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Khas’tan Haberler

Değerli Mensuplarımız, Sevgili Öğrencilerimiz,

Mayıs ayı boyunca ve Haziran ayının ilk günlerinde
koleksiyonlarımıza binlerce yeni kitap ve DVD

Khas BM Bülten’in sekizinci sayısına hoş geldiniz.

eklenmiştir. Bunun yanında Mayıs ayı boyunca

Yine son derece yoğun bir gündemle karşınızdayız.

devam eden talep toplama döneminde satın alınması

Haziran ayının ilk günlerinde mezun olmaya

talep edilen yaklaşık 5000 eserin işlemleri devam

hakkazanan öğrencilerimizi uğurladık. Kendilerine

etmektedir.

Yeni Yayınlar

Ertuğrul Çimen
Khas Bilgi Mekezi Müdürü

mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum. Mezun
olan

öğrencilerimizin

tamamı

başvuruda

Yaz ayları boyunca Bilgi Merkezi hizmetlerinin ve

bulunmaları durumunda, eğitim sürelerinin yarısı

koleksiyonlarının

kadar Bilgi Merkezi’nin hizmetlerinden aynı

çalışmalarımız

koşullarla yararlanmaya devam etme olanağına

döneminde çok daha büyük bir koleksiyonla ve yeni

sahiptir. Bu olanağın eğitim dönemi boyunca

hizmetlerle

öğrencilerimizle kurduğumuz iyi ilişkilerimizin

hedefliyoruz.

kalıcı olması yolunda önemli bir adım olduğunu
düşünüyorum. Khas Bilgi Merkezi olarak bilgiye
her ihtiyaç duyduklarında mezunlarımızın yanında
olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

geliştirilmesi
devam

edecek.

çalışmalarımızı

için

yoğun

Yeni

eğitim

DVD tanıtımı >>>

sürdürmeyi

İletişim : 0212 533 65 32 -1144
ecimen@khas.edu.tr
www.bilgimerkezi.khas.edu.tr

THOR

Yeni Yayın Talepleri Yapıldı
Bilgi Merkezi Mayıs ayı yayın talep dönemi bitti!

KHÜ BM Yer Numarası : PN1995.9.F36 T46 2011
Yönetmen : Kenneth Branagh,
Oyuncular : Natalie Portman, Anthony Hopkins, Jaimie

Mayıs 2012 yayın talep döneminde öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından talep edilen 1986 adet
Türkçe, 2562 adet İngilizce kitap ve 303 adet DVD film işlemleri yapılarak en kısa sürede sipariş
edilecektir.

Alexander, Ray Stevenson, Kat Dennings, Chris
Hemsworth, Stellan Skarsgård, Rene Russo, Idris Elba,
Tadanobu Asano, Adriana Barraza, Colm Feore, Clark
Gregg, Tom Hiddleston, Josh Dallas.
Yapım Yılı : 2011 - ABD,
İMDB Puanı : - / 10
Türü : 3 Boyutlu, Bilim Kurgu, Aksiyon, Dram,
Fantastik, Komedi, Macera, Savaş, Tarih,
Süre : 130 dakika
Filmin Konusu : Kenneth Branagh’ın yönettiği ve Chris

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston ile Stellan
Skarsgard’ın oynadığı Thor, 29 Nisan 2011’de UIP
Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona
çıkarıldı. Hikâyenin merkezinde, düşüncesiz tavırlarıyla
antik bir savaşı tekrar başlatan güçlü ama ve kibirli
savaşçı Yüce Thor var. Thor, Dünya’ya sürgün ediliyor ve
insanlar arasında yaşamaya mecbur
bırakılıyor. Kendi dünyasının kötü
adamı en karanlık güçlerini Dünya’yı
istilâ etmek için yollayınca Thor,
gerçek bir kahraman olmak için
nelerin gerektiğini öğreniyor.

