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- Kadir  HAS Anma ve Ödül Töreni 

- 50. Kütüphane  Haftası yaklaşıyor 

- Geleneksel yayıncılık ölüyor  mu? 
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KHAS BİLGİ MERKEZİ 

Amacı çağdaş bilgi hizmetlerimizi 

bilişim teknolojilerinin sunduğu 

olanaklarla sürekli geliştirmek, 

kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün 

olan en kısa sürede ve maksimum 

düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve 

bilimsel araştırma-geliştirme 

faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak, 

bu yolla tüm kullanıcıların bilimsel ve 

entelektüel faaliyetlerine destek veren 

kaliteli bilgi merkezi hizmetleri 

üretmektir.  

Bilgisayar Alt Yapısı ve İnternet 

Hizmetleri  

Son derece modern bilgisayar alt 

yapısına sahip olan Bilgi Merkezinde 8 

adet internet bağantılı bilgisayar yer 

almaktadır. Bilgi Merkezi Cibali Merkez 

kampüsü internet hizmetlerinin yaygın 

olarak kullanımını sağlamak amacıyla 

kablosuz internet hizmeti 

verilmektedir. Dileyen kullanıcılar 

kişisel bilgisayarları ile kablosuz ağ 

üzerinden internet hizmeti 

alabilmektedirler. Kullanıcılar tüm Bilgi 

Merkezi kayıtlarına ve kullanıcı 

bilgilerine Bilgi Merkezi web sayfası 

üzerinden günün 24 saati kampüs 

içinden ya da kampüs dışından 

ulaşabilirler. 

Koleksiyon 

Kadir Has Üniversitesi Bilgi 

Merkezlerinde kitap, video kaset, DVD, 

VCD, günlük gazete, popüler dergi, 

elektronik kitap ve dergilerden oluşan 

zengin bir koleksiyon yer almaktadır. 

Bilgi Merkezi koleksiyonunda yer alan 

20.000’den fazla elektronik dergi, 36 

adet elektronik veritabanı, 

ansiklopediler ve diğer elektronik 

kaynaklara kampüs içinden ya da 

dışından erişilebilmektedir. 

    

Değerli Mensuplarımız, 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

BM Bülten'in 18. sayısına hoş geldiniz. Yine dopdolu bir içerikle karşınızdayız. 

Mart ayı boyunca yine yoğun bir gündem bizleri bekliyor.  

Mart ayı, kurucumuz rahmetli Kadir HAS’ı anma törenleri nedeniyle bizler için 

ayrı bir önem taşıyor. Bilgi Merkezi olarak kurucumuzu rahmet ve saygıyla 

anıyoruz.  

Bu sayıda “Dünya Kadınlar Günü” ve “50. Kütüphane Haftası” ile ilgili 

derlediğimiz haberlerin yanında teknolojinin yayıncılık dünyasına etkileri 

üzerine hazırlanmış bir haber yer alıyor. 

Bilgi Merkezi olarak, koleksiyonlarımıza yeni eklenen yüzlerce basılı kitap, 

elektronik kitap ve DVD arasından sizin için seçtiğimiz örnekleri de ilerleyen 

sayfalarda bulabilirsiniz.                                                                                           

Saygılarımla, 

Ertuğrul ÇİMEN 

Khas Bilgi Merkezi  Müdürü 

İletişim : 0212 533 65 32 -1144 

ecimen@khas.edu.tr 
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Kanunlar, tüzükler, mevzuatlar, kararlar, yönetmelikler, ihtarnameler, 
yazışmalarveformlarınyeraldığıkolaytaranabiliraramayüzüylehukukaraştırmalarınayenibirimkân
sağlamaktadır.Ayrıcaveritabanındagüncelolarakhukukhaberlerinivehukukalanındakiyeniyayınla
rıtakipedebilirsiniz.Veritabanıarayüzündeyenilikleryapılıyorolmasınedeniyleöncekiarayüzüylebe
raberkullanımasunulmuştur. 
Bahsigeçenveritabanlarınındetaylarıiçinlütfentıklayınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELENEKSEL YAYINCILIK 

ÖLÜYOR MU? 

