessiz alan, 

Bilgi Merkezi’nden nasıl yararlanırım, 

Çalışma saatleri, 

Yayın talep dönemleri, 

Yeni DVD’leri gördünüz mü? 

 

 
Günlük gazeteler, süreli yayınlar (dergiler), basılı,elektronik 

kitap ve tezler, veritabanları kullanımı, DVD&VCD,  internet 

olanaklarından yararlanabiliriz. 

  

Yayın talep dönemlerinde KHÜ Bilgi Merkezi ana 

sayfasında yer alan Yayın Talep Formu linki aktif hale 

getirilir. 
 

Öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından talep edilen 

yayınların gerekli kontrolleri yapılarak sipariş işlemi 

gerçekleştirilir.  

 

Khas 

 

 15 Gün süre ile 5 adet kitap,                                   

 4 Gün süre ile 2 adet DVD & VCD                          

 7 Gün süre ile 4 adet ciltli dergi.      

 7 Gün süre ile 1 adet kitap ek CD’si,     

 2  Saat süre ile 3 adet reserve yayın,    

Cibali Merkez Kampüsü 

Semiha Pelin GENÇ 

Ödünç Hizmetleri 

0 212- 5336532 / 1147 

 pgenc@khas.edu.tr 

 

B - Blok 3. Katta 
yer almaktadır.  

Erişim için tıklayınız Erişim için tıklayınız 

Selimpaşa M.Y.O. Kampüsü 

Elif CANKURT 

Ödünç Hizmetleri 

0 212- 7319008 / 3162 

ecankurt@khas.edu.tr 

 

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge 
mezunu olan Rumeysa ÇÖLDEN Bilgi 
Merkezi’nde staj yapanlar arasından 
seçilmiş, Üniversitemizi tanıyor 
olması nedeniyle tercih edilmiştir.  

http://www.bilgimerkezi.khas.edu.tr/
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=2&dil=1&d=khaslib&n=0047566
mailto:pgenc@khas.edu.tr
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=2&dil=1&d=khaslib&n=0047566
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0051106
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=2&dil=1&d=khaslib&n=0051537
mailto:ecankurt@khas.edu.tr


  
 

  

Mucahid Yıldız – Dünya Bülteni / Almanya 

 

Yeni Zelanda’nın metropol şehirlerinden Auckland’da, Frankfurt Kitap Fuarı Genel Müdürü Juergen Boos 

‘Misafir ülke antlaşması’ töreninde yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’nın ‘dev bir yoğunlukta kültürel birikimler’ 

sunduğunu, çok kültürlü yapısının sözlü, yazılı ve şarkılarla ya da filmlerle anlatılan büyüleyici hikayelerine 

dayandığını söyledi. 

 

Boos, özellikle çok fazla tanınmayan Maori kültürünün çok ilginç olduğunu, misafir ülke Yeni Zelanda’nın 2012 

kitap fuarında bu bakımdan da ilgi odağı haline geleceğini belirtti. Almanya ile Yeni Zelanda arasındaki 

antlaşmayı imzalayan Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, bunun Yeni Zelanda için kültür ve tarihini dünyaya 

tanıtmak bakımından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. 

 

Yeni Zelanda edebiyatının çoğunlukla İngilizce ve yerli Maori dilinde ürünler verdiğini belirten Boos, Alman 

diline tercüme edilmiş eserlerin çok az olduğunu, bunların da tamamının satıldığını kaydetti. Boos, yazarlar için 

bunun da bir fırsat olduğunu, Almancaya tercüme eserlerin artmasını ümit ettiklerini ekledi. 

 

Almanya’da yayınlanan Yeni Zelanda kaynaklı kitapların yazarları arasında Alan Duff, Patricia Grace ve 

polisiye romanlarıyla ünlü Ngaio Marsh bulunuyor. Dünyaca meşhurlardan ‘Booker’ ödülü almış Keri Hulme ile 

Katherine Mansfield’in bazı eserleri de Almancaya tercüme edilenler arasında yeralıyor. Yeni Zelanda’nın en 

ünlü yerli Maori yazarı Witi Ihimaera’nın ‘Whale Rider’ (Balina binicileri) 2002’de filmleştirilmişti. 

 

Frankfurt Kitap Fuarı Genel Müdürü Juergen Boos, Yeni Zelanda’da film ve kitabın ortak çalışmasının bu ülke 

için çok tipik olduğunu, bunun 2012 Frankfurt Kitap Fuarı’na da yansıyacağını söyledi. 

 

Yeni Zelanda Yazarlar Birliği’nin 1.300 üyesi bulunuyor. Her yıl yaklaşık 2 bin kitap yayınlanıyor. Seksen 

yayınevinin ‘Yayıncılar Birliği’ne üye olduğu 4,5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda’da iç piyasada yerli kitap 

satışlarıyla yıllık 550 Milyon Avro ciro yapılıyor. 