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Sizin için seçtiklerimiz

Güncel >>>

Elveda 'Koca Gringo'
Latin edebiyatının öncülerinden, "Koca
Gringo" cve
"Bizim
Toprak"
Zc kategorilerinde
romanlarıyla da tanınan Meksikalı usta
yazar Carlos Fuentes, 83 yaşında Mexico
City'de hayata veda etti.

KHÜ Bilgi Merkezi’ndeki yayınları
için tıklayınız

BOL ÖDÜLLÜ YAZAR

Büyük yazarlar kuşağının son temsilcilerinden, İspanyol dilinin en önemli
yazarları arasında gösterilen Meksikalı romancı ve deneme yazarı Carlos
Fuentes öldü. Meksika devriminin başarıya ulaşmamış amaçlarını irdeleyen,
Latin Amerikan romancılığında oynadığı belirleyici rolle tanınan, Cervantes
ödülü sahibi Fuentes'in başkent Mexico City'deki Angeles del Pedregal
hastanesinde 83 yaşında öldüğü bildirildi. Ünlü yazarın doktoru Arturo
Balesteros, evinde ani bir iç kanama geçirerek bilincini kaybeden Fuentes'in,
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Fuentes'in hayatını
kaybetmesi Meksika'da ve tüm dünyada geniş yankı buldu. Meksika Devlet
Başkanı Felipe Calderon, Twitter hesabında yayımladığı mesajında, "Çok
sevilen, Meksikalı evrensel yazarımız Carlos Fuentes'in ölümünden derin bir
üzüntü duyuyorum" ifadesini kullandı. Panama'da, 11 Kasım 1928'de Meksikalı
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Fuentes'in neredeyse tüm hayatı
anavatanı dışında geçti. Uruguay'ın başkenti Montevideo, Brezilya'nın Rio de
Janeiro kenti, ABD'nin başkenti Washington, Şili'nin başkenti Santiago ve
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaşadı. 2005'te verdiği bir söyleşide
yazarlık sevdasının ABD'nin başkentinde yaşarken başladığını, "İlk dergimi
çıkarmaya, çizimlerimi, film değerlendirmelerimi ve yazdığım haberleri
yayınlayarak başladım. Yaşadığım yerin yakınlarındaki tüm apartmanlara bu
dergiyi götürüyordum. Fazla bir reaksiyon almadım ama yazar olmak istediğimi
keşfettim" sözleriyle anlatacaktı. "Havanın Temiz Olduğu Yer" adlı ilk romanını
29 yaşında yazan Fuentes, 1960'lı ve 1970'li yıllarda çağdaş İspanyol
edebiyatında görülen patlamanın da temelini attı. Fuentes, çağdaşları olan
Kolombiyalı Gabriel Garcia Marquez ve Perulu Mario Vargas Llosa ile birlikte
Latin Amerika'nın diktatörlerce yöneltildiği bir dönemde, bu kültüre dünyanın
her kesiminden ilgi ve okuyucu çekmeyi başardı.

Bugün Latin edebiyatının klasikleri arasında yer alan
"Aura", "Terra Nostra" (Bizim Toprak) "The Good
Conscience" (Vicdan Rahatlığı) romanlarıyla tanınan
Fuentes'in, 1910-1920 Meksika Devrimi sırasında
kaybolan San Franciscolu gazeteci Ambrose Bierce'nin
öyküsünü anlatan "Koca Gringo" adlı romanı, 1989'da
Başrollerini Gregory Peck ile Jane Fonda'nın paylaştığı
bir filme de uyarlandı. ABD'nin Harvard, Princeton,
Columbia ve Brown üniversitelerinde öğretim üyeliği
yapan Fuentes ayrıca 1975'ten 1977'ye kadar
Meksika'nın Paris Büyükelçiliği görevinde bulundu.
İspanyol dilinin en önemli edebiyat ödülü olan Cervantes
ödülünü 1987 yılında, İspanya'da verilen Prince Asturia
Ödülü'nü 1994'te alan Fuentes, 1997 yılında da
Fransa'nın Ulusal Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

