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Türk-İş Yıllığı’99. Ankara: Türk-İş Araştırma
Merkezi, 1999. 2 c. Elde edilebileceği yer:

Türk-İş Araştırma Merkezi Bayındır Sok. No:

10 Yenişehir, Ankara
Türk-İş Yıllığı’99 iki yıl aradan sonra ye

niden okuyucusuyla buluşuyor. İlki, her yıl
tekrarlanması dileğiyle 1997 yılında yayınla

nan yıllığın, bundan böyle iki yılda bir yayın
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lanması planlanmaktadır.
Türk-İş Yıllığı’99 tıpkı ilk örneği gibi, ay
rı ayrı dosyalar etrafına kümelendirilmiş öz

gün makalelerin toplandığı iki ciltten oluşu

c

yor.
1997’den 1999’a Değişimin Dinamikleri başlığını taşıyan birinci cilt, yıl

lık anlayışına daha yakın olarak öncelikle sendikal dünyanın gereksinimle

rine hitap ediyor. Türk-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaların uzmanları

nın katkılarından oluşuyor. Ancak sendikal çevreler dışındaki uzman ve
akademisyenlerin de katkısı vardır.

Birinci cilt 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin konu başlıkları ise

şöyledir:

Birinci Bölüm:

Ekonomik ve Mali Gelişmeler: İyileşme Var mı?,

İkinci Bölüm:

Toplumsal Gelişmeler ve Refah Göstergeleri;

Üçüncü Bölüm:

Türk-İş’in Gündemi Açısından Türkiye’de Çalışma

Yaşamı ve Sendikal Gelişmele;
Dördüncü Bölüm: Çalışma Yaşamı ve Sendikal Politikalar: Güncel’den

Geçmişe,
Yüzyıl /Binyıl Biterken Dünyada ve Türkiye’de Durum başlığını taşıyan
ikinci ciltte ise sekiz ayrı dosya yer almaktadır. Küreselleşme ve Emek Dün
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yası: Çokuluslu Şirketlerde Davranış Kodları-Avrupa Sosyal Şartı-ILO İlke
leri başlığını taşıyan birinci dosyada sendikal dünyanın, küreselleşmenin çe
şitli yönleri karşısındaki konumunu ilk sıraya alıyor ve bunu sorgulama iş

levini üstleniyor.

İkinci dosya, yine emek kesimi açısından çok önemli bir alana, sermaye

birikimi, istihdam, işgücü üretkenliği ve ücretler konusundaki araştırmala
rı içeriyor ve Birikim, Üretkenlik ve Ücretler başlığım taşıyor.

Üçüncü dosya İktisat Politikaları ve Sanayileşme: Kavramlar ve Uygula
malar, dördüncü dosya ise Kamu Mâliyesi ve Krizi Aşma Senaryoları başlı
ğını taşıyor.

Özelleştirmenin Denetimi, İstihdam Etkileri ve Bir Teorik Tartışma: Pi
yasa Versus Plan başlığını taşıyan beşinci dosyadan sonra gelen altıncı dos

yada oldukça güncel olan uluslararası tahkim ve yatırımlar konusuna deği
niliyor: Uluslararası Tahkim ve Yatırımlar Üzerine Çok Taraflı Anlaşma.

Televizyon sayesinde günlük yaşantımıza kadar giren ve güncelliğini hiç
yitirmeyen medya konusunun ele alındığı Medya-RTÜK-İdeoloji Sendikalar

ve Medya başlığım taşıyan yedinci dosyayı, Ulus Devlet-Demokrasi ve Sivil
Toplum-Devlet İlişkileri başlığım taşıyan sekizinci dosya izlemektedir.
İkinci cildin oluşumunda sendika çevreleri dışında kalan akademisyen

lerin katkıları ise daha fazladır.
İçeriği ve baskısı ile büyük bir çabanın ürünü olan bu iki ciltlik eserin

araştırmacıların da yoğun ilgisini çekeceğine inamyoruz.

Mehmet Ali AKIN
Türk Eximbank Kütüphanesi
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Osmanlı Devletinde Bilim, Kültür ve Kütüp
haneler. Yay. Haz. Özlem Bayram ve diğerleri.
Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999.

VIII, 246 s. (res.).