Yaklaşık on beş yıldır Kadıköy’de sadece kitap 
satarak hizmet veren tek mekân olan Penguen 
Kitabevi, geçenlerde kepenklerini indirmek 
zorunda kaldı. Sebep ise malum: Maddi 
sıkıntılar. Yalnızca kitap satan bir kitabevi 
olarak zincir mağazaların kitap dışındaki 
satışları öncelemesinin kendilerini sırat 
köprüsüne taşıdığını söyleyen İthaki 
Yayınları’nın sahibi Ünal Koçak, Penguen’i 
kapatmaları ile ilgili Radikal Kitap’a konuştu: 
“Bir kitabevinin sadece kitap satarak hayatını 
sürdüremeyeceğini gördük. Kitabevimizin 
ruhunu değiştirmenin başlangıçta çıktığımız 
yola uygun düşmediğini düşüncesiyle üzülerek 
bu kararı almak zorunda kaldık.” 
 
Kitabevinin son üç yıldır büyük ekonomik 
sıkıntı yarattığını ve üçüncü yılın sonunda 
kapatma kararı aldıklarını söyleyen Koçak, 
Penguen Kitabevi’nin faaliyetlerine daha sonra 
başka bir yerde devam edip etmeyeceği 
sorumuzu ise, “Kadıköy’de okurlarımızdan çok 
büyük destek aldık. Birçok gerçek kitap okuru 
duruma çok üzüldü. Bizim daha az maliyetlerle 
ilerleyen aylarda tekrar Kadıköy’de sadece 
‘kitap’ satacak bir kitabevi oluşturma 
girişimimiz olabilir. Bu girişimin okurlarımızın 
desteğiyle olacağı da aşikâr” diye yanıtladı. 
 
Kapanan kitabevinin yerini bir kozmetik 
firmasının kiraladığı öğrenildi. 
 
Pandora da kapanıyor 
 
Yaklaşık yirmi üç senedir Taksim’de bulunan  
Pandora Kitabevi de kapanma tehlikesiyle 
karşı karşıya. Kitapseverlerin gözde buluşma 
mekânlarından biri olan Pandora Kitabevi 
binası Taksim Hill Otel tarafından satın 
alınmasının ardından, binanın yeni sahiplerinin 
kitabevini de satın alarak bina ile ilgili 
projelerini hayata geçirmek  istedikleri 
öğrenildi. 
 
Konuyla ilgili, akşam saatlerinde Pandora 
Kitabevi resmi Twitter hesabından şu tweetleri 
attı: “Taksim’deki 23. yılımızda, Taksim Hill 
oteli bulunduğumuz binayı satın aldı, Uzlaşma 
önerilerimizi reddetti, Taşınma parası olarak 4 
bin TL teklif etti. Taksim bölgesinin simgeleri 
yok ediliyor. 
 
Taksim Hill oteli nasıl bir Taksim istemektedir. 
Pandora tahliye davasına bakacak hâkimin 
karşısında duracak avukat arkadaşların bizimle 
irtibata geçmesini rica ediyoruz. “ 
 
“Bütün bu olanlardan sonra çok üzücü bir 
durum. Taksim Hill otel taşınma paramızı 4 bin 
TL’den 10 bin TL’ye çıkardı.” 