TÜRKÇE'DE FUENTES
USTA yazar Carlos Fuentes'in birçok kitabı
Türkçe'ye de çevrildi. Bu kitaplar arasında "Bütün
Mutlu Aileler," "Artemio Cruz'un Ölümü," "Aura,"
"Sefer," "Yanık Sular," "Diana Yalnız Avlanan
Tanrıça," "Cam Sınır," "Laura Diaz'lı Yıllar,"
"İnez'in Sezgisi," "Kendim ve Ötekiler," "Kaygı
Veren Dostluklar," "Deri Değiştirmek," "Körlerin
Şarkısı," "Koca Gringo," "Bizim Toprak," "Kartal
Koltuğu," "Kutsal Bölge" ve "Doğmamış Kristof
bulunuyor.

Kaynak : http://www.sabah.com.tr/kultur_sanat/edebiyat/2012/05/17/elveda-koca-gringo#

KHÜ Haberler

>>>

KHÜ 2012 Mezuniyet Töreni
Gerçekleştirildi

Kadir Has Üniversitesi 2011-2012 eğitim öğretim yılında mezuniyete hak
kazanan 571 öğrenci Selimpaşa Kampüsü’nde düzenlenen törenle
diplomalarını aldı. Böylece ön lisans ve lisanstan 506, yükseklisans ve
doktoradan 65 öğrenci üniversite yolculuğunu bitirip, yaşam yolculuğuna
adım atmış oldu.
Açılış konuşmalarını Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can
Has, Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın yaptığı tören, 16 Haziran 2012 tarihinde
gerçekleşti.
Kadir
Has
Üniversitesi’nin bu yıl
15. yaşını kutladığını
belirten Can Has, 2012
yılı
mezuniyet
töreninde
olmanın
övünç ve mutluluğunu
yaşadığını belirtti.
Can Has “Kadir Has ismi topluma verdiği büyük hizmetler ve saygınlığı ile
bir markadır. Bu markanın değerini korumak için çok emek harcıyoruz.
Kadir Has bu mezuniyet anını hep ‘beyaz güvercinlerim uçuyor’ şeklinde
ifade ederdi. Mezunlarımızı kutluyor, bundan sonraki yaşamlarında başarılar
diliyoruz. Kadir Has’ın öğrencilerini mezun eden akademisyenlere de ayrıca
şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.
Nuri Has ise, “Bu gibi güzel günler bizim için övünç günleridir. Özellikle
Selimpaşa Kampüsü’nün bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü Kadir Has
Üniversitesi’nin temelleri, ülkemizin en cömert hayırseveri merhum Kadir
Has Beyefendi tarafından burada atıldı” dedi. Nuri Has konuşmasında mezun
öğrencilerin ailelerine hitaben şöyle devam etti: “Evlatlarınızın eğitim
hayatında gösterdikleri başarıyı bundan sonraki yaşamlarında da sizlere
tattıracaklarından hiç şüpheniz olmasın.”
Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada,
öğrencilere, “Bugün burada size veda etmiyoruz. Sizleri tüm imkan ve
yetkinliğimizle geleceğe hazırlayarak uğurlarken aramızda kurulmuş bağın
nice on yıllarda sağlamlaşarak devam edeceğini biliyoruz. Unutmayınız ki,
Khas sizin yuvanızdır ve daima öyle kalacaktır. Her zaman Kadir Has
Üniversitesi’nden mezun olmanın onurunu yaşayın yaşatın” dedi. Prof. Dr.
Mustafa Aydın, “ Üniversite yolculuğunuz bugün bitiyor; yaşam
yolculuğunuz başlıyor. Doğruluk, hak, hukuk ve dürüstlüğe her zaman önem
verin; yaşamınızdan çıkarmayın. Bu güzel günün ise keyfini çıkarın;
sevdiklerinizle birlikte güzel bir yaşam diliyorum” cümleleriyle sözlerini
tamamladı.
2011-2012 MEZUNLARIMIZ
FAKÜLTELER : Hukuk Fakültesi: 62 / İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: 97
/ İletişim Fakültesi: 94 / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: 118 / Sanat ve
Tasarım Fakültesi: 52
YÜKSEKOKULLAR : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: 58 / Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu: 25

