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Değerli Okurlarımız,
Geçen yıl ilk sayısı çıkan Bize Has Öğrenci Dergisi,
ikinci sayısında yenilenen yüzü ve genişleyen içeriği ile yeni
dönemle beraber karşınızda. Tüm ekibimiz ile ikinci sayımızı
çıkarmanın haklı gururu içerisindeyiz. Ayrıca dergimiz
okulumuzun tek yüzde yüz öğrenci yayını olması nedeniyle de
bizim için ayrı bir önem taşımakta. Kuruluşundan yönetimine,
dizgisinden tasarımına tamamı ile Kadir Has Üniversitesi
öğrencilerin bir ürünü ve ismi gibi: “BİZEHAS”
İçerik ve konsept olarak kapsamlı ve özgün bir
dergi çıkarmaya özen gösterdik ve bu kapsamda dergimizin
tasarımını tamamı ile değiştirdik. Okurlarımıza geniş bir
yelpazeden tarih, edebiyat, politika, spor, hukuk, kültür sanat
gibi birçok farklı alanlardan özgün yazılar sunduk. Birçok
öğrenci dergisinin ilk sayısından sonra silinip gittiğini göz
önüne alırsak, dergimiz ikinci sayısını çıkarması açısından da
büyük önem taşımakta ve her ay çıkarmayı planladığımız
dergimizin bu başarısı da tamamı ile güçlü ve yaratıcı
kadrosuna dayanmaktadır.
Başta Genel Yayın Yönetmenimiz Mehmet Fatih
Acemoğlu’na ve Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı
Kasım Koç’a ayrıca bütün ekibimize emeklerinden dolayı ayrı
ayrı teşekkür ederim. Ayrıca bizden hiçbir zaman desteğini
esirgemeyen Rektörümüz Mustafa Aydın’a ve her
zaman yanımızda olan tüm idari ve akademik personelimize
de tüm katkılarından ötürü ekibimiz adına teşekkürü bir borç
bilirim.
Bütün Kadir Has Üniversitesi ailesine yeni dönemde
başarılar diler herkesin kendine has bir dönem geçirmesini
temenni ederim.
Öğrenci Konseyi Başkanı
Hamdi Fırat BÜYÜK

Değerli Okurlarımız,
Kadir Has Ünviersitesi olarak 15. yılımızı kutlamaya
hazırlandığımız bir dönemde, kendi çabalarınızla ikinci defa
hazırladığınız bu dergiyi sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
2011 sonunda yaşanan bayrak değişimiyle birlikte
yenilenen Öğrenci Konseyi’nin ilk ve önemli saydığım bu çalışması
için kendilerini takdir etmek gerekiyor.
Üniversitemizin içinden geçtiği değişim ve dönüşüm
sürecinde öğrencilerimizin de bizlerle aynı heyecanı paylaşıyor
olması doğru yolda ilerlediğimizin önemli bir göstergesi. Sadece bu
dergi bünyesinde değil, üniversite yönetimi olarak yaptığımız tüm
çalışmalarda öğrencilerimizin desteğini arkamızda hissetmek bizleri
mutlu ediyor.
Öğrencilerimizin kaleminden çıkan kültürden sanata, spordan
sağlığa, siyasetten ekonomiye oldukça geniş bir içeriğe sahip bu
dergide, Üniversitemizin son dönemde düzenlediği veya ev sahipliği
yaptığı çok sayıda etkinliği de yine öğrencilerimizin gözünden görebilme fırsatını elde edeceksiniz.
Geleceğin yeni sahiplerini adım adım geleceğe hazırlamak
için çıktığımız bu yolda, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasındaki
hayatlarında kendilerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz donanıma
ve değerlere sahip olmaları için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sizlere
aşılamaya çalıştığımız en önemli değerler arasında yer alan farklı
dünya görüşlerine sahip bireylerin saygı ve sevgi
çerçevesinde bir arada yaşayabilmesinin önemli bir göstergesi
sayılabilecek bu dergide emeği geçen tüm öğrenci kardeşlerimi gönülden kutluyorum.
Kadir Has Üniversitesi olarak en değerli hazinemiz
saydığımız öğrencilerimizin sorgulayan, düşünen ve üreten bireyler
olma yolunda attıkları bu adımda olduğu gibi, gelecekte de atacakları
her adımda yanlarında olacağımızı ve kendilerinden desteğimizi
esirgemeyeceğimizi bilmelerini isterim.
Keyifle okumanız dileğiyle.
Prof. Dr. Mustafa Aydın
Kadir Has Üniversitesi Rektörü
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REKTÖR ÖĞRENCİ BULUŞMASI

Bilindiği üzere geçen dönem “Rektör Öğrenci
Buluşması” yapıldı. Derslerinden veya çeşitli başka
sebeplerden ötürü katılamayan okuyucularımıza, Rektörümüz
Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın sunumunu özetleyerek, neler
yapıldığını ve yapılacağını özetledik.
Konuşmasına Öğrenci Konseyi’ni tebrik ettikten
sonra, yapılan ve yapım aşamasında olan projeleri açıklamakla
başlayan Rektörümüzün gündemi bayağı yoğundu.
Yeni bir kütüphane kuruluyor. Yaklaşık olarak
mevcut kütüphanemizin alanının 2 katı olacak, 1400 m2
olan bir alanda, kitap sayısı da arttırılarak yeni döneme
yetiştirilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin olarak
“Kütüphanede sessiz alanda bile çok gürültü var” şikayetine
cevap olarak; “İki ayrı mekan olacak. Burayı bağlayan köprü
geçildikten sonra sessiz olunması gerekecek, aksi takdirde
gürültü yapanlar uyarı yapılmadan kütüphaneden çıkarılması
bile söz konusu olacaktır.” denildi.
Teknolojik gelişmeler de takip edilerek yeni
bilgisayarlar alınmaya ve teknik alt yapı geliştirmeye
başlanıldı. An itibariyle ‘Yazılım Laboratuarı’ geliştiriliyor.
İki ay içerisinde de bitirilmesi planlanıyor. Sistemi
temizliyoruz ve en yeni donanımları alıyoruz. Yine ikinci
döneme yetiştirilmesi umulmakta. Aynı gelişmeler Selimpaşa
Kampüsü’nde de yapılıyor.
D Blok’taki yemekhane de yenilendi. Eskiden sadece
öğretim görevlilerine rastlayabileceğimiz yemekhane artık
öğrencilerin de gözdesi. Rektörümüz “Demek ki okulda kalan
öğrenci sayısı artıyor, öğrencilerimizin üniversite içerisinde
daha çok vakit geçirmesini sağlamak, daha çok mutlu
edebilmek en büyük temennimizdir.” diyerek bu düşüncesini
dile getiriyor. Ayrıca yeni bir kafeterya planı gündemde. Yer
olarak da amfi şeklinde basamaklanan, dışarıdaki oturma
alanının çevresinde olması düşünülüyor.
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Dersliklerde oturma düzeni değiştiriliyor, dersi
daha rahat takip edebilmek için her türlü imkan düşünüldü.
Hareket ettirilebilen oturma yerlerinden, tebeşirli tahtaların
kaldırılmasına, yeni projektörlerin alınmasına kadar, en etkin
ders anlatımı için her şey yapılıyor.
Başarı burslarının dengeli olabilmesi için yeni bir
düzenlemeye gidildi. Burslu öğrenci sayısında bir azalma
olmadı, ancak dağılım dengesizliği konusunda şikayetler
artınca, rektörümüz konuya ilişkin bir komisyon kurarak
çözüm yolu aranacağını belirtti. Önerilen bu yeni modelde
üniversitedeki her birim ve bölümdeki burslu öğrenci sayısı
eşitlendi. Böylece Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mühendislik
Fakültesi burs için birbiriyle yarışmak zorunda kalmadı ve
kendi fakültesi içerisindeki sıralamadan mesul oldu.
Belirlenen saatler dışında hafta içi ya da hafta sonu
okulda çalışmak isteyen öğrenciler, önceden rektörlüğe yazılı
olarak bildirirler ise, belirlenmiş saatler dışında da okulda
çalışmaya kalabileceklerdir. Özellikle öğrenci danışmanların
bildirmesi önemlidir. Bildirim sistemindeki amaç, okulun eski
bir bina olmasından ötürü yangın gibi hiç istenmeyen olası
durumlara karşı tedbirli olma isteğimizdir.
İngilizce hazırlığın yetersiz olduğuna ilişkin
şikayetlerden ötürü, 2011 Eylül itibari ile yönetim ve eğitim
sistemi, eğitmenler de değiştirildi. Ders materyalleri ve ders
programları tekrardan yazıldı. Genel İngilizce Eğitimi’nden,
Akademik İngilizce Eğitimi’ne geçiş yapıldı. Bu sistemin
başarılı olacağı herkesçe umut ediliyor.
Kariyer Ofisi ile ilgili geçen senede sorular vardı.
Ofis kuruldu, aktif hale getirildi. Ancak öğrenciler yeterince
ilgiyi göstermiyor. İstatistiklere göre yaklaşık olarak 150
öğrenci birebir mülakat yapmış ve 70 öğrenci de kariyer
planlaması oluşturmuş olduğundan ötürü şimdilik sadece 1
kişi çalışmakta. Bunu geliştirebilmek yine öğrencilerin elinde.
Geri dönüşüm kutuları istendi ve görüldüğü üzere
yapıldı. Su sebilleri konuldu. Spor salonlarına yeni aletler
alındı.
Kulüplere gelince 47 Öğrenci Kulübü var. Aktif
olarak çalışan kulüplerin yanısıra, aktif olmayan bir çok kulüp
de var. Artık 2 yıl hiç etkinlik yapmayan kulüpler kapatılacak
ve diğer arkadaşların da aynı alanda başka grupların
kurabilmesi için fırsat sağlanacak.
Umarım bilgilendirici olabilmiştir. Rektörümüze de
ilgisi için teşekkür ediyoruz, zira üniversitelerde rektörü somut
bir varlık olarak karşınızda görebilmek çok küçük bir olasılık
ayrıca büyük bir şanstır-ki kendisini ilk elden
dinleme ve şahsına soru yöneltebilme şansı bulabilmek. Ayrıca
bir şikayetiniz ya da öneriniz bulunuyorsa, internet üzerinden
iletebileceğinizi de belirterek yazıyı sonlandırıyoruz.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONSEYİ VE KONSEYİN YAPISI
Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyeleri,
2011’in Kasım ayında yapılmış olan seçimler sonucunda
belirlendi. yeni yönetim şu şekilde belirlendi:
Öğrenci Konseyi
Başkanı
Hamdi Fırat Büyük
Başkan Yardımcısı
Oğuz Sedefoğlu
Yönetim Kurulu
Nagehan Ayşe Sarı
Neslihan Kaplan
İsmail Işlak
Onur Nalcı
Seda Sibel Gökoluk
Adnan Çelepi
Sedat Demir
Öğrenci konseyi yeni yapısıyla, öğrenciler ile
yönetim organları arasında bir köprü oluşturarak öğrencilerin
yönetimde temsilini daha etkili bir şekilde yapmayı
hedeflemektedir.
Öğrenci Konseyi’nin
Yeni Yapısı ve Komisyonlar
Öğrenci Konseyi, biri başkan biri başkan yardımcısı
ve 7 yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 9 kişiden
oluşmaktadır. Öğrenci Konseyi, konsey başkanı ve fakülte
temsilcileri aracılığıyla öğrenci sorunlarını yönetim kurulu
toplantılarına katılarak dile getirir ve çözüm önerileri sunar.
Öğrenci Konseyi, öğrencilerin üniversite olanaklarından
faydalanabilmeleri için çalışmalar yapar.
Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Konseyi, öğrenci
sorunlarının çözülebilmesi ve öğrenciler ile ilgili konuların
iyileştirilmesine yönelik çalışmaları daha etkin yapabilmek
için 9 tane komisyon kurdu. Bu komisyonlar; Eğitim
Komisyonu, Spor Komisyonu, Sosyal Faaliyetler ve Kampüs
Yaşamı Komisyonu, Basın Yayın Komisyonu, Öğrenci
Kulüpleri Komisyonu, Selimpaşa Komisyonu, Hazırlık
Komisyonu, Burslu Öğrenci Komisyonu ve Mezuniyet İşleri
Komisyonu’dur.

Eğitim Komisyonu, üniversitemizdeki eğitim ile
alakalı sorunlara çözüm getirebilmek için çalışmalar yapar.
Eğitim kalitesi, mevcut eğitim olanaklarını daha verimli
kullanmak gibi konuların iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
Spor Komisyonu, üniversitemizde bulunan sporcu
öğrencilerin, spor kulüplerinin sorunlarını belirler,
ortak çözümler arar. Üniversitemizde bulunan spor faaliyet
alanlarının genişletilmesi için iyileştirme projeleri hazırlar.
Sosyal Faaliyetler ve Kampüs Yaşamı Komisyonu,
üniversitemizde öğrencilerin eğlenebileceği sosyal, kültürel
faaliyetleri düzenler. Sosyal, kültürel, sportif imkânların
iyileştirilmesi ve kampüslerdeki yaşam kalitesini arttırmak
için çalışmalar yapar.
Basın Yayın Komisyonu, üniversitemiz öğrencilerini
bilgilendirmeyi hedefler, projeler hazırlar. Bu komisyonun
çalışmalarını devam ettirdiği proje, tamamen üniversitemiz
öğrencilerinin emeği ile hazırlanan ‘Bize Has’ dergisidir.
Öğrenci Kulüpleri Komisyonu, üniversitemizde
bulunan 42 kulübün arasındaki iletişimi sağlamak, sorunlarına
çözüm bulmak için çalışır. Konsey başkanı ile kulüpler
arasında gerçekleşen toplantıları düzenler.
Selimpaşa Komisyonu, Cibali kampüsü ile
Selimpaşa kampüsü arasındaki mesafeyi kısaltmayı hedef
alır. Her iki kampüsteki öğrencilerin yapılan aktivitelerden
haberdar olmalarını sağlar. Selimpaşa Kampüsüne mahsus
sorunların giderilmesi için çözüm önerileri bulur.
Hazırlık Komisyonu, üniversitemizde hazırlık
okuyan öğrencilerin kendi bölümlerine geçtiklerinde
yaşayacakları problemleri azaltmak için çalışmalar yapar.
Öğrenci Konseyi ile ortak çalışarak hazırlığın sorunlarını, üst
yönetim organlarına iletir.
Burslu Öğrenci Komisyonu, üniversitemiz burslu
öğrencilerin burs olanaklarını arttırmak için çalışmalar yapar.
Mezuniyet Komisyonu, üniversitemizin mezun
olacak öğrencileri için hazırlanan yıllık ve yapılacak olan
mezuniyet balosu için gerekli hazırlıkları yapar.
Nagehan Ayşe SARI
Enformasyon Teknolojileri, 3. Sınıf
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Rektör- Öğrenci Buluşması
2011-2012 Rektör/Öğrenci Buluşması, 12 Aralık 2011
Pazartesi günü, Kadir Has Kampüsü’nde ve 13 Aralık 2011
Salı günü ise Selimpaşa Kampüsü’nde 12.00-14.00 saatleri
arasında düzenlendi.

Kampüse Caz Rüzgarı
Akbank Caz Festivali 21. yılında gerçekleştirği festival ile
10 ilde toplam 14 konser düzenlendi. Kampüste Caz etkinliği
20 Ekim’de Kadir Has Üniversitesi’nde caz dünyasının ünlü
isimlerinden Timuçin Şahin Quartet konseri ile gerçekleşti.
NTV Tarih Konuşmaları’na
Rezan Has Müzesi Evsahipliği Yapıyor
Gazeteci Ahmet Yeşiltepe’nin pazar akşamları yayınlanan
NTV Tarih Konuşmaları programının çekimleri Rezan Has
Müzesi’nde gerçekleşmeye başladı.
		
		

Khas ve Kore Hanyang Üniversitesi işbirliği
Kadir Has Üniversitesi ile Kore Hanyang Üniversitesi
arasında 12 Eylül 2011’de öğrenci ve akademik personel
değişimi ve ortak projelerinin yürütülmesi amaçlanan bir
işbirliği anlaşması imzalandı.
Gözdefilmler Kısa Film Yarışması’nda Kadir Has
Üniversitesi Öğrencisi Serhat
Furtuna Birinci Oldu
Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun
üniversite öğrencilerini
desteklemek amacıyla hayata
daha iyi bakmak temasından yola
çıkılarak “Gözlerde HD Kalitesi”
olarak belirlenen yarışmaya
yaklaşık 270 öğrenci başvurdu.
Gözdefilmler Kısa Film
Yarışması’nı ‘Oyun’ adlı filmiyle
Kadir Has Üniversitesi öğrencisi
Serhat Furtuna kazandı ve 10 bin TL’lik para ödülünün sahibi
oldu.
Yıldızlı Projeler Yarışması’nda
Üniversitemiz İkinci Oldu
Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü’nün bu yıl
“Fikrini Geleceğe Taşı” sloganıyla üçüncüsünü düzenlediği
Yıldızlı Projeler Yarışması’na 50 üniversiteden 112 proje
katıldı. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi’nden katılan
Erdem Özkan, Fırat Koç, Baran Arıkan, Ç. Can Aşan, M.
Doruk Cihangiroğlu “Automated Car Parking System”
projeleri ile ikincilik ödülünü kazandılar.
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Cibali Postası
Kadir Has Üniversitesi
öğrencilerinin hazırladığı,
tasarımı 1940’ların
gazetelerinden esinlenen
Cibali Postası’nın ilk sayısı
öncelikle mahalle sakinleri,
Kadir Has Üniversitesi
öğrencileri ve tüm Türkiye
ile buluştu.
Erisa Dautaj Şenerdem
TÜBİTAK Doktora Bursunu Kazandı
Kadir Has Üniversitesi, Ekonomi Doktora Programı
öğrencilerinden Erisa Dautaj Şenerdem, TÜBİTAK’ın
doktorasını Türkiye’de yapan üstün başarılı yabancı ülke
vatandaşı öğrencilere verdiği bursu kazandı.
Kadir Has Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı
Şampiyon Oldu!
Üniversitelerarası 2.Lig Voleybol Şampiyonası 6 Ocak
2011’de oynanan final maçında İstanbul Ticaret Üniversitesi
ile oynayan Üniversitemiz Bayan Voleybol Takımı turnuvanın
şampiyon takımı oldu.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ’NDE NELER OLACAK
27 Ocak
Geleceğimizin Çocukları Vakfı ‘Cam’ Adlı Tiyatro Oyunu
08:00 - 23:00
D Blok Büyük Salon

31 Ocak
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Konferans D Blok Büyük Salon

28 Ocak
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Konferans D Blok Büyük Salon

01 Şubat
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Konferans Cibali

29 Ocak
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Seminer D Blok Sinema B

01 Şubat
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Konferans Fener

29 Ocak
Spor İletişim Sertifika Programı
09:00
15:00
Seminer D Blok Sinema A

01 Şubat
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Konferans D Blok Büyük Salon

29 Ocak
Spor Hukuku Ve Yönetimi Sertifika Programı
09:00
15:00
Seminer D - 113 (Akıllı Sınıf)

01 Şubat
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Seminer D Blok Sinema B

29 Ocak
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Konferans Cibali

02 Şubat
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Konferans Cibali

29 Ocak
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Konferans Fener

02 Şubat
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Konferans Fener

29 Ocak
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Konferans D Blok Büyük Salon

02 Şubat
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Konferans D Blok Büyük Salon

30 Ocak
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Konferans Cibali

07 Şubat
Ekonomi Kulübü Etkinliği
13:00
14:30
Seminer

Cibali

30 Ocak
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
19:00
Konferans Fener
09:00

09 Şubat
Ekonomi Kulübü Etkinliği
14:30
Seminer
13:00

Cibali

30 Ocak
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
19:00
Konferans D Blok Büyük Salon
09:00

13 Şubat
Ekonomi Kulübü Etkinliği
13:00
14:30
Seminer

Cibali

30 Ocak
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
19:00
Seminer D Blok Sinema B
09:00

28 Şubat
Sosyal Girişimcilik Konferansı Kurulum- Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
18:00		
Cibali
15:00

31 Ocak
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Seminer D Blok Sinema B

29 Şubat
Sosyal Girişimcilik Konferansı- Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
08:00
11:00
Konferans Cibali

31 Ocak
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Konferans Cibali

29 Şubat
Sosyal Girişimcilik Konferansı- Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
08:00
21:00
Konferans Fener

31 Ocak
33. Temöb (Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Birliği) Toplantısı
09:00
19:00
Konferans Fener

29 Şubat
Sosyal Girişimcilik Konferansı- Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
15:00
21:00
Konferans Cibali