 
Kaynak: http://kitap.radikal.com.tr/Makale/penguen-

kitabevi-kozmetikci-olacak-392938  

 

Kurucumuz KADİR HAS’ı rahmetle anıyoruz 

 

 

 KADİR HAS 

Kadir Has, 1921 yılında Kayseri’de 

doğdu.  Türk bankacılık sektörünün 

önemli markalarından Akbank’ın 

kurucularındandır. Kadir Has, 1942 

yılında Boğaziçi Lisesi’nden mezun 

oldu. 1960 yılında İstanbul'a 

yerleşti; ağırlıkla otomotiv sanayine 

yönelik işlerde birçok başarıya imza 

attı. Otobüs ve Kamyon Fabrikası'nı 

kurdu ve bu kurumun uzun yıllar 

yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği 

görevini yürüttü. Ülkemizdeki ilk 

Coca-Cola fabrikasını kurdu. Koç 

ailesi ile Bursa'da Karsan adıyla 

Peugeot marka minibüs 

fabrikasının ortakları arasında yer 

aldı. Fransızların ünlü Michelin 

Lastikleri'nin Türkiye dağıtımcılığını 

üstlendi.  

1991 yılında eşiyle kurduğu Kadir 

Has Vakfı (HASVAK) ile başta eğitim 

ve sağlık olmak üzere, ülke 

kalkınmasına yönelik çok önemli 

hayır işlerini gerçekleştirdi. 1992 

yılında kuruluş çalışmalarına 

başlanan Kadir Has Üniversitesi 

1997 yılında resmen kurulmuştur. 

Kadir Has , 2007’deki vefatına 

kadar Üniversite’de mütevelli 

heyeti başkanlığı görevini 

yürütmüştür. 1997 yılında 

Türkiye’ye yaptığı hizmetler 

sonucunda kendisine “Devlet Üstün 

Hizmet Madalyası” verilmiştir. 

1997’de Marmara Üniversitesi ve 

KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi; 

1998’de Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi; 1999’da Erciyes 

Üniversitesi tarafından Fahri 

Doktora beratları verilmiştir. 22 

Mart 2007 tarihinde geçirdiği kalp 

krizi sonucu 86 yaşında, arkasında 

ölümsüz eserler bırakarak hayata  

veda  etmiştir.  

 

Güncel Haberler 

10. Kadir Has Ödülleri sahiplerini buldu 

Kadir Has Ödülleri 2003 yılından itibaren her yıl ilgili yönerge çerçevesinde, 

başarılı çalışmaları sebebiyle bir veya birden fazla kişi ya da kuruma “Başarı 

Ödülü” olarak verilir. Bu yıl 19 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Kadir Has  

Ödülleri’nin onuncusu, Bilim - Teknoloji- İnovasyon alanında  “Üstün Başarı 

Ödülü” ve “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü”  kategorilerinde verilmiştir.                                    

10. Kadir Has Ödülleri’nde “Üstün Başarı Ödülü” genç insanları bilime 

yönlendirmesi ve nörobilimin Türkiye’de gelişmesindeki lider rolü nedeniyle 

Prof. Dr. Turgay Dalkara’ya, “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü” ise 

nanoağlar konularındaki evrensel düzeydeki çalışmaları ve yükselen bilim 

grafiği nedeniyle Prof. Dr. Özgür Barış Akan’a layık görülmüştür. 

Turgay Dalkara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1975 yılında bitiren 

Prof. Dr. Turgay Dalkara Hacettepe Tıp Fakültesi Farmakoliji Anabilim 

Dalı'nda doktora yaptı (1977-1981). 1986 yılında doçent, 1993 yılında 

profesör oldu. 1992-1993 yıllarında 2 yıl Kanada'da MCGill Üniversitesi 

Montreal Nöroloiji Enstitüsü'nde çalıştı. Harvard Tıp Fakültesi Massachusetts 

General Hospital’de daimi kadrosu var. Halen Hacettepe Tıp Fakültesi’nde 

nöroloji profesörü olarak görev yapıyor.                                                     

Özgür Barış Akan: Ankara Fen Lisesi 1994 mezunu olan Prof. Dr. Özgür 

Barış AKAN, lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla 1999 ve 2002 

yıllarında Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri’nden almıştır. Doktora eğitimini 

ise 2 sene gibi çok kısa bir süre içerisinde Georgia Institute of Technology’de 

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında 2004 yılında tamamlamıştır. 