Korku, Komedi, Fantastik, Macera, Dram ve bir çok konuda yeni DVD film

BUKET UZUNER: Carlos
Fuentes gibi yazarlar kolay
yetişmiyor. Edebiyatçıları
etkileyen yazarlar pek bulunmuyor. Yazarlar
pek Fuentes'in bir diğer özelliği de önemli bir
kuşağı temsil etmesiydi. Fuentes'in hayatını
kaybetmesi her ne kadar bizi çok üzse de bu
kadar sevildiğini görmek de bizi geleceğe dair
umutlandırdı.
Büyük entelektüel
AHMET
ÜMİT:
edebiyatının
en
yazarlarından biriydi.

Latin
özgün

Kendine özgü bir yazım tarzı vardı. Gabriel
Garcia Marquez gibi bir devin gölgesinde de
kalmadı. Kendi roman evrenini yaratmayı
başardı. Fuentes, çok başarılı bir yazar
olmanın
yanı
sıra
çağının
büyük
entelektüellerinden de biridir.
Çok yönlüydü
VİVET KANETTİ: Fuentes'in
ölümü, Meksika'nın ne denli
zengin, karmaşık, yaşayan
bir uygarlığın taşıyıcısı olduğunu hatırlatıyor.
Bazı örneklerine ancak bir zamanın
Fransa'sında rastlayacağımız, çok yönlü
edebiyatçı tipinin örneğiydi... Hiç kuşkusuz,
çağının muazzam bir figürüdür. Genelde Latin
Amerikalılık, özelde Meksikalılık, Meksika
yerliliği üzerine olağanüstü kafa yorar. Ancak
son derece gezgin, kozmopolit bir yanı da
vardır.

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Üniversitemiz 15. kuruluş yıldönümünü bir resepsiyonla kutladı. Ayrıca merkez kampüsümüzde küratörlüğünü Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı, “Bir Bina, Bir Macera: Fabrikadan Üniversiteye” isimli, tarihi Cibali Tütün
Fabrikası’nın Kadir Has Üniversitesi’ne dönüşümünü konu alan belgesel nitelikli bir sergi de açıldı.
Türkiye’nin hayırsever işadamlarından merhum Kadir Has'ın öncülüğünde,
Kadir Has Vakfı tarafından 1997 yılında kurulan üniversitemiz, 15 yıl önce 4 öğrenciyle başladığı
yolculuğuna bugün 5000’den fazla öğrencisi ve 6 bin’e yakın mezunuyla devam ediyor. Türkiye’deki 62
vakıf üniversitesi arasında en deneyimlilerden biri olan Khas, kurucusu Kadir Has’ın malvarlığını
kurduğu Kadir Has Vakfı’na bağışlamasıyla geleceği teminat altına alınmış gerçek bir vakıf üniversitesi.
“Evrensel nitelikte akademik bir kurum olma” hedefine her yıl biraz daha yaklaşan üniversitemiz, çağdaş
ve yenilikçi eğitim anlayışı ile sorgulayan, düşünen, üreten, hem akademik hem de sosyal anlamda
donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu hedefle, sürekli değişen ve gelişen yükseköğretim
modellerini uygulayan Khas, disipliner anlayışla kurulmuş fakülte yapılarını 15. yılında disiplinler arası
bir anlayışla dönüştürmeyi başardı.