Kübra YOLGÖSTEREN
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BİLGİ MERKEZİ HİZMETİNİZDE!
Kadir Has
Üniversitesi
Kütüphanesi
kullanıcılarına daha
iyi hizmet verebilmek
için yeni yüzüyle
karşımızda. 2012 Bahar
Dönemi itibariyle
Kadir Has Üniversitesi
Kütüphanesi, A Blok
3. Katta klasik ile
modernin bir araya
getirildiği
mimarisi ve yeni adı
‘BİLGİ MERKEZİ’
ile tüm okur severlere
kapılarını açıyor.
“ ’Değişmeyen tek şey değişimdir.’ dediler biz de kütüphaneyi
değiştirdik.” Sloganı ile karşımıza çıkan Bilgi Merkezi,
sadece mimarisini değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda
bilgiye erişimi kolaylaştırmak için Ebsco Discovery Service
(EDS) ,ortak arama motorunu kullanıma açtı. EDS ile aynı
anda 33 veri tabanı üzerinden 85.000 kitap ve 25.000
dergiye erişmek mümkün. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi Bilgi
Merkezi kullanıcılarına, Elektronik Dergi seçeneği ile 25000
dergiye ve içeriklerine ulaşım sağlamaktadır.
Bilgi Merkezi, eski kullanım alanın neredeyse 2 katı
büyüklüğünde ve 200’den fazla kişiye aynı anda hizmet
verebilecek
kapasitede hazırlandı.
Bilgi Merkezi’nde
yapılan bu büyüme ile
Kadir Has
Üniversitesi Bilgi
Merkezi basılı yayın
sayısını neredeyse yüzde
40 oranında artırmayı
hedeflemekte.
Kadir Has
Üniversitesi Bilgi
Merkezi yeni yerinde,
bilgiye ihtiyaç duyan
tüm kullanıcılarına hafta
içi 08.00-22.00 saatleri
arasında, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet
vermek için beklemede.
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KADİR HAS KARİYER KULÜBÜ

Kadir Has Üniversitesi Kariyer Kulübü olarak,
faaliyetlerimiz tüm öğrenci kulüplerinde olduğu gibi
tamamen gönüllü öğrenci girişimleriyle oluşmaktadır.
Amacımız; üniversitemizi yurt içinde ve dışında yer alan
seçkin üniversiteler arasında yerini pekiştirmektir. Bu amaç
doğrultusunda vizyonumuz, imkanları arttırılmış, kendi
gelirlerini elde edip kullanan ve okulun gelişmesinde
lokomotif olmuş bir topluluk olmaktır. Genel olarak
faaliyetlerimiz üniversitemiz öğrencilerinin kişisel gelişimine
katkı sağlayacak nitelikteki konferans, seminer, gezi ve
fuarlar organize etmek, mevcut organizasyonlara da katılım
gerçekleştirmektir. Ayrıca teorik bilgilerden daha önemli
olduğuna inandığımız kişinin sosyalleşmesine yönelik sanatsal
ve kültürel faaliyetleri de organize etmekteyiz.
Üniversite öğrencilerinin bütününe hitap eden bir
kulüp olmak ve kulüp faaliyetlerinde görev alacak aktif
üyeler edinmek, böylece kişilerin bireysel gelişimine katkıda
bulunmak amacındayız. Her yıl düzenlediğimiz seminerlerde,
elimizden geldiğince iyi şirketleri okulumuza davet
etmekteyiz. Bu seminerler sayesinde şirketler işe alımlar
konusunda üniversitemiz öğrencilerine iş ve staj imkanları
sunmaktadır. Seminerlerimize gelip yöneticilerle tanışmanız
çok faydalı olacaktır.
Unutmayalım ki;
“Bir araya gelmek, başlangıçtır;
bir arada durabilmek, ilerlemedir;
birlikte çalışmak, başarıdır…
Bizimle aktif olarak çalışmak isteyen arkadaşlarımızı
kulübümüze davet ediyoruz.
İletişim bilgilerimiz:
Mail adresimiz : khaskariyer@hotmail.com
Facebook
: khaskariyer@gmail.com
Twitter 		
: @HasKariyer

“IŞIĞIN RESSAMI: NAZMİ ZİYA GÜRAN”
Günümüzden yaklaşık 9.000 yıl öncesine tarihlenen
arkeolojik eser koleksiyonumuzun yanı sıra 2009 yılında
Cibali Tütün Fabrikası’na ait belge ve objeleri bünyesine
katarak koleksiyonunu zenginleştiren Rezan Has Müzesi,
Türkiye Cumhuriyeti’nin endüstriyel, ekonomik, siyasal
ve sosyo-kültürel tarihine ışık tutmaktadır. Bu kalıcı iki
koleksiyonun dışında günümüz akfit müzecilik anlayışı
doğrultusunda özel koleksiyon sergilerine de ev sahipliği
yapan müzemiz, ülkemizin önde gelen koleksiyonerlerinin
daha önce teşhir edilmemiş eserlerini izleyici ile paylaşma
fikrinden yola çıkarak 2007 yılından bu yana çeşitli kültürel
etkinlikler düzenlemektedir.
Bugüne kadar yaklaşık 60 sergi ve 10’a yakın
konferansa ev sahipliği yapan Rezan Has Müzesi, önceliği
olarak özgün sergiler hazırlama bilinci ile bir üniversite
müzesi olma sorumluluğunu taşıyarak; sanat dünyasına kalıcı
eserler bırakmaktadır.
“IŞIĞIN RESSAMI: NAZMİ ZİYA GÜRAN”
SERGİSİ 18 ŞUBAT’TA REZAN HAS MÜZESİ’NDE
Rezan Has Müzesi olarak, 75. ölüm yıldönümünde
saygıyla andığımız Nazmi Ziya Güran’ın özel koleksiyonlarda
yer alan eserlerinden bir seçkiyle hazırlanan
“Işığın Ressamı: Nazmi Ziya Güran” sergisini
sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.
NAZMİ ZİYA GÜRAN
(İstanbul, 1881 - 1937)
1914 kuşağı ressamlarından
Nazmi Ziya Güran;
Aksaray’da Horhor
mahallesindeki baba evinde,
Çamlıca’da, Süleymaniye’de,
Fındıklı’daki geniş camlı
atölyesinde,Boğaziçi’nde,
Haliç’te, Üsküdar’da,
deniz kıyılarında, kentin
tepelerinde, sokaklarında,
kırlarında, işgal yıllarında
ya da Cumhuriyet coşkusunun
en yoğun olduğu dönemde
herşeyiyle İstanbul’un bir
parçası, gözlemcisi, tanığı
ve ressamıdır.

Otoportre, 1906,
Tuval üzerine yağlıboya,
44x37 cm
Nilüfer-Haldun Cillov
Koleksiyonu

Fırçasını bu güzel kentin bahçe ve parklarında,
ağaçlarında, bostanlarında, kırlarında, sokak ve
mahallelerinde, köşk ve konaklarında, sahil ve rıhtımlarında
dolaştırırken; İstanbul kentinin; denizini, teknelerini, camii ve
kiliselerini, türbelerini, kahvelerini, çeşmelerini ve bu doğal
ve kentsel ortam içinde İstanbul insanının akıp giden yaşamını
ele almıştır. Türkiye’nin ilk empresyonist ressamları arasında
yer alan Nazmi Ziya Güran, ışık ve neşeden parlayan

Küçüksu’da
Tuval üzerine yağlıboya, 42x60 cm
İstanbul Resim-Heykel Müzesi Koleksiyonu
eserlerinde en çok güneşin binbir pırıltısından etkilenmiş,
tabiatın ona sunduklarını bir nimet olarak benimsemiş ve tuvallerine aynı gerçekçilikle yansıtmıştır. Ressamın, ışıkla flört
edercesine savurduğu fırça darbelerinde hissettiğimiz huzur ve
mutluluk duygusu, aslında Nazmi Ziya Güran’ın ışığın
peşindeki serüvenini anlatır bize.
Nurullah Berk, 1974’te bir yazısında,
“Empresyonizmin Türkiye’deki tek temsilcisidir” derken
sözündeki haklılık payı büyüktür. Çünkü bütün yaşamı
boyunca yılmadan resimlediği, Boğaz ve Haliç
manzaralarındaki resimsel üslûp, kuşağı içinde belki de
Fransız izlenimcilerinin üslubuna en yakın olandır. Aynı
konuları günün değişen ışıklarında farklı biçimlerde tuvale
aktarmayı bir alışkanlık haline getirmiştir. Perspektif ve biçim
arayışlarının yanı sıra ışık ve renkle değişik denemeler
yapmak onun izlenimcilik anlayışının önemli bir özelliğidir.
Empresyonizm (izlenimcilik) akımının ülkemizdeki
en iyi temsilcilerinden olan Nazmi Ziya Güran’ın özel
koleksiyonerlerin değerli eserlerinden ve İstanbul Resim ve
Heykel Müzesi’nden özel bir seçki ile hazırlanan ve yaklaşık
60 eserin yer alacağı “Işığın Ressamı: Nazmi Ziya Güran”
sergisi 17 Şubat-18 Nisan tarihleri arasında Rezan Has
Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.
Berna ÖNER
Hukuk, 2. Sınıf
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EN ‘HAS’ TEMÖB!
Tarihi yarımadada tütün üreten fabrikadan bilim
üreten üniversiteye dönüşen Cibali Merkez Kampüsü, eşsiz
mimari yapısıyla görenleri büyülemektedir. Üniversitede
eğitim, kültür, sanat faaliyetleri ve bilimsel araştırmaların
yanısıra, öğrencilerin aktif olarak görev aldığı birçok öğrenci
kulübü bulunmaktadır. Bu kulüplerden Endüstri Mühendisliği
öğrencilerinin öncülüğünde kurulmuş olan Has-Em Yöneylem
Araştırma Kulübü kendisini okulun en Has kulübü olarak
tanımlamaktadır. Düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin
sosyal, kültürel ve akademik yaşamlarına fayda sağlamayı,
onları iş dünyasına hazırlamayı amaçlayan kulüp birçok
başarıya imza atmıştır.
Has-Em Yöneylem Araştırma Kulübü, TEMÖB’e
(Türkiye Endüstri Mühendisleri Öğrenci Buluşması) yani
Türkiye’nin en büyük öğrenci organizasyonuna ev sahipliği
yapmak için aday olmuş ve rakiplerini eleyerek 33. TEMÖB’ü
düzenlemeye hak kazanmıştır. Organizasyon seminerler,
paneller, teknik gezi ve eğlence aktivitelerinden oluşmaktadır.
TEMÖB ile öğrencilerin bilgi alışverişinde bulunmaları, iş
dünyasının önde gelen isimleriyle buluşup onların
tecrübelerinden
faydalanmaları, Türkiye
ve dünyadaki gelişmeleri
yakından ve sürekli
izlemeleri amaçlanmıştır.
29 Ocak-02 Şubat 2012
tarihlerinde Kadir Has
Üniversitesi Cibali
Merkez Kampüsü’nde
gerçekleşecek olan
organizasyona bütün Endüstri Mühendisliği öğrencileri davetlidir. 33.TEMÖB ile sanayi ve iş dünyasının tanınan isimleri
üniversitemize gelerek 4 gün boyunca seminerler verecek
ve panellere katılacaktır. Konuşmacı isimler arasında İgdaş,
ORKA Grup, Unilever, Brightwell Holding, Markafoni gibi
markaların en üst düzey (CEO) yetkilileri davet edilmiştir.
Organizasyonda proje yarışmaları düzenlenecek
ve dereceye girenlere hediyeler dağıtılacaktır. Akşamları
ise organizasyon eğlenceleri olacaktır. Ayrıca üniversitemiz
de şimdiye kadar yapılmış en büyük öğrenci organizasyonu
olacaktır. “Haydi Gülümse” derneği ile işbirliğimiz de bir
engelli çocuğun ameliyatına katkı yapmayı hedeflemekteyiz.
Bu büyük organizasyonda yer almak isteyen herkesi aramızda
görmekten mutluluk duyarız.
Deniz Kemal ASLAN
Endüstri Mühendisliği, 3. Sınıf
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YENİ DÜNYA’DA ULUSLARASI İLİŞKİLER

13. Ulusal Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi
Uluslararası İlişkiler
Çalışmaları (UİÇ) Derneği ve
Kadir Has Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Kulübü (Khas Sibuk) olarak 1 – 2
Mart 2012 tarihlerinde Kadir Has
Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde
“Yeni Dünya’da Uluslararası
İlişkiler” konu başlıklı 13. Ulusal
Uluslararası İlişkiler Öğrenci
Kongresi’ni gerçekleştireceğiz.
Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz
kongrelerle birlikte ulaşmış
olduğumuz noktada Türkiye’de
40’ı aşkın üniversitede
temsilciliğimiz bulunuyor.
Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek
kongrede temsilciliklerimizin katılımı ile birlikte Türkiye’de
uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, hukuk, sosyoloji, iktisat,
işletme ve siyaset bilimi gibi alanlarda lisans, yüksek lisans
ve doktora derecesinde eğitim görmekte olan geniş bir öğrenci
yelpazesine ulaşacağız.
Kongremiz bu yılki ilk kongre olması, İstanbul’da
gerçekleşiyor olması ve bunların yanı sıra Kulübümüzün üstün
gayreti ve okul yönetiminden aldığı maddi ve manevi destek
ile normal kongre profilin çok üzerine çıkmış bulunmakta.
Ayrıca Kongreye katılan Dışişleri Bakanımız Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı SAM Başkanı Prof. Dr. Bülent
Aras ve Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Prof.
Dr. İbrahim Kalın kongremize verilen önemin ve emeğimizin
en büyük göstergesi.
Uluslararası İlişkilere ve politikaya ilgi duyan,
Türk Dış Politikası’nın son durumunu ve gündemini ilk
ağızlardan öğrenmek isteyen ve yapacakları sunumlar ile
kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak isteyen
tüm arkadaşlarımız kongremize davetlidir. İlk gününden
son gününe kadar desteklerini ve emeklerini esirgemeyen
organizasyon komitemize, Uluslararası Çalışmaları Derneği
Yönetimine, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümüne ve son olarak Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa
Aydın’a tüm kulüp üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı
UİÇ Derneği KHÜ Temsilcisi
Hamdi Fırat BÜYÜK
Uluslararası İlişkiler, 4. Sınıf

HUKUK FAKÜLTESİ’NDE OKUMANIN BÜNYEYE ETKİLERİ
Bir hukuk fakültesi öğrencisi sınavlar yaklaştığında
kitaplarıyla arasında film türlerini andıran bi ilişki yaşanır;
ilk önce romantizm başlar, çok büyük bir hevesle ilk sayfaya
isim yazılır, birkaç sayfa okunduktan sonra drama dönüşür ve
bırakılır. Sonra gizem devreye girer çünkü, derslere
okumadan girilmiştir. Sınav tarihleri açıklandığında gerilim
başlar ve vize geceleri kitapla öğrenci arasında savaş
hakimdir. Sınav teslim edildiğinde, korku yaşanır, acaba doğru
mu yaptım diye düşünüp kontrol edilirken komedi meydana
gelir. Hukuk öğrencisinin kitaplarla ilişkisi fantastik bir
yapımdır.
Hukuk fakültesinde okumanın
bünyemize etkisi ilk olarak hafif baş ağırısı ile
başlar, gözde yakın okumaya bağlı
hipermetropi ile gelişir, her bir bilgiyi
depolamaya çalışırken beynin küçük çapta
yaşadığı demans olarak ilerler, vize ve
final sınavlarına iki hafta kaldığında, nasıl
yetiştireceğinizi kara kara düşünmeniz bipolar
kişilik bozukluğuna sebep olur (özellikle manik
depresif kısmı), vize sınavlarının sonuçları
açıklandığında, yaşadığınız hayal kırıklığı
paranoid kişilik bozukluğuna, ders çalışmak
için geceleri gireceğiniz kafein komalarının ve
akabinde biyolojik saatinizin bozulması.
Ayrıca kitapların da ayrı bir iş “yükü”
var değil mi? Duruş bozukluğundan tutunuz
da taşırken oluşacak kas ağrılarınız ve kitapların piyasa
fiyatlarından ötürü ruh sağlığınızın ayrı bir travmaya uğraması
gibi. Fakat; kitaba verilen paraya acımayınız, kitabın dersi
geçtikten sonra bir kenara atılmasına acıyınız. (Ek olarak
fotokopiden çıkanları da dönem sonunda çöpe atmak yerine
geri dönüşüm kutularına koymanız harika olur!)
Biz hukuk öğrencileri olarak bu sıkıntıları yaşarken
yakınlarımızdan gelen klasik nidalar : “Benim davalarıma
bedava bakarsın artık.” Evet bakmak bedava, ama
biliyorsunuz ki devlet ile ilişkin işlemlerde belli masraflar
oluyor, yeni çıkan HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu)
ile gider avansı sorunları da var. Gel gelelim Avukatlık
Kanunu’na baktığımızda “Avukatlık sözleşmesi serbestçe
düzenlenir. Avukatlık sözleşmesinin belli bir hukuki yardımı
ve meblağı yahut değeri kapsaması gerekir (m.163 (Değişik
kenar başlığı ve madde: 02.05.2001 - 4667 s. Y. m.76).” böyle
bir şey var. Zaten daha sonra vergi denetimi altına girdiğinde
uygulamaların ne kadar can acıttığını Amerika Birleşik
Devletleri vatandaşlardan anlıyoruz, şöyle diyorlar: “İki
şeyden çok korkarım, biri ölüm, diğeri ise vergi memurları!”