ISBN 975-7653-82-9. Elde

edilebileceği yer: TKD Genel Merkezi, Elgün
Sok. No:8/8 06440 Kızılay — Ankara.
1999 yılı, 700. kuruluş yıldönümü olması
nedeniyle Osmanlı Devleti’nin çeşitli yönleriy

le değerlendirildiği, tartışıldığı bir yıl oldu.
Türk Kütüphaneciler Derneği de bilimsel düz

lemdeki tartışmalara katkıda bulunmak, tari
himizin çok önemli bir döneminin bilimsel ve

kültürel özelliklerini yansıtmak üzere hazırladığı bu yayınla bilgi hâzinemi
ze yeni bir yapıt kazandırmış oldu.

Yayın, aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu 15 değerli araştır
macının farklı konularda, yayma zenginlik kazandıran değişik bakış açıları
nı da yansıtan bilimsel yazılarını içermektedir. Tarihimizin şovenizme kaç

madan, önyargısız ve bilimsel anlamda değerlendirilebilmesi ve geçmişin
zenginliklerine sahip çıkılması, geleceğimizin sağlam temeller üzerinde ku

rulmasına yardımcı olacaktır. Yapıtın, bu anlayışın yerleşmesine bir katkı
olduğunu düşünüyorum.

Serhat Baytur
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
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Krishan Kumar. Sanayi Sonrası Toplumdan PostModern Topluma: Çağdaş Dünyanın Yeni Kuram
ları. Çev. Mehmet Küçük. Ankara: Dost Kitabevi
Yayınları, 1999. 263s. ISBN 975-7501-81-6

Bu çalışmada,çeyrek yüzyıldan uzun bir süre
Sanayi
dir Batı’da sözü edilen “ sanayi sonrası toplum”
Sonrası
Toplumdan
kuramlarından en yenileri olan “enformasyon top
Post-modern
lumu, post fordizm ve post- modernizm” kuramları
Topluma
Çağdaş
ayrı ayrı ele alınarak İncelenmektedir .Kitap:
Dünyanın
“Sanayi Sonrası Kuramın Yeniden Canlanma
Yeni
Kuramları
sı,
Krishan
Enformasyon Toplumu;
Kumar
Fordizm ve Post Fordizm,
Modernlik Fikri,
Post-Modernlik Fikri,
Binyılcı İzlekler: Bitişler ve Başlıklar”
olmak üzere altı başlıktan oluşmaktadır. Ayrıca geniş bir kaynakça ve di
zin de verilmiştir.
Canterbury Kent Üniversitesi’nde Toplumsal ve Siyasal Düşünce Profe
sörü olan Krishan Kumar bu çalışmasında; Batı’daki bilgi birikiminin dönü
şümüyle bugün “bilgi çağı” dediğimiz döneme gelindiğini,iletişim araçları sa
yesinde globalleşmenin hızlandığını ve bu bilgi akışının Batı dışındaki toplumlarda da sosyo-kültürel, ekonomik, politik etkiler ve yapısal dönüşümler
için önemli bir güç sağladığını belirtmektedir. Bu bağlamda yazar, Batı’daki
üretim ilişkileri değişiminin, toplumsal dinamiklere etkilerini, enformasyon
toplumu, post fordizm, post-modern ve Marksist kuramları ele alarak ince
lemektedir.
Yazar, yukarıda belirtilen kuramların incelenmesi sonucunda, üstünde
mutabakata varılmış bir gerçekliğin olmadığı bir dünyamn tablosunu çiz
mekte ve her kuramın, gerçekliğin sadece bir yanma dokunduğunu belirte
rek “ Tüm öbür kuramlar gibi bunlar da tek yanlı ve abartılıdır. İşe yarar ve
kışkırtıcı olmalarının nedeni de budur. Ele alınması gereken pek çok şeyi ih
mal ettiklerine kuşku yok” demektedir.
Geçmiş dönemlere göre daha karmaşık ve belirsizliklere gebe olan çağı
mızı, çağa ilişkin kuramları anlamakta, Batı’yı ve geçirdiği içsel dönüşümle
ri daha iyi kavramakta, Krishan Kumar’m bu kitabının yararlı olacağını dü
şünmekteyim.
Rasim Özgür DÖNMEZ
Kitap ve Kütüphane Dostu