Rektör yardımcımız Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünü yaptığını “Bir
Bina, Bir Macera: Fabrikadan Üniversiteye” isimli sergi de “orijinal olanla ödeşme
temasını öne çıkarıyor. Bugünü yorumlamaya, geleceği ise şekillendirmeye çalışan
bizler için orijinal ile yeniden üretilen iç içe geçiyor ve üzerimize büyük bir sorululuk
yüklüyor. Bizler tarihten aldığımız emaneti geliştirerek geleceğe aktarmaya gayret
ediyor, geçmişten güç alarak geleceğe kararlılıkla ilerliyoruz” diye konuştu.
Açılış töreni üniversitemiz bünyesinde bulunan Pusula Akademisi tarafından
hazırlanan filmin gösterimi ve 15. yıl pastasının kesilmesiyle son buldu.

Kaynak : http://www.khas.edu.tr/news/637/455/ueniversitemiz-15-Yasinda.html

Orhan Pamuk 1952 yılında İstanbul’da doğdu. 1974’te yazmaya
başlayan Pamuk, ilk romanı romanı ‘Cevdet Bey ve Oğulları’nda
tıpkı kendisininki gibi Nişantaşı’nda süren bir hayatı anlattı. Bu
eser ona Milliyet Yayınları Roman yarışması ile Orhan Kemal
Roman Armağanı’nı getirdi.
Türkiye’nin en çok satan, en tartışmalı, dünyada en çok tanınan
yazarlarından olan Orhan Pamuk ertesi yıl ‘Sessiz Ev’ adlı
romanını kaleme aldı.
Venedikli bir köle ile bir Osmanlı âlimi arasındaki gerilimi ve
dostluğu anlatan ‘Beyaz Kale’ (1985), 1990’dan sonra başta
İngilizce olmak üzere pek çok dilde yayımlanarak Pamuk’a
uluslararası ününü sağlayan ilk romanı oldu.
‘Kara Kitap’ ile birlikte Orhan Pamuk’un tarzı tartışılmaya
başladı.
Edebiyat hayatına klasik yazımla adım atan Pamuk, modern, ve
post modern tarzıyla edebiyat çevrelerinin gündemine oturdu.
Senaryosunu kendisinin yazdığı ‘Gizli Yüz’ adlı film Ömer Kavur
tarafından filme çekildi.
Guardian gazetesinden John Updike “Hem çok satan hem de
öncü yenilikçi bir kalem olarak değerlendirecektir Orhan
Pamuk’u.
1994’te ‘Yeni Hayat’ı, ‘Benim Adım Kırmızı’ izledi. Bu kitap ona
yurtdışından üç büyük ödül daha getirdi.
‘Kar’ 2004’te New York Times Book Review tarafından Yılın En
İyi 10 Kitabı’ndan biri seçilir. ‘Kar’, 2005’te Fransa’da, her yıl en
iyi yabancı romana verilen ödüle layık görülür.
Pamuk, edebiyat hayatını 2003 yılında yayımlanan ‘İstanbul
Hatıralar ve Şehir’ kitabıyla sürdürür. 2005 yılında ise Alman
Yayıncılar Birliği tarafından Barış Ödülü almaya hak kazanır.
2005 yılı Pamuk’un İngiliz The Independent tarafından edebiyat
dalında yılın kahramanı seçilir. Ve son olarak 2006’da Akdeniz
En İyi Yabancı Roman Ödülü Pamuk’un olur.

Nobel’den önce kazandığı diğer edebiyat ödülleri:
Milliyet Roman Yarışması ödülü (1979-Mehmet Eroğlu ile
paylaştı), Orhan Kemal Roman ödülü (1983), Madaralı
roman ödülü (1984), The Independent Award for Foreign
Fiction (1990), Prix de la Decouverte Europeenne (1991),
Prix France Culture (1995), Prix du Meilleur Livre Etranger
(2002), Premio Grinzane Cavour (2002), The IMPAC Dublin
Award (2003), Ricarda-Huch-Preis (2005), Der
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (2005), Prix
Medicis etranger (2005), Prix Mediterranee Etranger
(2006).

Üniversitemiz 15 Yaşında!