Daha sonra kinayeli konuşmalar meydana gelir: “Siz şimdi
para için yapmadığınızı bırakmazsınız, katili bile
savunuyorsunuz.” olay nedense “Zaten tüm avukatlar
yalancıdır.”a döner. Sevgili biricik akrabam, komşu teyzem,
ya da hayatımda görmediğim ama laf olsun diye kısmen boş
konuşan iyi niyetli amcam, ne ettiniz siz öyle? Açıkçası tek
değilsiniz, gerçekten böyle bir yerleşmiş ibare var. Ama hiç
düşünülmeden körü körüne söylenmiştir bu. Öncelikle dinime
küfreden Müslüman olsa diyesim var. İki nedenden ötürü,
birincisi para için yapmadığınızı bırakmazsınız diyorsun ama
amca, sen esnafsın, 10 TL’ye aldığını 30TL’ye satıyorsun ve
“Hanım abla sırf senin hatırın için 35 liradan
30 liraya indiriyorum” diyorsun. Daha sonra
“Hadi 25 olsun bu zaten bize geliş fiyatı!”
şeklinde bir açıklama getiriyorsun.
İkinci nedenim ise yalan söylediğini iddia
ettiğin avukatlar aslında yalan söylemiyor,
onlara müvekkilleri yalan söylediği için
bu hale geliyor. Ayrıca şahsi yalanları
yahut dolambaçları ile küçük bir grubun
hırs için yaptığı yanlış davranışı genel bir
kanıya dönüştüremezsiniz. Katili bile
savunuyorsunuz cümlesi ise ayrı bir ofsayt.
Her insanın savunulmaya hakkı vardır.
Determinist yaklaşıma göre, her şeyin bir
sebebi bulunur yani birini öldürmesinin bile
bir nedeni bir gerekçesi olmalı.
Sonuç olarak en uygun cezayı almayı her insan hak
etmektedir. Herkesin hukuki olarak dinlenilmeye ve kendini
savunmaya hakkı vardır. Hukuk Fakültesi’nde eğitiminize
başladığınız andan bitirinceye dek sorunlarla karşılaşacağınız
için metanetinizi korumalı, gülümsemeli ve “Tabi ki!”
demelisiniz. Ama bu tarz soruların da düşünce sistematiğinizi
geliştirmesine yardımcı
elementler olarak yer
almasında da bir sakınca
görmemelisiniz. Aslında
başarınız, fakülte
derslerinde gördüklerinizi
ne kadar süzgeçten geçirip
kendi düşüncelerinize
ya da davranışlarınıza
aktardığınıza bakar.
Esra KANTARCI
Hukuk, 2. Sınıf
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DİL OKULU VE İNGİLTERE ANILARI
Amerika’ya gitmek isterken kendimi neden
İngiltere’de bulduğumu, günden güne insanın düşüncelerinin,
isteklerinin, bakış açısının farklılaşmasıyla açıklayabilirim. İyi
ki de İngiltere’nin yolunun daha kısa olması beni cezbetmiş
ve kararımı bu yönde değiştirmişim.
İlk olarak sizlere söylemek istediğim, eğer
İngiltere’ye gitmek istiyorsanız, önce bir danışmanlık
şirketiyle anlaşma yapmanız. Böylece evrakları hazırlarken ve
okulla irtibatınızda çok daha rahat edersiniz. Orda yurtta
kalmak yerine aile yanında kalmanızı tavsiye ediyorum.
İngiliz bir aile ile yaşamanız, ingilizcenizin gelişmesine çok
katkı sağlayacaktır. Aileye giderken birkaç ufak hediye
götürmeniz, hoş bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir.
Genellikle Türkiye’den gelenlerden en çok bekledikleri hediye
lokum. Ailemi çok sevdim, birlikte halay çekmemiz, Türk
yemek kültürünün eşsiz tatlılarını birlikte yapmamız, onların
Türkçe öğrenirken düştükleri gülünç
durumlar İngiltere’de geçirdiğim süre
zarfında unutamayacağım birçok güzel
anıdan sadece birkaçı.
İngiltere denince Londra ilk akla
gelen yer olsa da, ingilizcenizi geliştirmek
istiyorsanız Londra’yı tercih etmeyin.
Londra’da İngiliz aile bulmanız çok
zor ve Londra’da çok değişik aksanlar
konuşuluyor. Ayrıca, Londra diğer şehirlere
göre oldukça pahalı. Neler götürmeniz
gerektiği konusuna gelince; yanınıza çok
fazla eşya almanıza gerek yok. Her ne
kadar ben çok eşya götürüp pişman olsam
da siz bunu yapmayın çünkü, orda “Primark” gibi bir marka
var. Primark’ta uygun fiyatta ve iyi kalitede giysiden tutun
ev eşyalarına kadar aradığınız her şeyi bulmanız mümkün.
İngiltere’nin tipik yağmuru için şemsiye ve yağmurluk almayı
da ihmal etmeyin. Gerçi ben aldığım halde çaldırmıştım.
Gece hayatı ve turistik geziler öğrencilerin
vazgeçemediği eğlenceler oluyor. Her hafta sonu hızlı trenle
dilediğiniz şehre gitmeniz çok kolay. İngiltere’nin her şehri
birbirinden güzel; ama bir genelleme yapacak olursam
şehirlerin mimarisi birbirine çok benziyor. Teknoloji
konusunda çok ileri safhalara ulaşmış olmalarına rağmen
insanların birbirlerine kartpostal ve mektup göndermeye
devam etmeleri çok hoşuma gitmişti. Her köşe başında
kartpostal satan yerleri görmeniz mümkün. Teknolojik olarak
ne denli ilerlemiş olsalar bile kültürlerini korumaya devam
etmeleri çok etkileyici.
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İngiltere’ye adım attığınızdan itibaren
karşılaşacağınız tipik durumları sıralamam gerekirse ilk
olarak, İngiltere’ye girişte memur size birkaç soru soracaktır.
Bu sorular neden geldin, öğrenci misin, ne kadar kalacaksın
gibi herkesin yanıtlayabileceği basit sorular olacak. Gariptir
ki, İngilizler trafikte yolun solundan gidiyor. Bende buna
alışık olmadığımdan başlarda karşı caddeye geçerken zorlanır,
yanlış yöne bakardım. Ama sürücüler o kadar anlayışlı ki yaya
yola adım attığın anda duruyor. “İnsan” faktörü İngiltere’de
ön planda tutulmakta. Ayrıca, yolda giderken tarihi bir bina
gördüğünüz ve fotoğrafını çekmek istediniz. İnsanlar size
saygı gösterir ve fotoğrafınızı çekene kadar beklerler ve işiniz
bittikten sonra yollarına devam ederler. Bu duruma pek alışık
olmadığımdan takdir etmiştim.
İngilizlerin tuhaf insanlar olduğu tartışmaya açık
konu. Biberliğe tuz koyarlar, tuzluğa biber koyarlar,
baharattan pek anlamazlar, kapıları
tersten açılır, mutfak kültürleri yok
denecek kadar azdır. Balık ve tavuğu
çok sevseniz bile orada sıkılabilirsiniz.
İngilizler balığı o kadar çok severler ki
sokakta elleriyle balık yiyen insanlar
görmeniz işten değil. Ekmek pek
tüketmezler, ekmek yerine her
yemeğin yanında mutlaka patates
vardır. Zaten adım başı “fish n’ cips”
yazılarını görürsünüz. En önemli
noktayı unutmadan söylemeliyim, eğer
yabancı dilinizi geliştirmek istiyorsanız
“Türklerden uzak durmalısınız”
Aksi takdirde kendinizi geliştirmeden geri gelirsiniz. Orada
her ülkeden arkadaşlarınız oluyor her ülkenin kültüründen bir
şeyler öğreniyorsunuz. Amie, Chang, Mickey, Vica ve Maria.
Hayatım boyunca unutamayacağım arkadaşlıklar edindim.
İngiltere’de tanıştığım ve en yakın arkadaşlarım olan Chang
ve Amie yılbaşından sonra beni ziyarete geldiler, onlarla
İstanbul’u gezdim. Böylesi güzel dostluklar kurmamı sağladı
yurtdışı deneyimim.
Özlem konusuna değinmem gerekirse; oradayken
ailemi çok özledim fakat, yurda döndükten bir ay sonra geri
gitmek istediğim günlerde oldu. Ama şimdi düşündüğümde
orayı çok fazla özlüyorum. Bu güzel deneyim için aileme,
danışmanlık şirketine, İngiliz aileme ve İngiltere’deki
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere tavsiyem
İngiltere’ye bir bilet almanız!
Emine Berfin KAPLAN
Uluslararası İlişkiler, 3. Sınıf

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ’NE ÖZLEM

		
Farklı bir ülkede başka bir üniversitenin
Üniversitelerden kabul alırken tabi ki de not
ortalamanız ya da akademik hayata dair başarınız çok önemli;
öğrencisiyken, Kadir Has Üniversitesi hakkında bir şeyler
ama bunlardan çok daha önemlisi stajlarınız ve üniversite
yazmak bambaşka bir duyguymuş. Aslında çok gurur verici,
hayatı boyunca yaptığınız sosyal aktiviteler. Eğer imkanınız
istediğim yerde olmam fakat hüzünlü de, yaşanılan dört
yıl tüm anılarıyla canlandığı için. Bir yandan da mutluluk
varsa stajınızı uluslararası bir örgütte yapmaya çalışın. Çünkü,
verici, çünkü yazdıklarımla en azından birkaç kişiye yol
yurtdışına başvururken stajınız size çok iyi bir referans
gösterebileceğime inandığım için.
sağlamış oluyor. Sosyal aktivitelere gelecek olursak,
Kadir Has Üniversitesi büyük
bu konuda çok şey söylemeye gerek yok
bir aile ve ben bu ailenin bir üyesi
sanırım; kim üniversite hayatının her
olmaktan gurur duyuyorum. Öncelikle
dakikasını ders çalışarak geçirmek ister?
kendimi tanıtmam gerekirse; Kadir Dans, müzik, dağcılık ve daha Dans, müzik, dağcılık ve daha birçok
Has Üniversitesi’nde “Uluslararası
kulüp sizleri de arasında görmek
birçok kulüp sizleri de
İlişkiler” bölümü mezunuyum ve şuanda
için sabırsızlıkla bekliyor!
arasında görmek için
İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde
Aslında size daha çok bahsetmek
(University of Kent) Uluslararası Hukuk
istediğim kısım yurtdışında yüksek
sabırsızlıkla
lisans eğitiminin nasıl olduğu ve
yüksek lisansı yapıyorum. Aslında
bekliyor!
hangi konularda kendinizi nasıl
benim için hangi alanda yüksek lisans
geliştirebileceğiniz. Aldığımız eğitim
yapacağıma karar vermek çok zor değildi,
konusunda, özellikle kendi bölümümde,
diğer bölümleri de incelemiştim ama
bilgi anlamında bir eksik yaşayacağınızı düşünmüyorum.
hukuk alanında çalışmak istediğimi
Bence yaşanılan en önemli zorluk dil ile alakalı oluyor. Benim
biliyordum. Diğer önemli karar ise yüksek lisansınızı yurt
Erasmus, dil okulu gibi birkaç deneyimim olduğu için bu
içinde mi yoksa yurt dışında mı yapmak istediğiniz. Eğer
konuda biraz daha rahattım ama uluslararası öğrencilerde
yurtdışında yapmak istiyorsanız, birçok ülke için ilk dönemin
genel olarak gördüğüm sorun bu oluyor. Özellikle konuşma
sonuna kadar belgelerinizi yollamanız gerekiyor. Bence işin
ve yazma konusunda lisans seviyesinde iken kendinizi en iyi
en zor aşamalarını düşünecek olursak; niyet mektubu,
şekilde geliştirirseniz yüksek lisansta her şey çok daha kolay
belgeleri hazırlamak ve bunların düzenli bir şekilde gereken
olacaktır.
yerlere yollanması biraz yorucu olabiliyor. Ben bu işlerin
Bu yazı sadece neler yapılması gerektiğine dair bir
hepsini Kadir Has Üniversitesi’nin değerli hocalarının da
özet. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana! Okul dergimiz
yardımıyla ve bireysel olarak yaptım. Bunun yanısıra bazı
vasıtası ile şuanda istediğim yerde olmamda yardımcı olan
ülkeler için bu konuda yardımcı olan şirketler var, onlarla
ve herzaman desteklerini hissettiğim çok değerli hocalarıma,
yapmak bu süreci sizler için daha da kolaylaştırabilir. Şunu
kattıkları her bir bilgi ve hayat görüşü için çok teşekkür
açıkça söyleyebilirim ki, bu süreçte ne yapmak istediğiniz ya
ediyorum. Bir Kadir Has Üniversitesi mezunu olarak tüm
da niyet mektubunuzu nasıl yazmanız gerektiği gibi birçok
Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine başarılar diliyorum.
konuda hocalarımızın hepsi seve seve yardımcı olmaktadır.
Okulun tadını çıkarma sırası sizde!
Bu konuda Kadir Has Üniversitesi öğrencisi olmanın şansını
Yazgülü SEZGİN
yaşayın!
University of Kent, Yüksek Lisans
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REKLAM ATÖLYESİ

Kısa sürede hangi işleri başarıyla gerçekleştirdi atölye?

Röportaj
Bu eğitim-öğretim yılı başında Kadir Has Üniversitesi’nde
Reklam Atölyesi faaliyete başladı. Reklam Atölyesinin hocası
İsmail Ergen’le yaptığım görüşmede; atölyenin kuruluş
amacını, ağırıklı olarak iletişim fakültesi öğrencilerinin kaliteli
çalışmalar üretebilmiş, deneyimli ve geniş bir portfolyoya
sahip şekilde bu üniversiteden mezun olabilmelerini sağlamak,
olarak belirtti. Bu sayede öğrencilerin mezun olduktan sonraki
portfolyo oluşturma ve iş başvurularına harcadıkları, ayları,
yılları bulan süreleri mümkün olduğunca azaltmak
hedefleniyor.
Atölye öğrencilere neler kazandıracak?
Reklamcılığın pratik yönünü ve ajanslardaki sistemin nasıl
çalıştığını öğrencilere gösterebilmek. Bunun yanında da
öğrencilere mezun olmadan portfolyo kazandırmak.
Atölyenin işleyişi hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Atölyenin normal işleyiş şekli, öğrencilerin bütün projelerini ödev olarak değil ajanslardaki işler gibi yaparak kendini
geliştirmesidir. Piyasadan bulunan müşterilerin isteklerini,
topluca yapılan fikir geliştirme çalışmaları ve ardından
uygulamalarla hazırlamak suretiyle yerine getiriyoruz. Ancak
gelecek zamanlarda üniversitenin diğer eğitmenleriyle de
koordineli olarak çalışmalar yapılabilir.
Atölyede hangi bölüm öğrencilerine yer veriliyor?
Özellikle reklamcılık okuyan öğrencilerini tercih etmek
gibi bir durum var mı?
Aslında atölye okulun tüm öğrencilerine açık. Ancak başlangıç
olarak reklamcılık okuyan öğrencileri düşündük çünkü
öncelikli amacımız reklam bölümü öğrencilerini
geliştirebilmek. Daha sonra diğer fakülte ve bölümlerden
öğrencileri de entegre etmeyi planlıyoruz.
Bu sene faaliyete geçen atölyenin gelecek planları
nelerdir?
Başlarken biz burayı gelecekte bir şirket haline getirmeyi
düşündük. Normal bir reklam ajansı olması için çalışmasını
istedik. Oraya doğru da gitmesini istiyoruz.
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Yaşam boyu eğitim merkezi afiş çalışmalarını ve yine
merkezin fuar planını yaptık.
Atölyedeki öğrenciler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Öğrencilerin daha fazla çalışmaları gerektiğini düşünüyorum.
35 faal öğrenci var sürekli devam eden. Toplamda gelip giden
öğrenci sayısı ise 57 civarı.
Bu senenin sonunda atölye öğrencilerinin nasıl bir ilerleme
katetmesini istiyorsunuz?
Ben bu senenin sonunda okulda bir gösteri yapmak
istiyorum. Nasıl bir aşama kaydederiz bilmiyorum çünkü bu
hem bana hemde öğrencilerin algılamalarına göre değişiyor.
. Öyle olduğu için biraz ağır aksak gidiyoruz. Ama bu sene
sonunda devam eden herkesin en azından elinde portfolyosuna
koyabileceği 4 veya 5 tane çalışma olmasını istiyorum.
Reklam Atölyesi sadece üniversiteye mi hizmet verecek
yoksa dışarıdan da işler alınacak mı?
Söylediğim gibi aslında asıl amacımız Kadir Has’ın kendine
has reklam ajansının yapılması. Atölye ajansa dönüştürülüp
hem okuldan hem de dışarıdan işler alınmaya başlanacak.
Atölyeye katılan öğrencilerle katılmayanlar arasında ne
gibi farklar olacak?
Atölye aslında atölye olarak çalışmıyor. Atölye şuanda
reklamcılığın temellerini anlatmak üzerinde devam ediyor.
Atölye öğrencileri reklam temellerini yani reklamdaki fikri,
problemi nasıl bulunduğunu nasıl çözüldüğünü öğreniyorlar.
Buradan mezun olduktan sonra bir reklamcının düşündüğü
gibi düşünüyor olacaklar. Teoriden bahsetmiyorum. Pratik
olarak önünüze gelen bir çalışmaya nasıl müdahale
edeceklerini, sorunun ne olduğunu bulmaya başlayacaklar.
Atölyeye gelmeyen öğrencilerde bunu yapabilir ama
tahminim şudur ki onların bunları öğrenmeye başlamaları
zaman alcaktır. Yani çevremde gördüğüm kadarıyla durum
bu. Reklam Atölyesine faal bir şekilde katılan öğrencilerin,
reklamcılıkta junior dediğimiz pozisyonu atlamış olarak, işe
başlayacaklarını tahmin ediyorum.
Hatice Meltem AYDAŞ
Reklamcılık, 1. Sınıf

KORSAN VAR!
Yasalar bünyesinde korunan eserlerin (kitap,
kaset, dvd, cd vb. ) hak sahiplerinden habersiz şekilde
çoğaltılmasıyla elde edilen kopyaların satışa sunulması korsan
yayıncılıktır. Korsan yayıncılık, ülkemizde olduğu gibi dünya
devletlerinde de büyük bir sorun olarak gün yüzüne çıkıyor.
Korsan yayıncılıkta, dünya ülkeleri arasında ön
sıralarda yer alan ülkemiz, fikri mülkiyet hakları koruma
sisteminin işlevselliğini tam olarak sağlayamamaktadır.
Ciddi bütçeler harcayarak eserlerini insanlarla paylaşma
arzusu taşıyan eser sahiplerinin haklarının korunmaması bu
durumu kanıtlar nitelikte. Sistemin aktif bir hale gelmesi
için sorumlu kurum ve kuruluşların yasaları çıkartmakla
beraber, yasaları uygulamaları ve bunun için çalışmalarına
yön vermeleri gerekmektedir. Bunun yanısıra, topluma korsan
ürün kullanmalarının suç olduğu bilinci aşılanmalı ve korsan
yayınlarının kullanılmaması için çalışmalar yapılmalıdır.
Diğer yandan ülkemizde, kitlelerin alım gücü ve kişi
başına düşen milli geliri ortada! Bunun ürünü olarak oluşan
ekonomik ve sosyal sınıflar, çarpık kentleşme, işsizlik gibi
etkenler korsan ürün satışının ve kullanımının
yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Günlük ihtiyaçlarını
karşılamada bile zorluk çeken insanların, fiyatları bir haftalık
mutfak masraflarına denk gelen sinema, kitap ve orjinal
cd için ayıracak paralarının olmaması çok normal bir durumdur. Hemen herkesin çevresinde korsan ürün satıcıları
vardır. Soralım ‘neden’ diye? Gelecek cevap duymakta
aşina olduğumuz “orjinalleri çok pahalı” olacaktır. Korsan
yayıncılığın önüne geçilebilmesi için biraz da yapımcı ve
yayıncıların, taşın altına ellerini koymaları gerekiyor. Yapımcı
ve yayıncılar ülke gerçeklerini göz önünde tutup, orantılı
fiyatlarla satış yapmalıdırlar.
Yaşamayanımız yoktur!
Her zaman ürün aldığım alana gidip, satıcıya bana
göre bir film verir misin dediğim de yaşadığım şu diyaloğa da
yabancı olmamanız işten değil:
- Nicolas Kidman’ın yeni filmi geldi tam senlik koçum!
Aslında Nicolas Cage ve Nicole Kidman’ı
birleştiriyor abimiz lakin farkında değil. O gayet kendinden
emin elindekini satmanın derdinde.
Bahsi geçen film Trespass, Nicolas Cage ve Nicole Kidman’ın
başrollerini paylaştığı enfes film. Merak edenler için.

Görsel; thinkdom&bor
Fiyat konusunda tüketiciyi korsan ürün arayışına
yönlendirmeyerek, makul oranlarla ürünü piyasaya
sürmeliler. Aksi takdirde ay sonunda hesap yapan
insanlar, korsan satıcı arayışlarına devam edecektir.
Fiyat düşürülmesinin yanı sıra diğer bir çözüm yoluda
devlet tarafından denetimlerin artırılmasıdır. Fakat evimizin
yanındaki caddede, pazarda, meydanda, metro duraklarının
çıkışlarında, kaldırım kenarlarında, köprü altlarında ve
daha birçok yerde istediğimiz an bir seyyar tezgahında yeni
çıkan kitapları, vizyonda olan sinema filmlerini ve müzik
CD’lerini rahatlıkla temin edebilmekteyiz. Denetimin ne
denli zayıf olduğunu göstermek için sanırım bu örnek yeterli
olacaktır.
Sonuç itibariyle, dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de; sinemada, yazılımda, müzik dünyasında korsan yayıncılık
çözümlenemeyen bir sorun halinde. Ben de bir sinema
öğrencisi olarak emeğe saygı deyip herkesin üstüne düşen
görevi yerine getirmesi gerektiğini savunuyorum. Fakat
unutmayalım ki doğruları bilmek ve istemek başka, bunu
hayatında uygulayıp yaşam tarzı haline getirmek başka.
Korsanın olmadığı ve insanların korsana mecbur kalmadığı
günleri görmek dileğiyle.
Özge POLAT
Radyo-Televizyon ve Sinema, 2. Sınıf
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KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TİYATRO TOPLULUĞU
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, 2003 yılında kurulmuştur. Topluluk,
üniversite bünyesinde tiyatroya olan ilginin ortaya çıkarılıp, yönlendirilip, geliştirilip,
değerlendirilebileceği, bilgiyle donanabileceği; katılımcı bireylerin özgür düşünce
ve varoluşlarını, topluluk bilinciyle tiyatral anlamda tüm yaratılara en iyi şekilde
yansıtabileceği süreçlerin yaratılmasını, geliştirilmesini ve birikimli olarak
sürdürülmesini amaç edinmiştir.
Topluluğumuz bir üniversite tiyatro
topluluğudur. Yapılan tüm çalışma ve
etkinlikler üniversite tiyatrosu anlayışı
içinde yenilikçi, araştırmacı, özgür,
deneysel ve yaratıcı bir şekilde
oluşturulmaktadır. Topluluğumuz özgür ve
demokratik bir yapıya sahiptir. Yönetime
tüm üyeler doğrudan katılır. Tüm
sorumluluklar ilgiye ve emek verme
isteğine göre paylaşılır. İşlevsel yapımız
dramaturgi, kostüm , makyaj, dekor ve
aksesuar, ışık, müzik, tanıtım ve
organizasyon, eğitim, reji birimlerinden
oluşur ve birimler arası çalışma yıl boyu devam eder. Topluluk olarak yaptığımız
tüm çalışma ve etkinliklerin gerekli bilgi birikimi ve bilimsel alt yapıya sahip olarak
yapılabilmesi için eğitim çalışmalarına önem verilmektedir.
KHASTT’nün amacı sadece her yıl bir ya da birkaç oyun çıkartmak değil,
yapılan tüm çalışma ve aktivitelerle bireylerin kişisel gelişimlerini ve bu yolla
topluluğun kolektif gelişimini birikimli olarak sağlamaktır. Süreç sonuçtan çok daha
önemlidir.
Yıl içerisinde temel oyunculuk eğitimi çalışmaları, seminerler, sahne arkası
çalışmaları, reji ve dramaturgi çalışmaları, dergi çalışmaları, kısa oyunlar, okuma
tiyatroları, afiş sergileri, yönetim toplantıları, geziler, turne programları ve topluluğun
birlikteliğini arttırmaya yönelik piknik, yemek, parti vb. eğlence programları yapılır.
Yıl sonunda bir veya bir kaç oyunla turneye çıkılır. Örneğin bir dönemde
Erdem Bey ve Kundakçılar adlı oyunla biri şehir dışı (Dokuz Eylül Üniverstesi – İktisat
Oyuncuları Tiyatro Topluluğu Tiyatro Günleri) olmak üzere, beş turne gerçekleştirdik.
Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Oyuncuları’nı ve Galatasaray Üniversitesi
Tiyatro Topluluğu’ nu oyunlarını sahnelemek üzere Cibali Kampüsünde ağırladık.
Üye adayları, her yıl kampüs içerisinde kurulan tanıtım standında, kişisel bilgileri
alınarak açılış toplantısına davet edilir. Açılış toplantısında ilgilerine göre yönlendirilen
yeni üyeler, hiçbir sınav veya ön koşul olmadan ilgili oldukları alanda topluluğa dahil
olurlar ve özgür bir çalışma ortamı içerisinde topluluğun geçmiş birikiminin, anlayışının
ve gelecek sorumluluğunun bilincinde çalışmalarını sürdürürler.
KHASTT, katılımcı bireylerin kişisel gelişimlerinin, kolektif çalışma
prensibiyle özgür, bilimsel, deneysel, ve
yaratıcı bir üniversite tiyatrosu ortamında,
topluluğun birikimli olarak gelişmesine yol
açtığı süreçlerin oluşturulmasını ve
sürdürülmesini hedefler.
Bu dönem eğitim için Brechtyen
Tiyatro’nun Türkiye’deki ilk temsilcilerinden olan Vasıf Öngören’in “Oyun Nasıl
Oynanmalı?” isimli metninden yola çıkarak
oluşturulan metin ile çalışmalarını
sürdürmektedir. Ayrıca önümüzdeki dönem
için oynanacak oyunun ön çalışmaları da
başlamıştır.
Yasemin TOPRAK
İletişim Tasarımı, 1. Sınıf
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BENNU YILDIRIMLAR
Röportaj

Sizi tiyatroya yönlendiren şey neydi?
Bir birikimi vardır illa ki ama ben küçükken hikâye
dinlemeyi çok severdim. Hatta anlatacak hikâye kalmazdı
artık uydurmaya başlarlardı. Böyle bir dinleme tarzım var,
herhalde dinlemekten sıkılıp oynamaya geçtim.