2004 yılında Türkiye’ye dönerek ODTÜ’de göreve başlayan Dr. Akan, 2 yıl 

içinde 2006’da doçentlik ünvanını almıştır. 2012 senesinde kendi araştırma 

alanında en genç profesör olma ünvanını elde eden Dr. Akan, 2010’dan beri 

Koç Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. 

 

 

http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/kadir-has/kadir-has-hakkinda.html
http://www.khas.edu.tr/news/960/455/10-Kadir-Has-oeduelleri-Sahiplerini-Ariyor.html


 

 

 

 

 

  
 

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi 

Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve 

Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış 

uluslararası bir gündür. 

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York 

kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma 

koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve 

başladı. Grev esnasında polis işçilere saldırdı ve 

onları fabrikaya kilitledi. İşçilerin fabrikaya 

kilitlenmesinin ardından çıkan yangında, işçilerin 

fabrika önünde kurulan barikatlardan 

kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can 

verdi. 

Bu olaydan 53 sene sonra, 26 - 27 Ağustos 1910 

tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 

düzenlenen 2. Enternasyonale bağlı kadınlar 

toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi 

önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 

tarihinde tekstil fabrikası yangınında ölen kadın 

işçiler anısına 8 Mart'ın "Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü" olarak anılması önerisini getirdi ve öneri 

oybirliğiyle kabul  edildi. 

8 Mart tarihinin Dünya Emekçi Kadınlar günü 

olarak anılması, tam olarak 1921'de Moskova'da 

gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar 

Konferansı'nda gerçekleşti. 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı 

ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar 

Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik 

Devletleri'nde de anmaya başlanmasıyla daha 

güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 

Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını 

kabul etti.  

TÜRKİYE'DE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 

1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak 

kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen 

yıllarda daha yaygın kutlandı. "Birleşmiş Milletler 

Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de 

etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın 

Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri 

Darbesi'nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir 

kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl 

çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Kadınlar 

Günü" kutlanmaya devam ediliyor.  

DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN... 

Kaynak:http://www.sabah.com.tr/8-mart-dunya-kadinlar-gunu 

 

 

 

 

      

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

50. Yıl Kütüphane Haftası yaklaşıyor 

Güncel Haberler 

 gÜNCEL 

Bu yıl  31 Mart – 6 Nisan 2014 tarihleri arasında kutlanacak olan Kütüphane Haftası,  yarım 

asırlık bir geleneğin yansıması olarak özel bir anlam taşıyor. Bu yönü ile ülkemizde kesintisiz 

olarak kutlanan en uzun soluklu etkinliklerden biri olma özelliği ile dikkat çekiyor bu hafta. 

 “Hayat Boyu Kütüphaneler” olarak belirlenen hafta sloganı ise,  aslında tüm İstanbul 

halkı için kentin kütüphanelerini keşfetmeleri için içten bir çağrı anlamı taşıyor. Kutlama 

programı kapsamında; İstanbul’daki kütüphaneci ve bilgi profesyonellerinin yanı sıra, çocuk ve 

gençlerden yaşlılara yönelik bir çok etkinlik ve buluşma gerçekleştirilecek. 

 Kütüphane Haftası Kutlama Programı aracılığı ile kent halkının kentin kültürel mirası,  

kütüphane ve bilgi kurumlarına yönelik farkındalıklarının geliştirilmesi, okuma ve kütüphane 

kullanma alışkanlıklarının pekiştirilmesi amaçlanıyor. Konferanslar, atölyeler,  yazar 

söyleşileri…daha fazlası İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen kütüphane ve bilgi kurumlarında 

katılımcılarını bekliyor…1 Nisan 2014  Salı gerçekleştirilecek resmi açılış töreninde, Yılın 

Kütüphane Dostu ödülü sahibini bulacak. 