 

 

 

    Karl Marx 

B-Blok 3. katta grup ve sesli çalışmaları için toplam 100 kişilik okuma  

salonu öğrencilerimizin kullanımına  açılmıştır. 

Karl Marx, 5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Rhine Eyaleti'nin Trier kasabasında 

doğdu. Orta öğretimini Trier'de tamamladı. Bonn ve Berlin üniversitelerinde 

hukuk öğrenimi görürken tarih ve felsefeyle ilgilendi, Hegelci E. Gans'ın 

derslerini izledi. 1841'de "Demokritos'un ve Epikuros'un Doğa Felsefelerinin 

Farklılıkları" adlı doktora  tezinde, dinin maddecilik açısından eleştirisini 

yaptı. Feuerbach'ın etkisinde kalıp 1842'de, muhalefetteki radikal burjuvalar 

tarafından kurulan Rheinische Zeitung gazetesinin  yazı işleri yöneticiliğini 

yaptı.  

 

Saint-Simon, Fourier, Proudhon gibi yazarları okuyarak Fransız sosyalizmini 

tanımaya çalıştı. 1843'te çocukluk arkadaşı  Jenny von Westphalen ile 

evlendi. Rheinische Zeitung gazetesi 1843'te kapatıldıktan sonra Paris'e 

yerleşti. Fransız-Alman Yıllıkları'nı yayımladı (1844). Derginin bu ilk ve tek 

sayısında, Yahudi Sorunu adlı yazısıyla siyasal savaşım konusundaki 

görüşlerini ilk kez açıkladı. Aynı yıl Engels'le dostluk kuran Marx okurken 

tuttuğu notlardan oluşan 1844 El Yazmaları'nda, ana temasını 

yabancılaşmanın oluşturduğu hümanist bir felsefe geliştirdi.  

 

Engels'le ortak ilk metninde (Kutsal Aile, 1845) tarih felsefesini maddeci 

görüş açısından eleştirdi. 1845'te Vorwarts gazetesi yazıkurulu üyeleriyle 

birlikte sürülünce Brüksele yerleşti. Birkaç ay sonra Engels'in de Brüksel'e 

gitmesiyle ortak eserlerinin ikincisini (Feuerbach Üzerine Savlar, 1845) ve 

üçüncüsünü (Alman İdeolojisi, 1845-1846) yayımladı. Brüksel Alman İşçileri 

Derneği'ni kurdu ve Engels'le birlikte bir komünist yazışma ağı oluşturdu. 

Komünistler Birliği'nin isteği üzerine Komünist Manifesto'yu yazdıkları bu 

yıllar, ikisi için de geçmişteki felsefi bilinçleriyle hesaplaşma ve tarihsel 

maddeciliği geliştirme yılları oldu: Bu yüzden, geçmişten kopuşları hem 

siyasal hem de kuramsal nitelikteydi.  

 

1848 İhtilali patlak verince, Belçika'dan sınır dışı edilen Marx, Köln'e 

yerleşerek, Neue Rheinische Zeitung gazetesini çıkarmaya başladı. 

Almanya'dan, hemen sonra da yeniden Fransa'dan sınırdışı edilince, 1849'da, 

ömrünün sonuna kadar kalacağı Londra'ya yerleşti. Yoksulluk içinde yaşadığı 

bu dönemde iktisat incelemelerine ağırlık verdi. Temel eseri olan Kapital'i 

hazırlamaya başladı. 1851-1861 yıllarında New York Daily Tribune 

gazetesinin Avrupa muhabirliğini yaptı.  

 

1864'te Uluslararası İşçiler Derneği'nin kurucuları arasında yeraldı.  

1. Enternasyonal'in açılış konuşmasını ve tüzüğünü yazdıktan sonra, 

Kapital'in birinci cildini Almanya'da yayımlattı (1867). Kızını görmek için 

gittiği Paris'te Paris Komünü'ne tanık oldu. İngiltere'ye dönünce Fransa'da İç 

Savaş (1871) adlı eserinde bu devrim denemesini değerlendirdi. Kapital'in 

yazımını sürdürürken, bir yandan da işçi partililerinin programlarının 

oluşturulmasına etkili biçimde katıldı. Dühring'e karşı kalem tartışmasında 

Engels'i destekledi. Anti-Dühring'in (1878) bir bölümünün yazımında 

Engels'le çalıştıktan sonra hastalanarak çalışmalarını büyük ölçüde 

yavaşlatmak zorunda kaldı. 14 Mart 1883'te Londra'da hayatını kaybetti. 

Keyifle izleyebileceğiniz Korku, Komedi, Fantastik, Macera, 

Dram ve daha birçok konuda yeni DVD filmler gelmeye devam 

ediyor.  