KHASTT’nin Kazandığı Çeşitli Ödüller
Kral Übü
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi kadın Oyuncu
En İyi Yönetmen
Yaratık
En İyi Yönetmen
Erdem Bey ve Kundakçılar
En İyi Kadın Oyuncu
Topluluğun Geçmiş Oyunları
2002-2003
Kadınlık Bizde Kalsın — Yılmaz Erdoğan
2003-2004
Gözü Kara Alaturka — Özen Yula
2004-2005
Yoklar Sokağı Sakinleri — KHASTT
2005-2006
Roberto Zucco — Bernand Marie Koltes
Klakson, Borazanlar ve Bırtlar — Dario Fo
2006-2007
İş İşten Geçti — Jean Paul Sartre
Kral Übü — Alfred Jarry
Şehir — Loula Anagnostaki
2007-2008
Yaratık — KHASTT
2008 - 2009
Gizli Oturum — Jean Paul Sartre
Savaş Baba — Yakavos Kambanelis
2009 - 2010
Tartuffe’ler, Orgon’lar ve Diğerleri — Molière
Gizli Oturum — Jean Paul Sartre
2010-2011
Erdem Bey ve Kundakçılar — Max Frisch

Adapte olamadığınız bir rol oldu mu?
Tarzını çok çabuk kabul edemediğim roller oldu, çünkü
benimde kendime göre bir tarzım var. Bugüne kadar
yapmadığım çalışmaların içinde olduğum zaman zorlayıcı
oluyor, fakat o zorlayıcılık ben bu işi yapmasam gibi değil.
Hele ki zevkli bir iş ise kendinizi denemek ve geliştirmeye
veriyorsunuz.
Nasıl birisiniz? Sinirli, duygusal?
Herkes kadar sinirli, duygusal. Tabi ki böyle bir meslekte
olduğum için daha çok insanları inceleyen neden-sonuç ilişkisi
arayan bir yapı oluşuyor ister istemez ama bu genelde oyuncu
olmamızdan kaynaklanıyor.
Daha önce hiç sosyal sorumluluk projesinde yer aldınız
mı?
Oo, hem de nasıl! Vakıf gibiyimdir bu konuda, kendimden
daha çok başkalarına zaman ayırmada üstüme yoktur.
Anton Çehov oyunlarını sevdiğinizi okumuştum.
Neden Çehov?
Çünkü çok iyi bir yazar, her yaş grubundan kadınlar için
bulunmaz bir nimet. Normalde kadınlara çok özel şeyler
yazıldığını sanmıyorum. Ya kadınlar ele alacak yazı yazmaya
başlayacak, ya yönetmenlik yapmaya başlayacak ya da olan
erkek egemen edebiyatla idare etmek zorunda kalacaklar.
Oyuncu koçluğu yapıyor musunuz?
Kendime yapabilirsem yaparım. Bazen arkadaşlarımız üzgün
oluyorlar ve birinin kötü enerjisi diğerine geçebiliyor. Ben de
arkadaşlarıma motivasyon veriyorum, etrafımda üzgün surat
görmeye dayanamıyorum.
Yakınlarınızı veya kızınızı yönlendiriyor musunuz?
Özellikle yönlendirme değil de bir arayış içerisinde olan
insanlara yol gösterme çabam vardır. Çocuğuma da özen
gösteriyorum bu konuda. Kendi isteklerini yapmak zorunda,
ben ancak yol gösterebilirim. Deneme fırsatı verilmesi önemli
insana çünkü sizin gibi üniversiteye gidip hala içinde
oyunculuk okuyan insanlar bana çok kez danışıyorlar.
Sizce 20 yaş oyunculuk için geç mi?
Ben 17 yaşında eğitim almaya başladım benim için biraz
erkendi. 17 yaşındaki bir insanın oyunculuğu kavraması ile 20
yaşındaki bir kişinin kavraması arasında fark var.
Ben okuldayken diğer kişiler benden 2-3 yaş büyüktü, bunun
ceremesini çekmedim ama onları hayatta her zaman daha rahat
gördüm ben daha çekingendim.

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

Bennu Yıldırımlar
1990 yılında İstanbul
Üniversitesi Devlet
Konservatuarı
Tiyatro bölümünden
mezun oldu,
1990-1991 yılları
arasında İngiltereWestminter Adult
Education Institute,
Drama üzerine kurslar
aldı.15 yıldır evli 11
yaşında da bir kızı var.

Yaprak dökümündeki Fikret sevilen bir karakterdi. Siz ve
sizin gibi sevilen oyuncuların tiyatroda oynaması tiyatroya
olan ilgiyi arttırıyor mu?
Tabii ki, seyirciyi arttırması da güzel bence. Hayatında hiç
tiyatroya gitmemiş,diziden dolayı sahnede görme arzusuyla
gelen kişiler var ve buna vesile olmak hoş bir duygu.
Bu zamana kadar bir sürü karaktere büründünüz. Bunlar
arasında sevdiğiniz karakter kim?
Hepsinde bir yakınlık buldum ki oynama zevkine eriştim ama
en diyebileceğim bir karakter yok.
Oynadığınız karakterler arasında kendinize en yakın
karakter kimdi?
Yok, benim karakterim daha yazılmadı.
Oynamak isteyip de, oynamadığınız bir karakter var mı?
Rus klasiklerini oynamak isterim, Anna Karina’yı kim oynak
istemez ki? Bir de “Huzur” romanının uyarlamasını yapmıştık
1998 yılında. Öyle bir film olsa “Nuran’ı” tekrar oynamak
isterim.
Oyunculuğunu beğendiğiniz 3 isim söyler misiniz?
Herkesi tanırken isim vermek çok zor oluyor, eşim Bülent
Yarar ve Cate Blanchett diyorum başka bir şey söylemiyorum
kimse üstüne alınmasın.
Eşinizin oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Mutlaka herkesin eksik yönleri vardır, ikimizde birbirimizi iyi
izliyoruz diyebilirim, önerilerde bulunur birbirimizi dinleriz.
Her şeyiyle sahnede olan ağır nadir insanlardan biridir eşim.
Kendinizde sevmediğiniz özellik?
“Hayır” diyemiyorum çok fazla keskin olmamaya
çalışıyorum, ama bazen keskin olmak gerekebiliyor tabi ki.
En sevdiğiniz dizi, film, kitap?
Bu sezonun dizisi “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” kitap olarak
“Huzur” film olarak Angelopoulos’un tüm filmleri seviyorum.

Nil ZEREK
Enformasyon Teknolojileri, 3. Sınıf
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TAN TOLGA DEMİRCİ

Röportaj - Emre İZGİ

Sürrealist sinema, üzerinde yaşadığımız coğrayada
pek de bilinen bir tür değil. Bilinmeyene dair yapılan işlerin
insanlara sunumu; efor, zaman ve okyanus hacminde bir sabır
gerektiriyor. Genç sinemacı Tan Tolga DEMİRCİ’nin de
yaptığı tam anlamıyla bu. Sürrealist sinemanın yılmaz
temsilcisi Demirci’yle, sinema anlayışı ve projeleri hakkında
samimi bir sohbet gerçekleştirdik.
SÜRREALİZMİN HAKİKAT
ALGISINI MEŞRULAŞTIRMAK
18 Mayıs 2011, Çarşamba
Yazılarınız ve sinemanızla sürrealist akıma olan
yakınlığınızı hep ortaya koydunuz. Hatta internet
ortamında “sürrealist” sıfatını kimlik olarak taşıdınız.
Sürrealizmi bu kadar özel kılan şey nedir?
Bu sorunun, üretim süreçlerine ve kişisel tarihime karşılık
gelen iki yanıtı var. Üretim süreci açısından bakarsak,
sürrealizmin, bir hakikat evreni olan bilinçdışını, zihinsel
duruşunun merkezine oturttuğunu görüyoruz. Öyle ki
sürrealizm, bilinçdışı hakikati üretim süreçleriyle buluşturan
ve kendi ilkeleri dahilinde devingen bir ‘ahlak’ yapısına sahip,
zamanlar üzeri bir töz... Kişisel tarihim açısından baktığımda
ise sürrealizmin, doyurulamaz arzunun ta kendisi olduğu
gerçeğiyle karşılaşıyorum. Bir anoreksik, nasıl aç kalarak
‘doyma’ arzusunu devam ettiriyorsa ben de sürrealizmin
sınırlarında kalarak ‘gerçek’e ulaşma arzumu öyle
sürdürüyorum.
Yönetmen ve yazar kimliğini yan yana taşıyorsunuz. Peki,
bu iki ayrı mecrada, hayal gücünüzün referans noktası
kelimeler midir yoksa imgeler mi?
Freud, rüyaları (imge) görselleşmiş sözcükler olarak
tanımlamıştı. Benzer biçimde Lacan da, bilinçdışının (imge)
bir dil (sözcükler) gibi yapılandığını ifade ederek Freud’un
söylemini zenginleştirdi. Bu iki slogan, imge ve sözcüklerin
ya da psikanalitik bir dille ifade edersek dürtülerin ve sözcük
temsillerinin asla birbirinden ayrılamayacağını kanıtlıyor.
Bu yüzden her iki noktayı da hayal gücüm adına referans
alıyorum elbette.
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Sürrealizm deyince ilk akla gelen; Freud’un teorize ettiği,
bilinç alanında sınırlar koyduğumuz şiddet ve cinselliğin,
bilinçdışındaki özgür ve simgesel salınımı oluyor. Şu ara
gündemde olan sansür konusunu da dikkate aldığımızda;
sinemanın, medyanın ve internetin şiddet ve cinsellik
konusunda sınırı ne olmalıdır?
Bilinçdışı evrenin kendine has biricikliği içersinde bir ‘suret’
ya da ‘his’ olarak tezahür eden tüm verilerin, hiçbir ideolojik
sansüre meydan vermeksizin olabildiğince yaşantılanması
gerekliliğine inanıyorum. Psişik sansür, doğaldır, bilinçdışı
bir süreç olan ‘bastırma’nın görüngüsüdür. Ancak ideolojik
sansür, organizedir ve kendi ahlak yapısı gereği sınırlayıcıdır.
Breton, otomatizmi tanımlarken aklın ve mantığın denetimini
mutlak anlamda reddediyordu. İdeolojik sansüre karşı da aynı
mücadelenin verilmesi gereğine inanıyorum.
Şiddetin ve cinselliğin nesnesi olarak genellikle kadını,
komedinin nesnesi olarak da sıklıkla farklı cinsel
yönelimleri olan insanları kurban veriyoruz sinemada.
Kadının ve farklı cinsel yönelimlerin sinemada
“nesneleşmeden” temsil edilebilmesi için gerekli formül
nedir?
Reich’ın ‘Cinsel Siyaset’ formülü! Ancak cinselliğin
hem toplumsal ahlak ve hem de ruhani aygıtlar yoluyla
boğazlanmadığı bir yaşam biçiminde, ‘kadınlık’ ve ‘kadın’
arasındaki olumsuz mesafenin kapanabileceğini düşünüyorum.

Alphabetical Dreams filminde, H(Headlines)
sekmesinde medyaya dair bir eleştiri göze çarpıyordu.
Yerel ve Uluslararası medyanının kapitalist yapı içinde
şekillenmişliği, güvenilirliği tamamen ortadan kaldırıyor
mu yoksa biraz revizyonla yol katedilebilir mi?
Globalizm ve onun göbek bağı olan kapitalizmin medyatik
üretim disiplinleri, kendi patolojik fantezi alanları üzerinden
toplumsal temelli bir duygusal bağımlılık yaratıyorlar. ‘Farklı’
sıfatı içersinde muhafazakarlığını olabildiğince sürdüren bu
yayılma stratejisi, üretim ve tüketim güçleri arasında
‘sembiyotik’ diyebileceğimiz bir ilişkinin ortaya çıkmasına
neden oluyor. Paralel bir gerçeklikten baktığınızda, kendi
varoluş dinamiklerini tüm sahteliği ile gözler önüne seren bu
organize trajedinin herhangi bir revizyonla yeni bir söylem
üretmesi bence mümkün gözükmüyor.
Globalizm demişken... Hollywood, sinemacıların
üzerinde pek de uzlaşamadığı bir konu. Hollywood gibi
dev bir endüstri yeryüzünde hiç yapılanmamış olsaydı
sinema anlayışı bugün nasıl bir noktada olurdu?
Bu benim de hayal gücümü aşan bir soru oldu! Sanırım yanıtı
düşünmem için en az birkaç güne ihtiyacım var.
Yerli sinemaya döndüğümüzde, bu topraklarda yapılan
sinema ve sinemacılarla olan ilşkinizi nasıl tanımlarsınız?
Mümkün olduğunca yüzeysel, kopuk, nefret dolu ama ilk
bakışta ‘saygın’ bir iletişim ağı söz konusu. Hiç birinin ne
düşündüğü ya da ne yaptığı ile ilgilenmiyorum. Yalnızca
yapımcı güruhunu, kendi projelerime ortak olmaları adına
nasıl kandırabileceğimin hesaplarını yapıyorum. Bu hesabı
gizli saklı yapmayı bir türlü beceremediğim için de hayal
kurmaya devam ediyorum.

Birçok sinema öğrencisinin en büyük hayali, kafalarında
tasarladıklarını minimum fireyle perdeye aktarmak. Bu
konuyla ilgili vereceğiniz ipuçları nelerdir?
Kendi kendilerinin yapımcısı olmaya çalışsınlar. Yoksa bir
yönetmenin hayal dünyası, iki kişiye öyle ya da böyle dar
geliyor. Para, stil ve zaman, mantıklı bir üretim sürecine
hizmet edecek biçimde asla uzlaşamıyorlar. Verilen ödünler
alıp başını gidiyor. Bu yüzden, on kişiyi geçmeyecek bir
ekiple ve ucuz ekipmanla, kendilerini yormadan, hatta üç-dört
aya uzanan bir çalışma platformunda, klostrofobik mekan ve
az karakterle zekice tasarlanmış bir senaryoyu filmleştirmek,
en doğrusuymuş gibi görünüyor.
Son olarak; geleceğe yönelik tasarılarınız arasında,
“yapmazsam olmaz” dediğiniz sinema projeleri mevcut
mudur? Mevcutsa genel hatlarıyla tasarılarınızdan
bahsetmenizi rica ederiz.
Ben, sürrealist sinemayı bu topraklarda canlandırmak ve onun
‘hakikat’ algısını son nefesime dek meşrulaştırmak
istiyorum. Bu amaçla yazılmış dört tane uzun metraj filmim
ve bu filme para yatırmayacak yüzlerce yapımcım var. Tek
derdim, önceki yanıtımda ifade ettiğim gibi, uzun vadeye
yayılacak bir çalışma temposunda, yazmış olduğum filmleri
amatör bir çabayla çekerek arzu ettiğim sonuca ulaşmak!
Filmografi
Anna (1999)
Trenler mi Terkedilmiştir Yoksa İstasyonlar mı (2000)
Saltlake (2001)
Doktor Z (2001)
Hayatımın Özeti (2002)
Prag’a Ne Dersin (2002)
Erses Apartmanı No 8 (2003)
Alfabetik Düşler (2003)
Kendiliğinden Öyküler (2003)
Klecks (2004)
Ödüller
TTD- Alfabetik Düşler
3.!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali Birincilik Ödülü
Hayatımın Özeti
14.İfsak Kısa Film Festivali En İyi Deneysel Film
Prag’a Ne Dersin
12.Ankara Kısa Film Festivali En İyi Birinci Film Ödülü

Emre İZGİ
Radyo-Televizyon ve Sinema, 2. Sınıf
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Bu sayfalar,

haberinizi bekliyor!

Göndermek istediğiniz her türlü istek, öneri ve şikayetinizi
aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

E-posta: bizehas@khas.edu.tr
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Söğüt Ağacı( Majid Majidi )
Görme kavramını tamamen değiştiren çok sanatsal
bir film. Küçükken gözlerini kaybeden Yusuf’un mutlu bir
ailesi vardır. Fransa da tedavi olduktan sonra gözleri açılan
Yusuf, bir genç kıza aşık olur ve tüm hayatı alt üst olur. Eşi
kendisini terk eder. Bazen sevmediğimiz en büyük kusurun
bizim için daha yararlı olduğunu anlatıyor film.

İNSANIN YENİDEN KEŞFİ

Baran(Majid Majidi)
Mutlaka izlenilmesi gereken bir film. Aşkın yeniden
tanımlanması, hayat bulması ve bunu görselleştirebilme
başarısını gösterdiğinden çok önemli bir filmdir. İran’da ki
inşaatlarda kaçak çalışan ve kendisini erkek kılığına gömen
kızı tanıdıktan sonra tüm hayatını aşkı için değiştiren İranlı
genç Lateef’in hikayesi, insanı mest edecek derecededir.
Azadi (Mohammad Ali Talebi,)
Suçluları yaratan biziz! Aileleri tarafından
istenilmeyen çocuklar suça kurban gidince suçlu konumuna
düşerler. Islah evinde cezalarını tamamlayıp çıkan çocukları
aileleri istemez. Tekrar hapishaneye dönmek isterler. Üzerinde
çok düşünülmüş ve çok emek sarf edilmiş muhteşem bir film.