 Hafta boyunca İstanbul’daki birçok halk kütüphanesinin geceleri kapılarını okurlarına 

açacak olması,  geleneksel hale gelen ve çok sevilen bir uygulama olarak dikkat çekiyor.  Bu 

kapsamda belirlenen kütüphaneler, hafta boyunca gece saat 22.00’ye kadar açık olacak.                                                                                                                                        

Kütüphane Haftası taslak programına ulaşmak için tıklayınız.     

 

                                    

       

 

 

 

 

 

 

 Geleneksel  Hafta  Yürüyüşü  

(6 Nisan 2014, Pazar, saat 15.00, İstiklal  Caddesi) 

 Taksim’de bir kez daha kütüphaneler için 

buluşulacak. Bu yıl 50.kez  kutlanılacak olan Kütüphane 

Haftası Kutlama Programı kapsamında, artık 

gelenekselleşen ve her yıl giderek artan katılımcı çeşitliliği 

ve sayısı ile umut veren “Kütüphaneler Yürüyüyor” adlı 

etkinliğimizi gerçekleştirmek üzere toplanılıcaktır. 

    6 Nisan 2014 Pazar günü saat 15.00 de İstiklal 

Caddesi’nde gerçekleştirilecek yürüyüşe; kütüphaneciler, 

yazarlar, edebiyat çevreleri, yayıncı meslek örgütleri, kitap 

ve kütüphane dostları ile tüm İstanbul halkı davetlidir. 

İsteyen herkesin ailesi ve çocukları ile de katılabileceği 

yürüyüş bir bilgi karnavalına dönüşen yapısı ile tüm 

katılımcıların keyif aldıkları, katkı sundukları bir paylaşım 

ortamı anlamı taşıyor. 

     Kaynak:http://kutuphanehaftasi.istanbulkutuphaneci.org/yuruyus 

  

     

 

 

 

http://kutuphanehaftasi.istanbulkutuphaneci.org/
http://kutuphanehaftasi.istanbulkutuphaneci.org/
http://kutuphanehaftasi.istanbulkutuphaneci.org/yuruyus
http://kutuphanehaftasi.istanbulkutuphaneci.org/yuruyus
http://kutuphanehaftasi.istanbulkutuphaneci.org/geceleyinkutuphane


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ernest Hemingway 

Ernest Miller Hemingway (21 

Temmuz 1899 – 2 Temmuz 1961), ABD'li 

romancı, kısa-hikâyeci ve gazetecidir. Kısa ve 

gösterişsiz yazı tarzı ile bilinir. 20. yüzyıl kurgu 

romancılığını etkilemiştir. 

Hemingway′in kahramanları 

genelde kendisinin bir yansımasıdır ve zor 

durumlarda gururlarını korumaları gerekir. 

Hemingway'in çoğu eseri, bugün Amerikan 

edebiyatının başyapıtlarından kabul edilir. 

1925-1929 yılına kadar olan 

dönemde Hemingway kendi yazarlık yıllarının 

en güzel örneklerini verdi. Bu yıllarda hiç 

tanınmayan bir yazarken birden bire dünyanın 

en ünlü yazarları arasında girdi. İlk basılan 

romanı olan "Güneş de Doğar" adlı kitabı bu 

yıllarda basıldı. "Güneş de Doğar" adlı 

eserinde savaş yorgunu bir askerin anılarını 

anlatan Hemingway 1929 yılında basılan 

"Silahlara Veda" adlı eseri ile çok büyük yol 

kaydetti. "Silahlara Veda"’da yaralı bir askerin 

savaşta bir hemşireye duyduğu aşkı dile 

getiriyordu. Hemingway böylelikle savaşında 

anlamsızlığına değinmeyi amaçlıyordu. 