 

2012 Frankfurt Kitap Fuarı’nın konuğu Yeni Zelanda. 

Önümüzdeki yıl dünyanın en büyüklerinden olan 

Frankfurt Kitap Fuarı’nın konuk ülkesi Yeni Zelanda 

olacak, ‘Misafir ülke antlaşması’ Dışişleri Bakanı 

Westerwelle tarafından imzalandı. 

7 soruda Frankfurt Kitap Fuarı 
 

 

Frankfurt Kitap Fuarı'nın önemi nedir? 
 
 

Bütün yıl boyunca fuar komitesi tarafından hazırlanan edebiyat, sanat, bilim, 

kültürel etkileşimler, iş, dil, din konularındaki içeriğiyle, dünyanın en geniş 

kapsamlı kitap fuarıdır.  
 

 

 

 

Böylesine önemli bir fuarın Frankfurt'ta gerçekleşmesinin 

nedeni nedir?  
 
 

Fuar, 17. yy'a dek, Gutenberg'in matbaayı bulduğu, Frankfurt'a 25 dk uzaklıktaki 

Mainz kentinde gerçekleşiyordu. Tarihin en önemli icadı kabul edilen matbaanın 

icadından sonra ise yerel kitap tüccarları Frankfurt'ta küçük bir fuar 

düzenlemeye başladılar. 17. yy'ın gelişiyle birlikte bu fuar Avrupa'nın en büyük 

fuarı haline geldi ve Rönesans'ın merkezi olarak kabul edildi.  
 

Fuar ne kadar ilgi görüyor?  
Nereden baksanız 500 yıllık bir geçmişe sahip olan bu fuar, her yıl paralel 

zamanlara denk gelen Turin Kitap Fuarı'yla aynı sayıda ziyaretçi çekiyor.  

 

Ülkelerin ve yayıncıların ilgisi nasıl?  
2004 yılında 290.000 ziyaretçiyi ağırlayan fuarda her yıl 100'den fazla ülkeden 

yaklaşık 7.000 yayıncı bir araya geliyor.  

 

Fuarda ödül veriliyor mu?  
Fuar kapsamında birçok ödül veriliyor. Bunlardan en meşhurları: 

 Barış Ödülü (Alman kitap piyasasına özgü) 

 En İlginç Kitap Adı Ödülü  
 

Odak ülke projesi nedir?  
1976 yılından beri 'Onur Konuğu' ya da 'Odak Ülke' olarak her yıl bir ülke 

seçiliyor. Ve etkinlik kapsamında o ülkeye özgü okumalar, sergiler, açık 

oturumlar, tiyatro yapımları, TV ve radyo programları düzenleniyor. Fuardaki 

özel sergi alanı odak ülkeye ayrılıyor ve ülkenin büyük yayınevleri fuarda 

tanıtılıyor. Türkiye'nin odak ülke olduğu yıl (2008), fuar komitesince "büyüleyici 

bir biçimde renkli" olarak tanımlandı. 

 

Bu yıl odak ülke neresi?  
Bu yıl 10-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda odak ülke: Yeni 

Zelanda. Hatta önümüzdeki birkaç senenin odak ülkesi de şimdiden belli. 2013'te 

Brezilya, 2014'te ise Finlandiya odak ülke olacak. 
 

Yayın Adı Tasnif No 

Kapital : ekonomi politiğin eleştirisi HB501 .M37 1997 

Ekonomi politiğin eleştirilmesine katkı HB175 .M37 1970 

Gotha ve Erfurt programlarının eleştirisi HX276 .M37 1976 

Ücretli emek ve sermaye . ücret, fiyat ve kar HB501 .M37 1976 

The Communist manifesto HX39.5 .M37 1998 

On religion BL2775 .M3983 1964 

The Marx-Engels reader HX39.5 .M37 1978 

Capital : a critique of political economy HM501 .M37 1906 

Basic writings on politics and philosophy HX276 .M37 1959 

Komünist manifesto HX276 .M37 2010 

1844 el yazmaları =  Economic and philosophic manus 
HX39.5.M3619 E3 

2011 

Capital : a critique of political economy HB501 .M37 1981 

Grundrisse : foundations of the critique of politi HB97.5 .M37 1993 

Selected writings HX39.5 .M37 1994 

Louis Bonaparte'ın on sekiz Brumaire'i = Der achtz DC274 .M27 2011 

  

  

Erişim için tıklayınız Erişim için tıklayınız 

Erişim için tıklayınız Erişim için tıklayınız 

Kaynak : http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=162097 

 

Kaynak : http://www.sabitfikir.com/haber/7-soruda-frankfurt-kitap-fuari 

 

Karl Marx’ın bütün eserlerini  

Bilgi Merkezi’nde bulabilirsiniz. 

Pazartesi – Cuma  : 08 : 30 – 22 : 00  

Cumartesi – Pazar : 10 : 00 – 18 : 00 

http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=2&dil=1&d=khaslib&n=0047624
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=2&dil=1&d=khaslib&n=0047626
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http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0061751
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