İRAN SİNEMASI
Gerek kitleleri yönlendirmesi gerekse bireyleri etkilemesi yönünden sinemanın, geçmişten günümüze
büyük bir güç olduğu çok aşikar. Bu nedenle Lenin, Hitler gibi birçok lider sinemayı kullanmıştır. Bazı
ülkelerde de devrimci yönetmenler sayesinde ideoloji yayılmaya çalışılmıştır. Zaman içinde yönetmenler belli
fikir ve akımlar çerçevesinde film sanatını yürütmeye çalışırken, bağımsız kalan yönetmenleri de görmek
mümkün. Şüphesiz sinema sanatının çıkış noktası Batı eksenlidir. Daha sonraları Hollywood ile bu durum
değişmiş ve Amerika sinemayı bir sektör haline getirip, bu işi yapan en büyük ülke haline gelmiştir. İşin tarihi
kısımlarına fazla girmeyerek İran ile Batı Sineması arasındaki farklılıkları anlatmaya çalışacağım.
“İran Sineması Bağımlılık Yaratır”

Son dönem Batı Sinemasının temelinde “madde ve bohem”bir hayat felsefesi ile insanın ümitsizliğe;
aynı anda büyük bir boşluğa düşmesi söz konusudur. Hayatın bir anlamı yoktur. İntihar en büyük kurtuluş
yoludur. Modernisttir, çıkar ilişkileri ve insanlığın öldüğünü anlatır. Kısaca diyebiliriz ki; Batı Sinemasında
insan ve insanlık ölmüştür. Fakat İran Sinemasının kendisine has yeni bir sinema dili yaratması sinema
yazgısını değiştirir niteliktedir. İnsan ve ruhu keşfe çağıran bir yolculuk, bir şiirdir İran sineması. Evet, büyük
sorunlar ve felaketlere tutulmuş küçük insancıkları görürüz fakat filmin sonunda bir umut yeşerir insan
yüreğinde... Majid Majid’i en tanınmış yönetmenidir İran Sinemasının. Bu yüzden ağırlıklı olarak onun filmleri
üzerinden bir okuma yapmak; İran Sinemasını tanımak için daha mantıklı bir iş olacaktır. Filmlerinde
oldukça sıradan insanları ele alan fakat gündelik hayatta göremediğimiz çok küçük ayrıntıların ne kadar
anlamlı olduğunu anlatabilen bir yönetmen.

24

Bab’aziz (Nacer Khemir)
Oldukça ilginç bir senaryosu bulunan başarılı
sanatsal bir yapıt. Diyalogların şiir diliyle ifadesi ve büyük bir
tasavvufi içerikle dolu olan film her zaman izlenmeye değer
nitelikte.
Ayna (Jafar Panahi)
Okul çıkışı annesi Mina’yı almaya gelmez. Evine
ulaşmak için çabalayan Mina bir an süpriz birşekilde bu
filmde oynamak istemediğini söyler; fakat film devam eder.
Sinema kurallarını değiştirmeyi başaran filmin sadece İran
caddelerinde kamerayla gizliden Mina’yı çekmesi ve Mina’nın
bu süreçte halkla ilişkisi topluma ayna tutar vaziyette.

Cennetin Rengi (Majid Majidi)
Arayış nedir? İnsan hayatı boyunca içindekini
‘arama’ serüveniyle yaşar durur. Doğuştan kör olan küçük
çocuk Mohammad babası tarafından istememektedir. Küçük
Mohammad ellerini adeta gözleri gibi kullanır ve doğayı
elleriyle okumaya çalışır. Babası: “Ne yapıyorsun?” diye
sorunca, Mohammad’in : “Rüzgarı tutuyorum.‘’ diye cevap
vermesi filmdeki unutulmayan diyaloglardan. Görme engelli
Mohammed’in bir isyan etme isteğinin yanında bir sığınma
durumu da vardır ve yanına çırak olarak verildiği marangoz:
‘’Ne oluyor ağlıyor musun? Şimdiden aileni mi özledin?” diye
sorar. Mohammed: “Hayır.” diye cevap verir. Marangozun
“O halde ne?” demesi ile Mohammed: “Biliyor musun? Hiç
kimse beni sevmiyor. Ninem bile... Kör olduğum için hepsi
benden kaçıyor. Eğer görebilseydim; diğer çocuklarla birlikte
köyümüzdeki okula giderdim. Ama şimdi dünyanın öbür
ucundaki körler okuluna gitmem gerekiyor. Öğretmenimiz
Allah’ın körleri göremedikleri için daha çok sevdiğini
söylüyor. Ama bende ona öyle olsaydı O’nu görmeyelim diye
bizi kör yapmazdı dedim. O da bana : “Allah görünmezdir,
O’nu hissedersin ’’dedi. O’nu parmak uçlarıyla görebilirsin
dedi. Şimdi ellerim O’na dokunacağı güne kadar her yerde
Allah’a uzanacağım...’’
Ayrıca, Kara Tahta (Samira Makhmalbaf),
Cennetin Çocukları (Majid Majidi), Arkadaşımın Evi Nerede?
(Abbas Kiarostami), Yakın Plan (Abbas Kiarostami), Kirazın
Tadı (Abbas Kiarostami) gibi filmler izlenilmeye değer olduğu
gibi insan karakterine yeni bakış açıları ekleyebilen filmlerdir.
Ramazan GÜNEŞ
Yeni Medya, 2. Sınıf
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WINTER IS COMING
Game of Thrones,
fantastik ve macera
türündeki ABD HBO
kanalı yapımı bir
televizyon dizisidir.
George Martin’in Buz
ve Ateşin Şarkısı (A
Song of Ice and Fire)
adlı roman serisinin
aynı adlı ilk kitabından
uyarlanmıştır. Dizinin
ilk sezonu 10 bölüm
çekilmiş, 17 Nisan
2011 tarihinde ilk
bölümü ve 19 Haziran
2011 tarihinde son
bölümü yayınlanmıştır.
Dizinin 2. Sezon
çekimlerine başlanmış
olup 2012 yılı başlarında yayınlanması planlanmaktadır.
Dizideki olayların geçtiği zaman ve mekanlar tamamen
fantastik olarak kurgulanmıştır. Yazların onlarca yıl ve kışların
bir ömür sürebildiği efsanevi diyar Westeros’ta aileler arasında
şiddetli bir taht kavgası süregelmektedir. Yedi Krallık içindeki
Krallar ve Kraliçeler, Lordlar ve Leydiler, Şövalyeler,
sürgündekiler, düzenbazlar, asiller kısacası hemen herkes
‘Demir Taht’ için kanlı bir mücadeleye tutuşmaktadır. İhanet,
şehvet ve doğaüstü güçlerin boy gösterdiği dizide, heyecan ve
merak bir an olsun sizi bırakmıyor.
Önemli Aileler ve Karakterler
Lannister Hanedanı
Sarı saçlı, uzun boylu, yakışıklı ve güzel
Lannisterlar, batı vadilerde ve tepelerinde kudretli bir
krallık kurmuş Andal maceracılarının kanını taşır. Lannister
Hanedanı’nın arması, kırmızı zemin üstünde altın bir aslandır.
Lannister Hanedanı’nın sözü: Beni kükrerken duyun!
Targaryen Hanedanı
Ejderha kanı taşıyan Targaryenlar’ın kökü,
Valyria’nın kadim Özgür Kale’nini soylu lordlarına uzanır
ve çarpıcı güzellikleri ile göz doldururlar. Targaryen
Hanedanı’nın arması, siyah zemin üstünde üç başlı kırmızı bir
ejderhadır. Targaryen Hanedanı’na ait söz: Ateş ve Kan.
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Stark Hanedanı
Starkların kökleri Mimar Brandon ve kadim Kış
Kralları’na uzanır. Binlerce yıl boyunca Kuzey Kralları olarak
Kışyarı’ndan hükmettiler. Stark Hanedanı’nın arması buz
beyazı zemin üstünde gri bir ulu kurttur. Stark Hanedanı’nın
sözü: Kış Geliyor
Baratheon Hanedanı
Büyük Hanedanlar içinde mazisi en kısa olan. Fetih
Savaşları sırasında kurulmuştur. Baratheon Hanedanı’nın
arması, altın zemin üstünde taç giymiş siyah bir erkek geyiktir.
Baratheon Hanedanı’nın sözü: Gazap Bizimdir		

Dothrakiler
Dothrakiler göçebe savaşçılardır. Westeros’un
doğusunda ki büyük kıtada yaşarlar. Doğumlarından
savaşlarına, savaşlarından ölümlerine kadar at sürerler. Kavisli
bilenen kılıçları, kırbaçları ve genellikle etkileyici menzili ve
vuruş gücü ile at üstünde yay kullanırlar.
Akgezenler
Efsane olduklarına inanılan hilkat garibesi halktır.
İnsan etiyle beslenip Skroth adlı bir dil kullanmaktadırlar.
Kuzeyin buzlardan oluşan dev surlarının ardına
sürülmüşlerdir binlerce yıl önce ve rövanşı almak için kışın
gelmesini beklemektedirler.
Fantastik görsel şölen 2. sezon ile hat safhaya
ulaşmak üzere. Daenerys Targaryen ve 3 küçük ejderhası
ile Dohtrakilerin rolünü, kuzeyin yeni kralı Robb Stark’ın
babasının öcü için neler yapabileceğini, Lanisterler’ın tahtı
ellerinde tutmak için verecekleri büyük mücadeleyi ve tüm
bu çekişmeler içinde bireysel olarak çıkar peşinde koşanların
hengamesini ve kışın gelmesi ile birlikte Akgezenler’in Yedi
Krallık içindeki herkesten intikam almak için saldırıları da
başlayacaktır. İzlerken nefeslerimizi tutup savaşın neler getirip
neleri götüreceğini beklemeye koyulalım. Ne de olsa ‘Kış
Geliyor!’
Kasım KOÇ
Reklamcılık, 2. Sınıf

HAYAL ALEMİNE DAVET

Siz dünyadaki cenneti gördünüz mü hiç?
Hayallerle ve tatlı bir kızın yarattığı dünyada maksimum iki
saat geçireceksiniz. Eminim ki hiç bitmesin isteyeceksiniz.
Rüyalarda düştüğünüzü görüp sıçrayarak uyanırsınız ya, işte
film bittiğinde hissedeceğiniz duygu aynen böyle. Filmin adı
“The Fall” zaten. Fantastik bir dünyaya ve gerçek dünyanın
fantastik öğelerine yolculuk etmek isterseniz, tam da
aradığınız film budur!
Filmin hikayesini kabataslak anlatmak
gerekirse, başına iş kazası gelen Hollywood
dublörü ile portakal ağacından düştüğü için
kolunu kıran küçük, şirin bir kızın hastanede
birbirleriyle arkadaşlık etmesi ve dublörün
küçük kıza hikayeler anlatmasıdır. Ama gelgelelim o hikayeleri anlatan mı yoksa gösteren
mi asıl usta kişi filmimizde... İşte burada
yönetmenin eşsiz yeteneğinden, yerinde ve iyi
mekan seçiminden bahsetmeliyiz. İstanbul ve
Ayasofya içinde olmak üzere toplam 20 farklı
ülkede, farklı mekanlarda ve çekimleri tam dört
sene sürmüş bir filmdir “The Fall”. Hikayede,
karakterlerde ve görüntülerde evrensellik ve
ortak kültür mirası olan hemen hemen her
güzel şeyi bulabiliriz.
Mekanlardan bahsetmişken bu
mekanların ustaca kullanılışına örnek verelim.
Hikaye içinde Ayasofya da geçen bir evlilik sahnesi vardır ve
bu sahnede semazenler ayin yapar ama bu bildiğimiz
Ayasofya ya da bildiğimiz semazenler değil. Yönetmen
kendince yorumlamış, olduğu gibi değil yaratıcılığını da işin
içine katmış. Bu ve buna benzer dünyanın eşsiz noktaları da
bu filmin içinde. Emin olun izlemeye doyamayacaksınız.
Dublörün anlattığı hikaye sadece küçük bir kız
çocuğunu değil koskoca yaşlı bir adamı bile doyurabilecek
cinsten. Sağlam bir kurguya gerek yok zaten hikaye için.
Temel noktalardan hareketle sürükleyici bir hikaye ama
dediğim gibi filmin özü hikayesi değil görsel şöleni!

Karakterleri de anlatmak isterim ama filmin zevkini
kaçırmış olurum. Kısaca bahsetmek gerekirse mistik ve güçlü
karakterlere sahip film daha doğrusu filmin içindeki hikaye.
Hikayenin karakterleri de evrensel elbette. Hintli, Afrikalı,
İtalyan, İngiliz, başta kendini İspanyol sanan Fransız ve hatta
doğa ananın gizemli bir de çocuğu var filmde. Tüm bu
enteresan adamlar tek bir hedef için birleşiyorlar: İntikam.
		
Bu kadar yumuşak kalpli ve sıcak bir filme
yakışmayacak bir duygu belki de ama filmin
gidişatı içinde bir nebze kötü bir duygu
sarmıyor içinizi. Filmin gerçek kahramanlarına
dönersek hiçbir kahramanı gözden kaçırmayın
yoksa filmin sonunda çok fazla şaşırırsınız.
Ana karakterler ise gerçekten oyunculuklarının
hakkını veriyorlar. Hatta size küçük kız
hakkında bir ipucu vereyim. Filmde kızın
tepkileri aslında gerçek tepkileri! Daha da
açıklamak gerekirse küçük kızımız film
ilk çekilme aşamasında İngilizceyi çok az
bildiği için bazı yerlerde bocalıyor ama o bile
filmin içine o kadar güzel yedirilmiş ki hiç
yadırgamıyorsunuz. Samimiyet damarlarınıza
kadar işliyor. Karakterleriyle, sıcaklığıyla ve
gönderme bulunduğu evrensel miras gerçekten
görülmeye değer.
Renklerin uyumu, güzel mekanlar, samimi
karakterler usta bir yönetmenin elinde güzel bir işe dönüşmüş.
Ayrıca film insanların kötü anlarının anti-depresanıdır. Her
şeyiyle her yönüyle eksiksiz bu güzel filmi izlemek için
zaman kaybetmeyin. Bu filmi çok insan da bilmez. Eş dost
arkadaş tavsiyesiyle izleyenlerse “Bugüne kadar neden
izlememişim bu filmi?” diye üzülürler. Sözlerim abartı değil
birebir gerçek. Bunu diyen o kadar çok insan var ki çevremde
siz de onlardan biri olacaksınız bunu şimdiden görebilmek
mümkün.
Ömer TAŞLI

Radyo-Televizyon ve Sinema, 1. Sınıf
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BURÇİN ZEYTİN ÖZCAN

İçimdeki savaş iddialı bir isim. Bu kitapta asıl anlatmak
istediğiniz neydi?

Hayatın yükünü çok erken omuzlamadığınız aşikar,
çocukluğunuzu yaşamanıza engel olmadı mı?

Burçin Zeytin Özcan
Kimdir?
(20 Mayıs 1979)
Küçük yaşlarından
itibaren varolma
sebebini sorgulayan
yazarımız, kişisel
gelişim konuları
üstüne eğildi. Kendini
keşfetme yolundayken
öğrendiklerini diğer
insanlarla paylaşmasının gerektiğini düşünerek, genel olarak
sosyal hizmetlere ilişkin küçük büyük bir çok şirkette kişisel
eğitim seminerleri vermeye başladı. 10 yıl süren araştırmaları
ve verdiği bu seminerlerin birikimleri ile bu kitabı hazırladı
ve öğrendiklerini daha çok insana aktarabilmek, öğretebilmek
amacı ile yayınladı. Hala tasavvuf üstündeki araştırlamalarını
yapmakta ve Lozan St. Clements Üniversitesi’nde Psikoloji
bölümü okumaktadır. Yazarımız kendi hayallerinin peşinde
koşmaya devam ederken ek olarak tiyatro oyunları ve
senaryoları da yazıyor.

Aslında kitabın çıkış noktası kendi değerini bilme ve biraz
daha farkında olarak hayatı daha güzel yaşanır hale getirmek
için küçük tüyolar vermek. İnsanların ruhuna dokunabilmek.
İçimdeki Savaş deneyimlediğim, yaşadığım, öğrendiğim
gerçekliklerden yola çıkarak oluşturuldu. Ben kendi
doğrularımı, hissettiğimi yazdım. Bunlar başımdan geçen
gerçeklikler. İnsanların kendi doğrularını seçmesinden
yanayım. Bu kitapta yazılan her bir harf benim doğrularım
ama benim doğrularımın başkaları için yanlış olabileceğini
biliyorum. Yazılanlar sizin gerçeğiniz demiyorum ben onların
da kendi doğrularını bir birey olarak bulmalarına, hak
ettikleri güzelliklerle hayatlarına devam etmelerini istiyorum.
Bu doğruları insanlarla paylaşmak yükümlülüğünü hissettim.
Hayatımdaki her insandan sorumlu olduğumu hissediyorum.
Kitabımın bir cümlesi onların hayatına ışık olmuşsa, görevini
tamamlamıştır.

Aksine sorgulayarak kendimi daha iyi hissettim. Annem
vücudunun büyümen için 10 saat uyuman gerekir derdi. Ben
de ilk önce parmaklarımla sayardım sonra “bunun daha kısa
bir yolu yok mu?” diye hafızamda oyunlar oynardım. Sonunda
yattığın saatten iki çıkartınca, on saat uyumam için kaçta
kalkmam gerektiğini bulduğum o anda yaşadığım heyecan
müthişti. Hayatın yükünü omuzlamaya gelince, çok küçük
yaşlarda bunun idrakine varamıyordum; “Ya niye bunlar
oluyor?” dediğimde cevapsız kalan soruların altında kalmak
beni çok üzüyordu. Fakat yaşım ilerledikçe yaşadığım her
deneyimin bana öğrenmem için gönderildiğine inandım;
çünkü biri bana şu yanlış dediğinde onu anlamıyor illa o
hatayı yaparak hatta defalarca yaparak öğreniyordum. Ve bu
hala böyle. Duyarak değil yaşayarak öğrenenlerdenim.

Röportaj

İçimdeki Savaş - Burçin Zeytin ÖZCAN
Size diyorum ki siz çok değerlisiniz, sizden bu dünyada bir
tane daha yok. Her şey sizin hizmetinizde. Yürüdüğünüz
toprak, oturduğunuz sandalye, aklınıza gelebilecek her şey;
gelin birlikte hayatın anlamını keşfedelim, kök salalım
dünyaya.”
Özgürlüğe olan dirençli kuvvetin yaşama adına edindiğin
garip, acı tecrübeler ve sen yaşamsın aynı benim gibi... Onun
gibi... Bizim gibi...
Benliğini mi unutuyorsun? Bu kendine sabotaj... Eğer sen
değilsen kimse değilsin. Budur, böyledir, bu kadardır...
Arayıp da bulamadığın neymiş bir bak... Aradığın aslında
sadece senin gönlünde... Gönlüne bakmayı unutma sakın!
...
İyi şeylerden başka bir şey düşünme!
Çünkü, düşünce, suret dokumasının ipliğidir.
Güzelleşen, iyi olan her düşünceden doğan her suret güzeldir,
iyidir.
Mevlana Celaleddin-i Rumi
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Ürettiğiniz sloganlar kişinin kendisini tanımasına mı
yönelik? Yoksa Burçin Zeytin Özcan’ın hayat felsefesi mi?
Bu sloganlar hem yaşanmışlıkların tarihçesi hem de insanları
tetikleyici bir mermi gibi. Aslında öğrenirken öğretiyor.
Öğretirken öğreniyorum. Yani bu sloganlar hem hayat
felsefem, hem de kişilerin kendisini tetiklemesine yönelik.
Ama bu öğrenmeler ancak son nefesimde son bulur. O yüzden
hiç bir zaman oldum, budur, tamamdır demem. Her insan bir
hayat hikayesi ve bir gerçekliktir benim için öğrenmek için en
güzel kitaptır. O yüzden seminerlerimde hep şunu söylerim:
“Bir dilenciden bile çok şey öğrenebilirim.” Bana “Nasıl yani?
Ne öğrenebiliriz bir dilenciden?” derler. Tek söz söylerim:
“Bir dilenciden nasıl dilenci olunmayacağını öğrenirim.”
Her şeye bir anlam yüklenmesinden bahsediyorsunuz
fakat bu okuyucuya zor gelmiyor mu?
Anlamlandırarak bize eşlik eden herşeye anlam yüklüyoruz.
Bu kişinin önemsedikleriyle doğru orantılı. Yani her şeye
derken bu iki eşyaya da olabilir. Sadece içinizden o eşyayı
kullanırken kendi özel cümlelerinizi söylüyorsunuz. Bunu
bütün eşyalarınız içinde yapabilirsiniz bu size kalmış dediğim
gibi inandığınızı yaşayacaksınız. O yüzden aslında zor gibi
görünen bu metotlar alışkanlık haline gelince farklı bakmaya,
farklı düşünmeye sizi bilinçsizce itiyor.