1931'de Avrupa anılarından olan 

İspanya yıllarına dair "Öğleden Sonra Ölüm" 

adlı kitabını yazdı. Afrika’da yaptığı turla ilgili 

yazılarını ise Afrika’nın Yeşil Tepeleri adlı 

kitabında topladı. 1940 yılında ise en başarılı 

eserlerinden olan "Çanlar Kimin için Çalıyor" 

adlı eserini yazdı ve mesleğinde artık zirveye 

ulaştı. 1950'de çok da başarılı olmayan 

"Irmaktan Öteye ve Ağaçların İçine" adlı 

eserlerini yazdı. 1952’de gerçek başyapıtı olan 

"Yaşlı Adam ve Deniz" adlı eserini yazdı. Bu 

kitapta insanın yaşama nasıl bağlanması 

gerektiği ve de aslında insan yaşamında her 

şeyin boş olduğuna dair olan fikirlerini belirtti. 

1953’te aynı eseri ile Pulitzer Ödülünü aldı. 

1954’te ise Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık 

görüldü. Hemingway tutkulu bir yaşamın 

ardından 1961 yılında Ketchum/Idaho’da 

kendini av tüfeği ile vurarak yaşamına son 

verdi. 

Kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway 

 

 

 

Ernes Hemingway'in Eserleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİ YAYINLARIMIZ 
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Khas Bilgi Merkezi’nde bulunan eserleri için  tıklayınız. 
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Vizyon Tarihi:  
   - 29 Haziran 2012 
 
Yapım:  
   - ABD 
 
Tür :  
   - Animasyon, Macera, Komedi 
 
Süre:  
   - 94 Dak. 
 
Yönetmen:  
   - Steve Martino,  
   - Mike Thurmeier,  
 
Oyuncular: 
   - Ray Romano 
   - Denis Leary,  
   - John Leguizamo,  
 
Seslendirenler (Türkçe):  
   - Haluk Bilginer 
   - Altan Erkekli,  
   - Ayça Bingöl,  
 

Filmin Konusu: 
 
 Buz Devri 4 : Kıtalar Ayrılıyor 
(Ice Age: Continental Drift); Manny, 
Diego ve Sid'in, kendilerini 
diğerlerinden ayıran afetten sonra 
sürüklendikleri bir kıtada başlarına 
gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir 
buzdağından derme çatma bir gemi 
yapan kahramanlarımızın maceralarla 
dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. 
Manny ve arkadaşlarını bu yeni 
dünyada egzotik deniz canavarları ve 
acımasız korsanlar da bekliyor. Tarih 
öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, 
lanetli palamudu onu nereye 
sürüklerse oraya gidiyor! 

 
Erişim için TIKLAYINIZ 
 

Kaynak: 

http://www.beyazperde.com/filmler/film-

181059/ 
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KAN VE AŞK  
 

 1990'lı yılların başında Balkanlarda Bosna Savaşı sürerken, Sırbistan için 
savaşan asker Danijel, esir kampında tutulan ve savaştan da önce tanıdığı Bosnalı Ajla 
ile yeniden karşılaşır. Farklı etnik kökenlerden gelen ve aslında düşman olması 
gereken bu iki insan, geçmişten gelen duyguları ile içinde yaşadıkları zorunlu savaş 
koşulları arasında kalırlar. Bir zamanlar birbirleri için çok değerli olan bu iki insanın 
hislerini, savaşın zalimliği köreltmiştir... Filmin senaristliğini de üstlenen Jolie kamera 
arkası için oldukça iddialı. Amerika'da 23 Aralık'ta gösterime giren yapım, ülkemizde 
de 'merakla beklenenler' kategorisinde yer alıyor... 

 

Yönetmen:  Angelina Jolie  

Oyuncular:  Zana Marjanovic, Goran Kostic, Vanessa Glodjo 

 

Erişim için TIKLAYINIZ 
 
Kaynak: http://www.beyazperde.com/filmler/film-184984/ 
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