Üniversitemizin 15. kuruluş yıldönümünde, Europa Nostra restorasyon ödüllü Cibali
Merkez kampüsünde düzenlenen kokteyle Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Can Has, Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa
Aydın, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has, Kadir Has Üniversitesi’nin bugüne
kadar kucak açtığı 13.600’ün üzerinde öğrencisi, 6 binin üzerinde mezunu ve 5 bin
öğrencisi ile değişim ve dönüşümü sürekli kılan, dünya yükseköğretim uygulamalarının
takipçisi değil onlara liderlik eden bir üniversite olduğunu söyledi. “Bu doğrultuda
radikal sayılabilecek adımları hızla atmaktan çekinmiyoruz” diyen Nuri Has, “Öğretim
faaliyetlerini, adını aldığı merhum Kadir Has’ın toplumdaki yüksek itibarına uygun bir
şekilde sürdüren Kadir Has Üniversitesi geçen sürede evrensel
nitelikte eğitim veren, yurt dışında ve yurt içinde güven duyulan bir kurum haline geldi. Öğrencilerimiz, ellerindeki Kadir Has
diplomasıyla tüm kapıları rahatlıkla açabilecek düzeye ulaştı” diye konuştu.
Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın da, Türkiye’deki yüksek öğretim sistemi içinde önemli bir yere sahip olan Kadir
Has Üniversitesi’nin gerçek bir vakıf üniversitesi olarak kurucusu merhum Kadir Has’ın kimliği, şahsiyeti ve hayat felsefesini örnek
aldığını belirtti.
Kadir Has’ın “Memlekete yaptıklarımızla övünmek için değil, bu topraklarla ödeşmeye geldik” sözünü hatırlatan Prof. Dr. Aydın, “Sahip
olduğumuz mekanlar ile atıl durumdaki Cibali Tütün Fabrikası’nın üniversite binasına dönüştürülmesi de bu felsefeyi güçlendiriyor.

Orhan Pamuk

gelmeye devam ediyor.

KHÜ Haber >>>

ENSTİTÜLER : Fen Bilimleri Enstitüsü: 8 / Sosyal Bilimler Enstitüsü: 57
Kaynak : http://www.khas.edu.tr/news/663/455/571-Kep-Havaya-Uctu.html

TÜRK YAZARLAR DEĞERLENDİRDİ
Yazarları etkiledi

Orhan Pamuk’un
bütün eserlerini Bilgi
Merkezi’nde bulabilirsiniz.
Erişim için tıklayınız

Yayın Adı

Yazar Adı

1

Babamın bavulu

Pamuk, Orhan

2

Benim adım kırmızı

Pamuk, Orhan

3

Beyaz kale

Pamuk, Orhan

4

Cevdet bey ve oğulları

Pamuk, Orhan

5

Gizli yüz : senaryo

Pamuk, Orhan

6

Istanbul : memories and the city

Pamuk, Orhan

7

İstanbul : hatıralar ve şehir

Pamuk, Orhan

8

Kar

Pamuk, Orhan

9

Kara kitap

Pamuk, Orhan

10

Manzaradan parçalar :
Hayat sokaklar, edebiyat

Pamuk, Orhan

11

Masumiyet müzesi

Pamuk, Orhan

12

My name is Red

Pamuk, Orhan

13

Öteki renkler :
seçme yazılar ve bir hikaye

Pamuk, Orhan

14

Saf ve düşünceli romancı

Pamuk, Orhan

15

Sessiz ev

Pamuk, Orhan

16

Snow

Pamuk, Orhan

17

The black book

Pamuk, Orhan

18

The museum of innocence

Pamuk, Orhan

19

The new life

Pamuk, Orhan

20

The white castle

Pamuk, Orhan

21

Yeni hayat

Pamuk, Orhan

Erişim için tıklayınız

Bunları biliyor musunuz ?



Khas Bilgi Merkezi’ne gelen dergi sayısının 123 olduğunu



Alınmasını istediğiniz dergiyi talep edebildiğinizi



Ciltlenmiş dergileri ödünç alabildiğinizi



Uykusuz’un sürekli alındığını