Kitabınızda her şeyi sorgulamayı öneriyor, kendin gibi ol
mesajı veriyorsunuz. Peki Türkiye’de bir gencin her şeyi
sorgulaması mümkün mü?
Ben erken farkında olanlardanım. Herkesin bu şekilde
olması beklenemez, beklenmemelidir de ama genç insanlarla
yaptığımız seminerlerimde şu çok dikkatimi çekiyor “Bir şey
yapamazsın ya da bu öyle olmalı!” Öyle yapıştırılmış ki
üzerlerine, benim tabirimle kuzu gibi olmaları; aileleri,
çevreleri tarafından öğütleniyor. Aslında bilgiye o kadar açlar
ki onları cesaretlendirip kendilerini bulmalarında yardımcı
olduğumda aldığım sonuçlar öyle güzel ki, o ışığı onlarda
yakalayabilmenin verdiği haz bambaşka ve inanın
gençlerimiz bilgiye aç ve kesinlikle sorguluyorlar hata
yaparak kendi doğrularını er veya geç bulacaklar. Buna
yürekten inanıyorum.
Kendi hayatında bağdaştırdığınız sözler var mı kitabında?
Değerlendirdiğim şey aslında kendimden başka kimse değil
öğrendiğimde her nefeste öğreneceğimde... Ben kendimi bu
dünyada bir kum tanesi olarak görüyorum, ne kadar çok şey
bilirsem bileyim bu dünyada bilgi sonsuz aldığım eğitimler,
seminerler, katıldığım araştırmalar okuduğum binlerce kitap
ne kadar çok şey bilirsem bileyim ben bilginin sadece kum
tanesi kadarına sahibim o yüzden oldum, tamamdır demem
haddimi de bilirim. O yüzden bu kitap o kum tanesi kadar
bilginin dışa vurumu ve gerçekliğim.

Sizin içinizde bir savaş var mı?
Tabii ki var. Olmalı da! Olmasa üretemem ki, öğrenmek için
yaşıyorum yaşadığım gerçeklikten çıkan sonuçlarsa dilime
veya kalemime yansıyor. Üniversitede size bir ekol
gösterirler. Onun kitaplarını,düşüncelerini size empoze etmeye
çalışırlar, çünkü bildikleri bundan öteye geçmemiştir. Çünkü
onlara verilen bilgide budur size daha fazlasını veremezler.
Sorgulama! Buradan başlar. Acaba bu adam kimdi,bu kitapları
yazarken hangi gerçeklikte yaşıyordu,sevgilisiyle arası nasıldı,
neye dayandı, inancı neydi ya da inanıyor muydu? Dedim
ya ne olursak olalım,hangi eğitimi alırsak alalım,insanların
gerçekliği önemli olan. O yüzden yaşam bir savaş içinizdeki
savaş ve sizde bu savaşın içinde kendi özüne ulaşmaya çalışan
inci tanelerisiniz ve bu dünyada sizin gibi düşünen bir kişi
daha yok. Bunu bilerek savaşa her gün yüzlerce ordu
gönderiyorum. Bu da benim hayattan öğrendiklerim ve son
nefesime kadar böyle olacak.
Peki kitabınızın geri dönüşleri nasıl oldu?
E-mail ve mesajlarda olumlu tepkiler alıyorum. Hatta kitap
çok yeni olmasına rağmen ikinci kitabı soranlar bile var. Bu
cidden bir yazar için onur verici bir durum. Fuarlarda
özellikle Kocaeli Fuarı’nda yoğun bir ilgiyle karşılaştım.
Yurt dışına çok sayıda kitabım ulaştı. Bakalım ama bir kitap
için olumlu bir şeyler söylemek demek editörlerime göre 2
seneden sonra mümkün oluyormuş. Bakıp ve göreceğiz.
Kitabınız gerçekten okunmaya değer kişisel gelişim
kitaplarından sıkıcı olmayan bir üslup kullanılmış.
Yalın bir anlatım bunu başarmak çok fazla yazara nasip
olmamıştır umarım kitabınız yüz binlere ulaşır ve sizinde
dediğiniz gibi bir kelimeniz
bir çok insana hayatlarında
ışık olur. Peki tasavvufa
olan merakınız 2. kitabınıza
yansıyacak mı?
Evet elbette ki hatta kişisel
gelişim üzerine bir roman
kurgulamayı düşünüyorum
bakalım zaman bize neler
gösterecek.
Kasım KOÇ
Reklamcılık, 2. Sınıf
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SİZDEN GÜNEŞ OLMALI

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Mevlana hazretleri 30 eylül 1207 (6 Rebîu’l-evvel, 604) tarihinde, bugün
Afganistan sınırında bulunan Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Efendimiz manasına
gelen Mevlânâ ismi Konyada ders okutmaya başladığı zamanda verilmiştir. Bugün
birçok dile çevrilmiş, her dinden, her düşünceden insana bir ışık olan çok değerli
eseri Mesnevi ile birlikte; Dîvân-ı Kebir,Mektûbât,Fîhi Mâ Fih ve Mecâlis-i Seb’a
(Yedi Meclis) adında da değerli eserleri bulunmaktadır. *Yaşamını “Hamdım,
piştim, yandım” sözleri ile özetleyen Mevlâna 17 Aralık 1273 Pazar günü Hakk’ın
rahmetine kavuştu. Mevlâna ölüm gününe düğün günü veya gelin gecesi manasına
gelen “Şeb-i Arûs” diyordu ve dostlarına ölümünün ardından ah-ah, vah-vah edip
ağlamayın diyerek vasiyet ediyordu.

AŞKTI MEVLANA
Herkesin Mevlânâsı
Herkesin içine sığan, her gönülde ayrılmış bir yeri olan
Kaç insan vardır yeryüzünde bilmem…
O söylemişse akan suların durduğu
Sözünün üstüne söz olmayan Kâmil insan…
“Ne bulduğun değil, ne aradığın önemli olan” deyip
Aradığımızın aslında kendimiz olduğunu bize öğreten bir bilge
insan…
Yolunu şaşırmışlara bir Çobanyıldızı,
Dalgalarla boğuşurken bir yandan bir yana çalkalanan
gemilere bir fener,
Bir sabah rüzgârı ruhlara esen…
Ah! Hz. Mevlânâ,
Bu küçük kalem seni, ne haddine üç beş cılız kelimeyle
anlatsın…
Şu satırların tirtir titrediğini görür gibiyim,
Anlatmaya kalksam sanki her cümle silinmek ister bir
sonrakini kıskanarak…
Sonsuzluk nasıl sığar ki hecelere,
Nasıl sığar bardağa deniz…
Bir cümbüş halidir ya, biraz da aşk…
Kavuşmak hep davul zurnadır ya sevenlere,
Hep düğün bayramdır ya ölüm aşığa,
Sevgiliye kavuşmaya can verene, var mıdır daha güzel anlatan
“O” geceyi…
Senden öğrendik kelimesi bile soğuk gelen ölümü aşkla
yakmayı…
Senle bildik Âşıkların ölmediğini…
Ah! Hz. Mevlânâ,
Biz aslında seninle sevdik sevmeyi…

Sazlıktan kopan bir kamış
Bir aşk hikâyesinin kahramanı…
Bir yanık feryad…
Yüzyıllar sonra bile duyulan fısıltıyla,
Bir sonsuz gönül bu; içine her ne var ise sığan…
Bir damla gözyaşında çoğalan,
Okyanusları içine alan bir coşku…
Bir gel demesiyle, yeter ki gel!
demesiyle dünyaları geldiren…
O konuştu mu kâinatın sustuğu
Herkesi bir nefes sesine meftun eden…
Yoksa aşk Mevlânâ’nın ta kendisi miydi dedirten…
Aşktı Mevlana
Aşktı Mevlânâ… Ayrılığın ateşiyle yandı her zerresi.
Topraktı “O”, suydu, havaydı… Toprak ve su olan bedeni
biçâreydi. Bir ağırlıktı sanki “O” na, sevgilisine kavuşmasına.
Hava ve ateş olan ruhu sığmıyordu bedenine. Aşkın hüznüyle
ağlayan Ney’ e üfledi o kudretli nefesini… Ney hüzün,
Mevlânâ gözyaşı oldu. Hiç bitmedi aşkın gözyaşı... Hamdı,
pişti, yandı… Günleri geceleri hasret kaplamıştı her yeri.
Güneş doğmaya utanıyordu, ayrılık dolu bir başka günü
aydınlatmaya. Çekilince Güneş çıkmaktan hayâ ediyordu
Ay… Gözyaşlarıyla geçen yeni bir geceyi süslemekten…
Ayrılığın yeri olan yeryüzünü güzel gösteren her şey hayâ
etti görevinden. İzin verse Mevlâ, ötmek istemezdi bülbüller ,açmazdı Goncagül ,yeşermezdi bahçeler ,çiçek vermezdi
bahar dalları…! O aşkın kudretine dayanamadı varlıkları…
Pervane oldu Mevlânâ, aşkın kanatlarında…”O”nun aşkı
ateşti. Lakin varlığıyla kül eden, yakıp kavuran bir ateş değildi
bu. Kendi deyimiyle “Aşk ateşi Âşıklara zarar vermez” idi.
Bir tatlı su pınarıydı Mevlânâ kendisindeki bu ateşle.”O”nu
yakan ateş içinde engin bir okyanustu, âlemleri aşan. Mevlânâ
aşkın varlık haliydi. Bizlere aşkı öğreten...
Gülçehre KILIÇ
İktisat, 2. Sınıf
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Dünyanın en iyi malını en iyi fiyata ürettiğinizi
düşünüyorsunuz. Dünyanın en güzel filmini çektiğinizden
eminsiniz. Dünyanın en farklı mimarisi sizin tasarımlarınızı
yansıtıyor. Dünyanın en sağlam yapısını siz inşa ediyorsunuz.
Dünyanın en kaliteli hizmetini siz sunuyorsunuz. Fakat
bunları yaptığınızdan kimsenin haberi olmuyor. Sürekli bir
üretim çabası, para kazanma isteği, olumlu bir imaj yaratma
ve başarıya ulaşma arzusu hayallerinizin kahramanı oluyor.
Hayaller gerçekleşmeyince kendi kendinize yakınıyorsunuz.
“Nasıl bir dünya bu böyle diye?”
Dünyanın en bilgili firma sahibisiniz. Dünyanın en
yetenekli yönetmeni, yaratıcı mimarı, başarılı mühendisi ve
mükemmel bir hizmet sağlayıcısı yine sizsiniz. Yaptıklarınızla
topluma yön gösterecek, ışık tutacak, ülkeyi kalkındıracak
güce sahipsiniz. Ne yazık ki kimse sizi
tanımıyor. Sadece kendi dünyasından ibaret
bir yaşamın varlığını kabullenmek
büyük bir aldanma oluyor ve sonra
kendi kendinize üzülüyorsunuz.
“ Ne kadar acımasız bir
dünya!” diyerek.
Bu noktada iletim devredışı
oluyor ve iletişim devreye giriyor. Tek taraflı bilgi size başarının
kapılarını açmıyor. Bilginin, malın,
hizmetin üretiminde çift taraflı bir
alışveriş gerekiyor. Siz soruyorsunuz,
karşınızdaki ise cevap veriyor.
İnsanların istek ve ihtiyaçlarını
anlayarak daha iyi bir yol çizeceğinizi
düşünüyorsunuz da... Bakalım doğru
kişilerle mi iletişim içerisindesiniz? Hedef kitlenizi belirlediniz mi? Hitap edeceğiniz
kişilerin veya potansiyel müşterilerinizin özelliklerini tam
anlamıyla bilmek sizi başarılı bir lider yapmaz; fakat başarı
basamaklarında ilerleme kaydetmenize olanak sağlar.
Tüketicilerin yaş, cinsiyet, gelir, eğitim, aile yapısı gibi
demografik özelliklerini bilmek belirleyici rol olsa da onların
neyi, ne amaçla satın aldığını bilmek daha etkili olacaktır. En
zor yanı bu olsa gerek.
Bir ürünü hiç ihtiyacı olmamasına rağmen satın alan
tüketicinin davranışı şaşırtıcı oluyor; çünkü kendisi de niçin
satın aldığını bilmiyor. Bu noktada potansiyel müşterilerimizin
zihinlerindeki kara kutuyu çözümleyebilmek oldukça zor.
Diyelim ki uygulamalarınız ve projelerinizle belirlediğiniz
hedef kitle bir bütünlük içerisinde. Sizce bu adım sizi
dünyanın doğan güneşi yapar mı?

Ürününüzü ya da markanızı potansiyel müşterilerinize
tanıtmanın bir yolu olmalı. İşte sizde tam olarak bunu
düşünüyorsunuz. Tanıtacaksınız da nasıl tanıtacaksınız? Bu
noktada yolunuz hedef kitleyi yakalayabilmek için medyayı
etkili bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Hedefleriniz var ve
farklı stratejiler geliştirmek için çabalıyorsunuz. Muhtemelen
rakiplerinizde sizinle aynı uğraşlar peşinde. Pekiyi bu noktada
ne yapacaksınız? Onları görmezden gelmek yerine onların
ne yaptıklarını iyice araştırmak gerekir. Markanızın yaratıcı
stratejileri kapsamında radyo, televizyon, gazete, dergi,
sinema, açıkhava, internet ve sosyal medya gibi size en
uygun mecra seçimi yapmak belirleyici bir rol
üstlenecektir. Bir adım daha ilerlediniz ve hedef kitlenize
doğru mecralarda seslendiniz. Acaba ilk söylediğinizde
mesajınız tam olarak algılandı mı? Ya yanlış
anladılarsa, yaptıklarınız boşa mı gidecek?
Pazarlama dünyasının güneşi
olamayacak mısınız? Bununda bir
yolu var. Siz müşterilerinizin medya
izleme alışkanlıklarını biliyor ve ona
göre hareket ediyorsunuz. Mesajınızı
etkili erişim seviyesinde belirli
aralıklarla tekrar edebilir ve kendinizi
iyi bir şekilde dile getirebilirsiniz.
Sizi tercih ettikleri için mutlu olan
bireyler en yakınlarıyla, eşleriyle,
dostlarıyla ve daha uzak çevreleriyle
deneyimlerini paylaşacaklardır.
Ürün ya da hizmetinizin ünü ağızdan
ağıza çoğalan daha etkili bir taktikle
devam edecektir.
İletişim hedefleriniz tam anlamıyla
gerçekleşiyor ve etkinliğiniz artıyor mu? Bu
noktada başarınızı sürekli kılmanın yolu da değişen medya
araçlarını takip etmekten, hedef kitleyle sürekli bilgi
alış-verişi yapmaktan geçiyor.
Unutmayın! İletişim teknolojileri gelişiyor ve
alternatif ürünler artıyor. Bu rekabet ortamında ürün
ve hizmetler kendilerini göstermek uğruna birbirleriyle
savaşıyorlar. Siz doğru zamanda doğru kişilere seslenerek
başarının merdivenlerinde hızlı adım atar olacaksınız.
Minimum çabayla maximum faydaya ulaşmak her zaman
için zordur; artık siz bunu biliyorsunuz. Topluma iyilikler
getirmek adına sizden güneş olmalı diyorum. İşte o zaman
dünyanın “en, en, en” ile başlayan sıfatlarına layık olursunuz.
Sevde ALTUN
Reklamcılık, 4. Sınıf
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ABD
İRAN’A
SALDIRAMAZ!
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK)
yayımladığı raporda İran’ın nükleer savaş başlıklarında
kullanılmak üzere patlayıcı tetikleme sistemleri üzerinde
çalışmalar yürüttüğüne dair iddialara yer vermesi uluslararası
gündemde “İran’a Saldırı” ihtimalini ve bu ihtimale dönük
tartışmaları yoğunlaştırdı.
UAEK’in raporunun ardından bildiğimiz koro;
Fransa, İngiltere, ABD üçlüsü ve hatta buna Almanya’da dahil
edilebilir, “İran’a yaptırımları arttırma” sloganını yüksek sesle
söylemeye başlarken yine bu koroya aksi yönde pozisyon
belirlemeyi misyon edinmiş Rusya – Çin ikilisi, yaptırımların
arttırılmasının herhangi bir sonuç doğurmayacağını ve bunun
gerilimi daha da tırmandarak Ortadoğu’yu içinden çıkılamaz
bir kaosa sürükleyeceğini dillendirdiler. UAEK’in raporu
olsun olmasın, İran’a en azından hava saldırısı
düzenlenmesini amaç edinmiş İsrail ise, raporun da çarpan
etkisi ile kısa zamanda İran’a savaş açılağı yönünde psikolojik
bir harekâta kalkıştı.
İsrail’in sadece psikolojik harekat yürüttüğünü
ve söylemlerinin ardında gerçek bir eylemin olmadığını
anlamamız çok zor değil. İsrail’in daha önce yaptığı benzer
saldırılarda -1981’de İran’ın Osirak Reaktörünü ve 2007’de
Suriye’de reaktör olduğu iddia edilen yeri vurduğunda- bu
niyetini kamuoyu ile paylaşmadığı ve tartışmadığı gerçeğini
bizlere gösteriyor.
İsrail’in İran’ı vurmakla ilgili yürüttüğü psikolojik
harekatın hedefi, diğer ülkelerin İran’a ilişkin politikalarını
etkilemek ve yaptırımların artmasını sağlamaktır. Ancak diğer
ülkeler olarak andığımız başta Rusya, Çin ve Türkiye’nin bu
yönde uygulanan baskılara direnecek argümanları mevcut.
ABD’nin Irak işgalini gerçekleştirdiğinde de BM’den Irak’ta
nükleer silah olduğu yönünde bir rapor çıkarılmıştı ancak işgal
sonrasında işgal döneminde yetkili ABD’li bürokratlar bile
bunun gerçek dışı olduğunu itiraf etmişlerdi. Bunun yanında
bölgede yani Ortadoğu’da İsrail’in nükleer silahlara sahip
olduğu gerçeği inkar edilmezken ve ortada hiçbir somut veri
yokken İran’a bu yönde suçlamaların yapılması da
özellikle Türkiye için inandırıcılık sorunu yaratıyor.
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UAEK’in raporunun gerçekleri yansıttığı düşünülse
bile ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a saldırı yürütme
ihtimali çok düşük. Libya’da muhaliflere NATO tarafından
sağlanan destekle, Kaddafi yönetimden ancak 8 ay gibi bir
sürede ve hiç kimsenin onaylamadığı bir şekilde
öldürülerek uzaklaştırılabildi. Libya ile İran’ın büyüklüğü
ve askeri anlamda güçleri mukayese edilemeyecek kadar
farklı ve İran bu anlamda Libya’nın çok fazla ilerisinde.
Suriye’de yaşanan gelişmelerde Esad’a karşı net bir tavrı olan
ABD, henüz Suriye ile ilgili askeri müdahaleyi ciddi şekilde
dillendirebilmiş değil. Irak’tan kademeli olarak askeri
kuvvetlerini geri çeken ve yakın zamanda Irak’ı tamamen terk
etmesi öngörülen ABD’nin Afganistan’da çok yakın zamanda
bir helikopteri düşmüş ve ABD 31 askerini kaybetmişti.
Afganistan’da her yeni günde NATO ittifakında yer alan
diğer ülkelerin askerler sayılarını yükseltmesi yönünde çağrı
yapan ABD’nin, bugün olası bir İran müdahalesine kalkışması
herhalde askeri yönden iflası anlamına gelecektir. Yaklaşan
seçimler sebebiyle Obama’nın Cumhuriyetçiler karşısında
zayıflamamak adına sert bir üslup benimseyebileceği
düşünülse bile, Amerikan halkının da Cumhuriyetçiler’i
iktidara taşımak için olumlu yönde geçerli bir sebebe sahip
olduğunu söylemek zor. Cumhuriyetçi bir başkanın ABD’ye
getireceği en önemli değişiklik mevcut savaş cephelerinin
artması ve yeni Amerikan askerlerinin ölümünden fazla
bir şey olmasa gerek. Ayrıca mevcut başkan Obama’nın
da İsrail’deki Netenyahu hükümetine zoraki tahammül
ettiğini, -G-20 zirvesinde mikrofonların açık unutulması
ile- açıkça öğrenmiş durumdayız. G-20 Zirvesi’nde Fransa
Cumhurbaşkanı Sarkozy ile ABD Başkanı Obama’nın açık
kalan mikrofonların farkında olmadan aralarında geçen
sohbette Sarkozy İsrail Başbakanı Netenyahu hakkında
“ona dayanamıyorum, o bir yalancı” deyince ABD Başkanı
Obama, “Sen ondan bıktın bense onunla her gün uğraşmak
zorundayım” şeklinde yanıt vermişti.
ABD’nin askeri gücünün, İran’a hava saldırısı
gerçekleştirme olasılığı mümkün olmakla birlikte İran’ı
işgal etme konusunda ne kadar yeterli olacağı büyük bir soru
işareti. Peki, İran’ı işgal etmeden hava saldırıları ile nükleer
programından vazgeçirmek ve deyim yerindeyse ehlîleştirmek
mümkün mü? ABD’nin olası hava saldırıları ile nükleer
çalışma yapılan tesisleri vurması, İran açısından rejimin yeni
bir güç kazanma sürecine girmesini kolaylaştıracaktır. Hali
hazırda “şeytan batı” söylemi üzerinden bugünlere ulaşan İran
rejiminin, halkını yeniden motive etmesi için en yararlı şey
sanırım olası ABD ve İsrail saldırısıdır.

İran’ın nükleer silah yapma konusunda bugün yoksa
bile, olası saldırılardan sonra mutlaka bu yönde girişimleri
olacaktır ve yapılacak saldırı İran’ın tam anlamıyla olmasa
bile UAEK ve uluslararası toplum ile yürüttüğü ilişkileri de
koparacak ve İran içine kapalı bir şekilde dünyanın da bilgisi
dışında yeni bir nükleer program yörüngesine girecektir.
ABD Başkanı Obama’nın savunma bakanı Robert Gates bu
tehlikeye yaklaşık bir yıl önce “İran’a yapılacak saldırının
İran’ın nükleer programını en fazla 3 yıl geciktirebileceğini”
söyleyerek işaret etmişti. Bu durumda Başkan Obama’nın
İran’ı daha büyük bir tehdit haline getirecek olan saldırı
ihtimalini düşünüyor olsa bile gerçekleştirecek kadar
irrasyonel bir eyleme girişmesi mümkün görünmüyor.
Sonuç olarak söylemlerle İran-İsrail-ABD gerilimi
yükseliyor olsa da eylem olarak bu gerilimin herhangi bir
saldırı veya savaşa dönüşmesi çok düşük bir ihtimal olarak
görünüyor. Ortadoğu’nun içinde bulunduğu “Arap Baharı”
sürecinde İran’a yapılacak bir saldırının Suriye’de (Esad
Rejimi) ve Lübnan’da (Hizbullah) ve hatta Hamas eliyle
Filistin’de karşılık bulacağı ihtimalini de göz ardı etmemek
gerekiyor. İran’ın mevcut rejimi uluslararası işbirliği ve
küresel politikalar açısından uyumsuz görülüyor ve tehdit
olarak algılanıyorsa bu tehdidin bertaraf edilmesinin en doğru
yolu etraftaki mayınların yani Suriye, Lübnan ve Filistin
meselelerinin İran’a prim yaptırmayacak şekilde hal yoluna
koyulmasından geçiyor. Diğer taraftan da İran’lı yetkililere
nükleer silah yapımının, İran’ın çıkarlarına olmadığı
diplomatik yollarla anlatılabilmeli. Tabii İran’a nükleer silahın
çıkarına olmadığını anlatmak için İsrail’in nükleer bir güç
olarak bölgede varlığını koruması mümkün değil. Dolayısıyla
İsrail’in de nükleer silahlardan arındırılması ve barışçıl yollarla bölge siyasetine entegre edilmesi gerekiyor. Mısır’da
yaşanan dönüşümün katkısıyla Kahire-Ankara ekseni kuvvetlendirilebilir ve bu eksenin bölge politikalarına birlikte
yön vermesi sağlanabilirse İran’ın giderek yalnızlaşacağı
ve demokratik dönüşüme mecbur kalacağı ihtimalini de
ayrıca belirtmekte yarar var. Ortadoğu’da barış ve istikrar
sağlanacaksa bunun yolu yeni savaş cepheleri açmaktan çok
mevcut gerilimi azaltacak barışçıl inisiyatifleri arttırmak ve
diplomasiye öncelik vermekle mümkün.

Burak YALIM
UİÇ Derneği Başkanı

GERÇEK KILMALIYIZ

Ağır bir süreçteyiz; dünyanın yeniden şekillendirilmesini
kendi coğrafyamızda, ülkemizde ve hayatımızda; kanla,
gözyaşıyla ve sıkılı yumruklarımızla an be an yaşıyoruz!
Dekadanlık kar etmiyor her gün kanayan yaramıza; metrekareye fonlanan işbirlikçinin düştüğü ülkemizde artık daha çok
ve daha iyi anlıyoruz
Mustafa Kemal’i;
“Bağımsızlık benim karakterimdir!”
Terörün, işsizliğin, eğitimsizliğin ve milliyetçiliğin
gün be gün yükseldiğini görüyoruz. Peki insanlarımız bunu
mu hak ediyor ? Biz yüzyıllar boyu dünyaya şekil veren imparatorluklarda yaşadık. Bizler tarihimiz boyunca bağımsızdık
yahut bağımsızlık mücadelesi içindeydik. Sadece siyasal
olarak düşünmeyin bunu! Başkaldırı ve mücadele, bu topraklarda yaşayan insanların kanında var. Daha yüz yıl olmadı
Kurtuluş Savaşı’ndan çıkalı. Daha şehitlerimiz, dedelerimiz
toprağa karışmadı. Ama biz şimdiden onları ve tarihimizi
unuttuk. Küreselleşen dünyada kendini, özünü unutmuş bir
toplum haline geldik.
Tam bağımsızlığımıza kavuşmuşken, her işin zorunu
halletmişken şimdi mücadelemiz bitecek mi?
Terörle mücadeleyi bırakacak mıyız? Yükselen
milliyetçiliğe dur demeyecek miyiz? Ya ekonomik kalkınma,
yarıda mı kalacak şimdi?
Coğrafyamızda bir değişim var, bu çok açık. Lakin
biz bu değişimin daha ne olduğunu kavrayabilmiş değiliz. Türkiye dünyanın en istikrarsız üç coğrafyası arasında sıkışmış
durumda. Nereler buralar? Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu.
Tam Balkanlardaki savaşlar bitti dedik, şimdi de balkanlarda
bir ekonomik çözülme söz konusu.
Kafkaslarda olanlardan haberimiz dahi yok.
Bildiğimiz tek şey Ermenistan-Azerbeycan çekişmesi.
Orta Doğu’da devrilmeyen hükümet kalmadı. Böyle tehlikeli
ve binlerce oyunun oynandığı bir coğrafya ayakta durmak için
değişen normları iyi görmeliyiz.
Bağımsızlık!
Kendi başına düşünebilen ve davranabilen bir ülke!
Hayal mi?!
Yurttaşlık bağıyla birbirine bağlı, eşit, özgür ve
gönüllü insanlardan meydana gelen bir ülke!
Günün gülen sofralarla başladığı, kan ve gözyaşının,
tabutların, cenaze ve yemin törenlerinin tarih kitaplarında
kaldığı bir ülke!
Hayal mi?!
Genç olmanın “kötü olmadığı” , iş ve eğitim hakkının
kutsal olduğu bir ülke!
Hayal mi?!
Hukuk, madem ki ülkenin ve devletin temelidir ve
madem ki herkese lazımdır, o halde “üstünlüğü” tartışılamaz!
Hayal midir bu?!
Gerçek kılmalıyız o zaman!

Deniz BİLGİN
Hukuk, 1. Sınıf
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BİLİMSELLİK VE GİRİŞİMCİLİK

G-20 VE TÜRKİYE’NİN YENİ ROLÜ
G 20 toplantısı ilk kez 15 - 16 Aralık 1999’da
Berlin’de gerçekleşmiştir. G 20 ekonomik meselelere çözüm
bulabilmek için kurulmuş bir forumdur.
Adını “Group of 20” den alan G-20 forumu ABD,
İngiltere, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya,
Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya,
Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore,
Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşmaktadır.
Avrupa Birliği’nin toplam ekonomik gücü bir ülke gibi temsil
edilmektedir. İspanya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika,
Polonya, İran gibi büyük ülkeler G-20 üyesi ülkeler arasında
değildir. G-20’ye üye 19 ülkenin hepsinin milli geliri dünyada
ilk 31’de yer almaktadır.
G 20’nin geniş bir coğrafyaya yayılmasının amacı,
küresel ekonomik meselelerin çözümünde
küresel ölçekte daha uyumlu hareket ederek
çözüm yolunun birlikte bulunabilmesidir.
Ayrıca, alınan kararlar küresel ekonomide ve
mali sistemlerin yönetiminde oldukça
etkili olmaktadır. Kısacası G 20 dünyanın
gidişatına yön vermektedir ve altı milyar
insanın hayatı zirveden çıkacak kararlara
bağlıdır. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan
ülkelerin birbirinden beslenerek ekonomik
dinamizmin korunması temel
hedefler arasındadır. Örneğin, bu yıl Paris’te
düzenlenen G 20 zirvesinin
gündemi Yunanistan’daki borç kriziydi.
Avrupa Yunanistan’ı kurtarmak için
fedakârlık yapmaya devam ediyor.
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Liderler, Yunanistan’ın borç krizinden
kurtulabilmesi için Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun
kaynaklarını arttırmasına onay verdi. Yunanistan’ın kötü
gidişatı Avrupa’nın zengin ülkelerini tehdit etmekte ve
Euro’nun gücünün zayıflamasına neden olmaktadır. Bu durum
zirvenin söz sahibi katılımcılarını telaşlandırmakta ve acil
çözüm arayışları bulmaya itmektedir.
Aslında kapalı kapılar ardında konuşulan bir diğer
konuda Euro’nun; ekonomisini temele oturtan güçlü
ülkelerle, ekonomilerinde dalgalanmalar meydana
gelen ülkelerin ayrıştırılarak Euro’nun değerinin korunması
amaçlanmaktadır. Bu durumun kabul ettirilmesi için Avrupa
Birliği üye ülkelerinden onay alınması gerektiği için bu konu
şimdilik beklemededir.
2015’deki G-20 zirvesinde Türkiye’nin
Dönem Başkanlığı’nı üstleneceği açıklandı.
Türkiye’den sonra G-20’deki Dönem
Başkanlığı sistemi değiştirilecek. Yeni alınan
karara göre 2015’den sonra Dönem Başkanı,
rotasyondaki bölgesel gruplar tarafından
seçilecek ve ilk olarak Asya Grubu’nu
oluşturan Çin, Endonezya, Japonya ve
Güney Kore arasından herhangi bir ülke
Dönem Başkanlığı’nı alacak!
Dünyanın yeni para politikalarının
ülkemizde konuşulup karara bağlanması,
ülkemize farklı bir prestij sağlayacaktır. O
günlerin ülkemize neler katacağını bekleyip
göreceğiz…
Merve ÖZKAN
İşletme, 4. Sınıf

Yaşadığımız dünya, tarih boyunca birbiriyle savaşan,
mücadeleden mücadeleye sürüklenen, toprak genişleterek
hükmetmeye çalışan devletlerin ve imparatorlukların belki de
tek şahidi ve sırdaşı. Dünya, oluşumundan beri, insanoğlunun
hırsına ve hükmetme arzusuna şahit oldu. İnsanoğlunun bu
işlerle meşgul olmasının, bilimsel ve teknolojik gelişmelere
önemli katkılar sağladığı ifade edilebilir. Ancak bu yaklaşım
bir yere kadar doğrudur. Tek başına dünyamızın kaynaklarının
iyi değerlendirilmesi ve bilimsel mantığın tamamen barışçı
amaçlarla kullanılması halinde, teknolojik gelişmelerin, bütün
insanlığın daha da konforlu yaşamasına zemin hazırlayacağı
açıktır. Hatta dünyadışı mekânlarda yaşamanın, bir şehirden
bir şehre göç etmek gibi kolaylaşmayacağını kimse iddia
edemez. Son yüz yıldır atılan teknolojik adımlarla, geride
kalan binlerce yılı kıyaslarsak ne gibi bir büyük boşluktan
bahsettiğimi anlamak hiç de zor olmayacak.
Bilim hiç olmadı değil. Farabi, İbni Sina, El Harezmî,
Piri Reis, Mimar Sinan, Isaac Newton, Galileo ve Leonardo
Da Vinci gibi büyük bilim adamları kişisel ve kısıtlı imkânları
ile bilime büyük hizmetlerde bulundular. Birçoğunuz, neden
öncelikli olarak bizim kültürümüzdeki bilim adamlarından
bahsettiğimi merak
ediyordur. Bu biraz da, bizim
bilim adamlarımızın hak
ettikleri, fakat alamadıkları
itibarlarını geri iade
etme isteğimdir. Farabi,
bilimselliği; matematik, fizik
ve metafizik ilimler olarak
üçe ayırdı. Bu sınıflandırma
o dönemin Avrupalı bilim
insanları tarafından da kabul
edilir. Günümüzde kullanılan
pek çok matematiksel verinin kaynağı Farabi’dir. Çok geniş
bir kullanım alanına sahip olan trigonometriyi gerçek
anlamda ilk kullanan kişi olduğu kaynaklarda mevcuttur.
Genel olarak bilinen Battani ismiyle Urfa Harran’da yaşamış
olan Farabi; kaynaklarda, sin, cos, tan, sec gibi trigonometrik
uygulamaları, Avrupalı bilim adamlarından çok önce bulup
uygulayan ve öğreten kişi olarak tanınmaktadır.
Harezmî, matematik, coğrafya ve gökbilimi alanında,
pek çok bilim adamından çok önceleri buluşlar yapmış ve
bilimsel verileri Galileo’dan çok daha önce tarihe geçmiştir.
Galileo ise bilimsel bulguları ile kiliseye karşı gelmiş ve bilim
uğruna hayati sıkıntılar yaşamıştır. Mimar Sinan’dan
bahsetme gereği bile duymuyorum. Mimar Sinan’ın
yapıtlarının günümüzde yeni yapılmışçasına tarihe meydan
okuduğuna hepimiz şahidiz. Piri Reis’in coğrafi keşiflerinin
doğruluğu, yirminci yüzyılda daha yeni keşfedildi. Isaac
Newton, kafasına düşen elma ile zaten hayatımızın her anında,
bir anlamda yerçekimi ile her anımıza ortak. Leonardo Da
Vinci, buluşları ve her buluşunda estetik yaklaşımı ile adeta
döneminin Steve Jobs’ı.

Bilimsellik tam bir girişimcilik işidir. Bahsettiğim
insanlar tamamıyla girişimci ruh ile yaratılmış ve
donatılmış idealistlerdir. Günümüzde girişimciliğin tanımını
çok farklı şekillerde yapmak mümkündür. Girişimci,
piyasadaki boşlukları iyi tespit etmeli, fırsatlardan en iyi
şekilde yararlanırken, riskleri dağıtmayı bilmelidir. Önünü
görmeden adım atmamalıdır. Girişimci, hesabını iyi bilmeli,
maliyetlerini iyi hesaplamalıdır. Alışverişlerinde başabaş
noktalarını iyi tespit etmeli, yapacağı işin karla veya
zararla mı sonuçlanacağını kestirmelidir. Girişimci, projeleri
konusunda görüş alışverişinde bulunmaktan ve istişareden
kaçınmamalıdır.
Girişimci azimli olmalı, ancak hatalı giden işlerde
ısrarcı olmamalıdır. Günümüzde girişimciliğin tanımını çok
farklı şekillerde yapmak mümkündür demiştim, fakat önemli
olan farklı şekilde tanımlamak değildir, fark yaratmaktır!
Günümüzde bu konu ile ilgili verebileceğimiz en güzel
örnek Steve Jobs. Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Jobs,
hayatında yaşadığı bütün sıkıntılardan ders çıkarmış ve son
anına kadar bu konudaki kararlılığını ortaya koymuştur.
Yapmış olduğu girişimler bütün dünyada ses getirmiş ve
hayatımızın bir parçası olmuştur. Herhangi bir
ürününü incelediğimizde, Farabi’nin trigonometrisi kadar
kesin, Harezmi’nin gökbilimi
kadar evrensel, Galileo kadar
idealist, Mimar Sinan’ın
yapıtları kadar sağlam ve
kalıcı, Da Vinci’nin buluşları
kadar estetik ve orijinal,
Newton’un elması kadar
çekici olduğu kanaatine
varabiliriz. Girişimcilik için
bundan daha güzel ve net bir
örnek tanımıyorum. Jobs bir
şeyi hayal etti ve oldu.
Günümüzde bütün bunları güzel yapan bir diğer
yenilik ise; sosyal ağları sosyal ağ yapan ve bütün sistemlerin
can damarı olan İnternet. İnternet hayatımızın vazgeçilmezi.
İnternetin dünyada beş dakikalığına olmadığını bir hayal edin.
İnsanlık tarihinde, hiçbir şey bize bu kadar kısa sürede entegre
olmamış ve günlük hayatımıza bu şekilde nüfuz etmemiştir.
Cep telefonları, bilgisayarlar, hepsinin temeli televizyonlar,
radyolar ve kablosuz iletişim.
Yüz yıldır, o kadar fazla bilimsel gelişme oldu ki...
İnsan gerçekten inanmakta güçlük çekiyor. Atom parçalandı,
insanoğlu kanatlanıp kıtaları geçti, yetinmedi aya ayak bastı.
Genom projesinin başarılması, canlıların kopyalanması ve
daha niceleri… Yaşanılan dönemlerin en önemli olayları
o çağlara adını vermiştir. Taş devri, maden devri, ilk çağ,
orta çağ, yeni çağ, yakın çağ... İnsanoğlu ileriki yüzyıllarda,
yaşadığımız çağa ne isim verecek acaba? Uzay çağı mı?
Bilgisayar çağı mı? Bilişim çağı mı? Teknoloji çağı mı? Belki
de hiç biri... Siz bu satırları okurken, CERN laboratuarlarında
ışık hızının geçilip geçilmediğini kim bilebilir.
A.Serdar GÖKALP
Bilgisayar Mühendisliği, 4. Sınıf
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ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNE SESLENİYORUM!
“Haydi, Elele Engelliler için Farkındalık Yaratalım”
Sizleri, biz engellilerin yaşadıkları sıkıntıları daha
iyi anlamanız için hayal dünyasında bir yolculuğa çıkarmak
istiyorum.
Şöyle bir düşünün çok sağlıklı bir insansınız; çok iyi
bir işiniz ve çevreniz var, ekonomik herhangi bir sıkıntınız,
herhangi bir sağlık sorununuzda yok. Hayata ve geleceğe dair
planlarınız var, yaşama olumlu bakan bir kişiliğe
sahipsiniz. Bir akşam sağlıklı bir şekilde yatıyorsunuz, sabah
uyandığınızda yoğun sağlık sorunları yaşayan, vücudunun bir
kısmı veya tamamı felç olmuş bir kişi olarak uyanıyorsunuz.

NE YAPARSINIZ?
Veya mutlu bir evlilik yaptınız; eşinizi çok
seviyorsunuz, maddi veya manevi hiçbir sorununuz yok çok
mutlusunuz. Eşiniz hamile bir bebek bekliyorsunuz ve sürekli
eşiniz ile birlikte doğacak çocuğunuz ve ailenizin geleceğiyle
ilgili planlar yapıyorsunuz. Bir süre sonra eşiniz doğum
yapıyor, çocuğunuz dünyaya geliyor ve acı gerçekle karşı
karşıya kalıyorsunuz. Bebeğiniz özürlü.

NE YAPARSINIZ?
Değerli dostlar, biz bu olayları yaşadık ve hayatımız
boyunca ailemiz ile birlikte çok ağır yaşam faturaları ödedik.
Öncelikle şunu söyleyeyim. Hep yalnızdık, her zaman, her
yerde en temel haklarımız için mücadele etmek zorundaydık.
Son on yılda ülkemizde özürlüler için güzel çalışmalar
yapılmıştır. Öncelikle başta Devlet yetkililerimiz olmak
üzere bu çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyoruz. Ancak benim her zaman söylediğim gibi; ben elli
üç yaşındayım ve bu güne kadar bizim için yapılan iyi, güzel
şeyleri hissedemiyorum. Çünkü Sayın Başbakanımızın
03 Aralık 2010 günü Dünya Özürlüler Günü
nedeniyle biz özürlü sivil toplum başkanlarıyla yapmış olduğu
yemekli toplantıda söylediği gibi “salla başı al maaşı mantığı
ile çalışan” yetkililer bizleri yeterince anlamadığı için bizlere
yapılan tüm bu olumlu gelişmeler yeterince yansımıyor, bizler
sıkıntı çekmeye devam ediyoruz.
Yukarıda örneklerde de bahsettiğim gibi en başta
anne karnında, dünyaya gelmeden bebelere sahip çıkmıyoruz.
Yıllardır yapılan özürlüler şuralarında alınan kararlar
gereğince özürlülüğün önlenmesi ile ilgili ciddi çalışmalar
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yapılmıyor. Özürlü çocuğu olan ailelerimize ilk anda tanılama
ile ilgili destek ve psikolojik yardım verilmiyor. Ailenin
sosyo- ekonomik durumu iyi ise aile kendi imkânları ile
birşeyler yapma çabası içine giriyor. Ne yazık ki bu konuda
çok süslü laflar eden meslek elemanlarını da sahada
göremiyoruz.
Ülkemizde son yıllar da özürlü çocuklarımız için
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri her köşe başında
bakkal dükkanı gibi açılmaya başladı. Bu konuda ülkemizde
ilk çalışmalara imza atan, ilk uygulamayı başlatan bir kişi
olarak yaşanan olumsuzluklardan büyük üzüntü duymaktayım.
Çünkü denetimsiz bir şekilde faaliyetlerini sürdüren bu kurum
ve
kuruluşlarımız özürlü çocuklarımıza
fayda sağlamamaktadır. Bu kurumlar
evden belirli bir süre de olsa ayrılan
özürlü çocuklarımızın ailelerine bu süre
zarfında rahatlık sağlamaktadır. Özürlü
insan için çocukluk çağında gerek özel
eğitim, gerekse tıbbi tedavi ve rehabilitasyon ne kadar erken başlatılırsa
o insanın ileri yaşlarda o kadar kaliteli
bir yaşam sürmesi sağlanmaktadır. Yani
özürlü insan için zamanın çok önemi
vardır. Bu nedenle bu kuruluşlarda çocuklarımıza gerekli
hizmetin verildiğini düşünmüyorum.
Son yıllarda özellikle özürlülere yatılı hizmet veren
kuruluşlarımızda da fiziki iyileştirmeleri büyük bir beğeni
ile izlemekteyiz. Ancak yine bu konuda da ilkleri başlatan ve
bu alana yıllarını vermiş kişi olarak özürlülere hizmet veren
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin ve bu kurumlarda
görev yapan yönetici ve meslek elemanlarının konuya gerekli
duyarlılığı göstermediği, özellikle özürlü sivil toplum ve
gönüllüler ile işbirliğini reddettikleri için bu kuruluşlar
özürlüler için adeta bir açık hava hapishanesi konumundadır.
Özürlülerin toplumsal yaşama katılımı konusunda özellikle
eğitilebilir özürlüler için mesleki eğitimin önemi çok
büyüktür. Ancak bu konuda da Avrupa ülkelerindeki mesleki
uygulamaları ülkemizde göremiyoruz. Okullarımızda da
sınıfında özürlü öğrenci istemeyen eğitimcilerde bu alanın
kapanmaz yaralarından.
Geldik en önemli konulara, ulaşılabilirlik ve
istihdam. Ne yazık ki bu konuda da olumlu şeylerden
bahsedemeyeceğim. Çünkü hala daha gerekli fiziksel düzenlemeler yapılmadığı için özürlülerimizi evlerinden dışarıya

çıkaramıyoruz. Cadde ve sokaklarda rahatça gezip
dolaşamıyoruz. Bu konularda Başbakanlık Özürlüler İdaresi
tarafından yürütülen iki çalışmada yer aldım. Bu toplantılarda
bu konularda çözüm üretmesi gereken kişilerin olumsuz
konuşmaları beni çok üzdü. Ben konfederasyon görevim
gereği sık sık İzmir Ankara arasında seyahat eden bir kişiyim.
Özellikle kış aylarında karlı buzlu havalarda seyahatlerimde
otobüs Afyon’da mola verdiğinde mola yerinde engelliler
ve yaşlılar için gerekli önlemler alınmadığı için en temel
ihtiyaçlarımı bile karşılamakta zorlanıyorum. Çünkü biz
ortopedik engelliler için kaygan zeminler bir kâbus
oluşturuyor. Yine istihdam ile ilgili bir başka toplantıda
toplantıya katılan sektör temsilcilerinin özürlüleri hep ara
elemanlar, vasıfsız elemanlar olarak değerlendirmeleri
çok üzücüydü. Oysa biz özürlüler, tüm engellerin ortadan
kaldırılarak toplumsal yaşam içinde Doktor, Mühendis,
İktisatçı, Kaymakam, Vali, Genel Müdür gibi çeşitle meslek
guruplarında görev yapmak, ülkemiz için alınacak
kararlarda, çalışmalarda paydaş olarak yer almak istiyoruz.
Ancak özürlü zihniyet biz özürlüleri yöneten olarak iş
yaşamının içinde, toplumsal yaşamın içinde görmek
istemiyor. Özürlü bir idareci ile çalışmak, ondan emir almak
istemiyor. Biz özürlüler bu zihniyet sahiplerine göre kenarda
oturup kaderimize razı olacağız. Bu konuda yürekten yaralı
olan bir kişi olarak SHÇEK gibi bir kurumda Sosyal Hizmet
Uzmanlarının mesleki terörü neticesinde, üretken bir idareci
olarak çalışmaktayken emekliye ayrılmak zorunda kalan bir
özürlüyüm.

İşte doğduğumuz günden bu güne
yaşadıklarımız, zorluklarımız, yaşam
mücadelemiz,
hayatımız…

BİZ NE İSTİYORUZ?
Biz güçlü bir örgüt yapısı altında birlikte
sorunlarımızı çözmek istiyoruz. Ancak bu konuda da
engelleri aşamıyoruz. Çünkü Konfederasyonumuz ve
Federasyonlarımız gerekli mali yapıya sahip değil. Oysa
ülkemizde çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdüren
konfederasyonlar için gerekli yasal düzenlemeler yapılarak bu
yapılanmaların güçlü bir örgüt yapısına kavuşması

sağlanmıştır. Örneğin ehliyet alacaksınız veya araba
alacaksınız, arabanızı vize yaptıracaksınız.Öncelikle şoförler
cemiyeti ile tanışıyor,mali yükümlülüğünüzü yerine
getiriyorsunuz.Aynı şekilde ticari bir faaliyet yapacaksınız,
ilk önce esnaf örgütüyle tanışıyor ve ona da mali
yükümlülüğünüzü yerinize getiriyorsunuz ve bu
faaliyetleriniz sürdüğü müddetçe her yıl belirli zamanlarda
katkılarınızı sağlıyorsunuz. Bu şekilde güçlü bir yapılanma
içinde olan örgütler gerekli profesyonel kadroları kurarak her
konuda söz sahibi oluyor.
Oysa ülkemizde özürlülere hizmet vermek üzere
açılan özel eğitim merkezleri,özel bakım ve rehabilitasyon
merkezleri,özel huzurevleri ilk açılışlarında Sakatlar
Konfederasyonuna yönlendirilmiyor.Acaba niçin? Her gün
trafik kazaları ile aramıza yüzlerce özürlü insan katılıyor?
Niçin trafik ceza paralarından özürlü örgütlerine pay
ayrılmıyor?
Biz özürlüler yoğun sağlık sorunlarımız ve maddi
sorunlarımız ile var olma mücadelesi verirken bir yandan da
sivil toplum örgütlerimiz ile sesimizi duyurma çabası
içindeyiz. Derneklerden federasyonlara, federasyonlardan
konfederasyona gerekli mali akış sağlanamadığı için yeterli
çalışmalar yapılamamakta tamamen gönüllülüğe dayalı
fedakârca bireysel katkılar ile çalışmalar sürdürülmektedir.
Şöyle bir düşünelim; demokratik yaşamımızın
vazgeçilmez örgütleri siyasi partilere hazine yardımı
yapılmasa, işçi- işveren konfederasyonlarımızda, meslek
örgütlerinde aidat ve sürekli gelir sistemi işlemese bu örgütler
yaşayabilir mi?
Evet dostlar dertlerimiz çok büyük, kendimizi ifade
edebilmemiz, camiamızın sesini duyurabilmemiz, haklarını
savunabilmemiz için kaynağa ve profesyonel bir kadroya
ihtiyaç var. Taşıma su ile değirmen dönmüyor.
Bu nedenle sesimizi daha gür duyurmak amacıyla
Konfederasyonumuzun yayın organı olarak “On’da Bir” isimli
bir dergi çıkartıyoruz. Amacımız geniş kitlelere sesimizi
duyurmak. Dergimiz ile özellikle gençlerden başlayarak tüm
ülkemiz insanına sesimizi duyurmayı istiyoruz.
Bize destek olur musunuz?
Saygılarımla…

Rıfat EMEKÇİ
Spastik Çocuklar ve Erişkinler Dernekleri
“Cerebral Palsy” Federasyonu Genel Başkanı
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YELKEN YARIŞÇISININ BİR GÜNÜ
Dokuz yaşımda ilk defa başladığım yelkencilik
serüvenine son on beş senedir aktif bir şekilde yarışarak
devam ediyorum. Bu yazıda sizlerle benim için sıradan bir
yarış gününü anlatacağım.
İstanbul’da yelken yarışları çoğu zaman hafta sonları
yapılıyor, ve o hafta cumartesi yarış var. Cuma gecesinden
hazırlanmakta fayda var, çünkü yarış erkenden başlayacak.
Denizde üşümek en son istenen şey, dolayısıyla termal içlik,
çorap, polar yanında su geçirmez tulum ve montumu, son
olarak da çizmelerimi hazırlıyorum. Bunlar sabah giyilecek,
bir de sırt çantası alınacak çünkü bir sürü “aksesuar” mevcut.
Koruyucu eldivenlerim, bandanam, güneş gözlüğüm sadece
bunlardan birkaçı. Yedek giysilerle birlikte “aksesuarlarımı”
da çantama koyup, uyuyorum.
Sabah uyanıp, hemen giyiniyorum, çantamı da kapıp
buz gibi havanın içinde deniz otobüsü iskelesine gidiyorum.
Vapur tüm ekibi toplarken günün en eğlenceli yarım saati
şakalar ve kahkahalar eşliğinde yaşanıyor. Önce camiadaki
son dedikodular herkesle paylaşılıyor, sonra sohbet yavaş
yavaş teknede yapılması gereken son dakika işlere ve görev
paylaşımına geliyor. Ataköy’deki iskeleye yaklaşırken artık
konuşulanlar tamamen tekne ve yarış olmuş...
Tekneye vardığımızda, komşu tekneye selam
verirken, tez elden hazırlıklara başlanıyor, çünkü yapılması
gereken bir sürü iş var. Adettendir, ilk önce tekne
güvertesine su tutuluyor. Sonrasında kimisi giyinmeye
giderken, ekibin bir kısmı da halatları ve yelkenleri güverteye
çıkarıp sonradan kullanılmak üzere tekneye donatılıyor ve
hazırlıklar tamamlandığı zaman dümencinin talimatıyla, motor
basıp marinadan ayrılıyoruz.
Kısa bir sürede marinanın korunaklı suları bitiyor, ve
artık denizdeyiz. Ekip yarış havasına girmiş bile, herkes görev
yerinde talimatları beklerken bir yandan da rüzgarı
“kokluyor.” Artık ekip zihnen de denizde. Dümencinin
talimatlarıyla birlikte ana yelken direğe basılıyor. Bastıkça
kevların hışırtısı rüzgarın şiddetini onaylıyor. Ana yelkenden
başka iki yelken daha var ama onları eskimesinler diye hemen
basmıyoruz. Artık dizel motoru susturuyoruz ve tümüyle yelken seyri yaparak start hattına doğru yola koyuluyoruz...
Start hattına yaklaşırken diğer tekneleri bekleşirken
görüyoruz. Bekleşirken dediğime bakmayın, deniz üstünde
tekneyi tamamen durdurmak mümkün olmadığından tüm
tekneler oradan oraya sürekli hareket halindeler. Dolanırken
bütün tekneleri en az bir kere görüyoruz. Bu arada rüzgar
şiddetini ufaktan artırmaya başlıyor. Teknelerle karşılaştıkça el
sallamalar, iyi şans dilekleri başlıyor rüzgara salıverilmeye.
Çok geçmeden şakalar ve meydan okumalar da başlıyor.
38

Soğuğa rağmen eğlenceli bir
hava start hattındaki teknelere
hakim oluyor. Derken hakem
botundan gelen hazırlık
işaretiyle bütün ekipler anında
ciddiyetlerini takınıp, starta
hazırlığa başlıyorlar.
Start yarışın en önemli
kısmı, yarışa ne kadar iyi
başlarsanız kazanma şansınız
o kadar yüksek. Dolayısıyla
tekneler start hazırlık işareti
verildiğinde çoktan start
stratejilerine karar vermiş
oluyorlar. Ekipteki herkesin fikri önemli fakat son kararı
genelde dümenci ya da trimci ve dümenci birlikte veriyor.
Stratejiye karar verdikten sonra, iyi bir
uygulamayla ve pozisyonda start alıyoruz. İlk hedefimiz tam
rüzgarın geliş yönünde yaklaşık iki deniz mili açığa atılmış bir
şamandıra. Bolca manevra ve rakiplerimizle uğraştıktan sonra
ilk şamandırayı rakiplerimize yakın dönüyoruz. Şamandıra
dönüşleri starttan sonra en önemli anlar, öyle ki kötü dönüşler
yarış kaybettirebilirken iyi dönüşler kazandırabilir. Ayrıca
şamandıra dönüşleri starttan sonra tekneler arası gerginliğinde
ayyuka çıktığı anlar. İlk şamandırayı iyi sayılabilecek bir
şekilde döndükten sonra rüzgarın tersi yönünde geriye dönüp
yine benzer bir şamandırayı döneceğiz. Yarış toplamda iki
turdan oluşuyor. İlk turda iyi pozisyonda olmamıza rağmen
son turdaki hatalardan ilk yarışı ancak beşinci tamamlıyoruz.
Yarışın bitiminde hakem botunda asılı beyaz üstüne kırmızı
baklavalı bayraktan anlıyoruz ki, ikinci bir yarış daha
olacak. Bu bir süpriz değil, çünkü yarış öncesi yayınlanan
yazılı talimatta ikinci yarış planlandığı belirtilmişti, ama
hakemler bir karışıklığı engellemek adına denizde yaygın olan
görsel işaretleri standart prosedürde kullanıyorlar.
İkinci yarışsa, daha iyi bir start ve devamında daha az
hatayla, bize üçüncülük getiriyor, fakat rakiplerimiz bu yarışta
bizim ilk yarışımıza göre çok daha kötü gittiklerinden, teknede
birinci olmuşuzcasına büyük bir sevinç var. Üçüncü bir yarış
daha yok. Motoru çalıştırıp, tekneyi toparlarken karaya doğru
yola koyuluyoruz. Yolda hatalar ve eksikler, başarılar ve
tebrikler hakkıyla konuşuluyor. Tüm ekip hem soğuktan hem
de harcanan efordan dolayı oldukça yorgun.
Son enerjileri de marinaya yanaşıp, tekneyi toplamaya ve
temizlemeye harcıyoruz. Ekipçe elde ettiğimiz sonuçtan
memnunuz, hatalarımızın farkındayız, ve mutluyuz!
Utku ÖREN
Kadir Has Üniversitesi Araştırma Görevlisi

SAĞLIKLI YAŞAMIN ALTIN KURALLARI
Merhabalar, BizeHas dergisinin siz değerli okuyucuları
Sağlıklı Yaşam adlı köşeye hoşgeldiniz.
Çoğumuz birçok kez diyet yapma girişiminde
bulunmuşuzdur. Kimi başarıya ulaşmış kimi ise hüsranla
sonuçlanmıştır. Kendi kendimize uygulamaya çalıştığımız
diyetler metabolizmamızı bozmanın yanında verilen
kiloların kısa sürede geri alınmasına neden olur. Bu nedenle
yapılabilecek en iyi şey önce doktor kontrolünden geçmek,
kendimizi psikolojik olarak hazır hissetmek ve daha sonra
diyetisyenlerin kapısını çalarak bünyemiz için en uygun
olan diyetin hazırlanmasını beklemektir. Kilo vermede
aklımızdan çıkarmamamız gereken başlıca kurallar bize
oldukça fayda sağlayacaktır. Her şeyden önce diyeti
sadece kısa süreli bir şey gibi düşünmemek onu
yaşamın içine adapte edebilmek en uygun olanıdır.
Kilo vermenin 8 altın kuralı:
1. Vazgeçilmez öğün kahvaltı: En sık atlanan
öğündür ve kilo sorunu yaşayanların büyük bir
kısmında kahvaltı alışkanlığı olmadığı saptanmıştır.
Güne kahvaltıyla başlamak sağlıklı ve dengeli
beslenmek için doğru bir ilk adım olacaktır. Aksi halde
aşırı bir açlık durumu oluşacak ve ilk olarak karbonhidrat
grubu yiyeceklere yönelinicektir ve bilinmelidir ki gereğinden
fazla alınan karbonhidratta yağa dönüşür. Uzun süre
aç kalmak konsantrayon bozukluğuna , kan şekerinin
düzensizleşmesine, yorgunluk, halsizlik ve sinirliliğe yol açar.
2. Ara öğün kavramı: Az az sık sık beslenme öğüdünü
hepimiz duymuşuzdur . Doğru bir yaklaşımdır. Günde sadece
3 öğün beslenmek yeterli değildir. Sağlıklı bir bireyin en az
4-5 öğün tüketmesi gereklidir. Bir öğünde vücut için gerekli
bütün kaloriyi almak yerine öğünlere dağıtmak daha az insülin
salgılanmasına ve enerjinin büyük bir kısmını yağ olarak
depolanması yerine günlük aktiviteler için kullanılmasını
sağlar. Ara öğünler bir sonraki öğünde daha az besin
tüketmemizi ve metabolizmamızın daha hızlı çalışmasına
yardımcı olur.
3. Düşük yağlı , orta düzeyde ve yeterli miktarda
karbonhidrat içeren diyet: Karbonhidrat grubunu
diyetimizden çıkarmak yapılan en büyük yanlışlardan biridir.
Beynin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için
karbonhidratlara ihtiyaç vardır. Ancak basit karbonhidratlar
( kek , kurabiye , bisküvi , şeker , tatlılar ) yerine kompleks
olanlar ( meyve , sebze , bulgur , makarna , kepekli ürünler )
tercih edilmelidir. Günlük enerjimizin % 55-60 ‘ının
karbonhidratlardan , gelmesi gerektiği unutulmamalıdır.

4. Egzersiz olmadan olmaz: Tek başına diyet yapmak sağlıklı
olmanın yanı sıra bizi arzu ettiğimiz görünüme kavuşturmaz.
Televizyon ve bilgisayara ayıracağımız bir saati herhangi
bir fiziksel aktivitye ayırmak sağlıklı bir seçim olucaktır.
Hergün 30-45 dk’ lık hızlı tempolu bir yürüyüş veya hafada
en azından 3 kere 30-45 dk ‘lık bir fiziksel aktivite uygundur.
Ağırlık çalışmaları yağ yakımınızı hızlandırır.
5. Kilo takibi ve porsiyon kontrolü: Günlük tartılıp canımızı
sıkmak yerine aynı giysilerle haftalık tartılmak daha doğrudur.
En doğru olan haftada yarım ile 1 kilo arasında ayda ise 4
kilo kadar vermektir. Porsiyon kontrolü edinilmesi
gereken en önemli alışkanlıklardan biridir.
Her şeyin tadına önerilen miktarları kadar
bakarak kilo verebilir ve kilomuzu
koruyabiliriz.
6. Lifli besinleri tercih edin: Lif sadece
bitkilerde bulunur ve kalorisizdir. Tokluk
hissini arttırıp, bağırsak faaliyetlerini ve
kolesterolü dengede tutup, kan şekerini
kontrol altına alırlar. Günlük 25-30 g
kadar alınması gerekmektedir. Patates
püresi yerine fırında kabuklu patates, beyaz
ekmek yerine esmer ekmek, pirinç yerine bulgur veya esmer
pirinç tüketmek doğru seçimler olacaktır.
7. Bol bol su için: Sabah kalkar kalmaz içilen 1 bardak ılık su
bağırsak harketlerini hızlandırır. Metabolizma sonucu oluşan
zaralı atıkların vücuttan böbrekler yolu ile dışarı atılmasını
sağlar. İştahı keser, öğünler öncesi içilen su daha az yememizi
sağlar. Günde en az 10-12 bardak su içilmelidir.
8.Tuz , şeker ve undan uzak durun: Günlük tuz
tüketimini maksimum 6 g ile sınırlandırmak gerekir. En çok
tuz bulunan işlenmiş besinler: salamura besinler (zeytin,
peynir, turşu) bisküvi, kek vb. konserveler, kahve ve ekmektir.
Fazla tuz gereksinmesi olmayan kişilerin yemeklerine tuz
eklemeleri gerekmez ve hatta işlenmiş tuzlu besinleri az
tüketmeleri gerekir. Fazla tuz tüketimi ödeme, kalp
hastalıklarına ve hipertansiyona neden olur. Beyaz unlu
gıdalar yenilmesi daha cazip olduklarından çokça tüketilirler
ne yazık ki şişmanlık ve diş çürüklerine neden olurlar. Diyette
mümkün olduğunca kaçınılması gerekir. Bir yiyeceğin
içerisindeki şeker miktarı arttıkça kalorisi de artar. Şekerli
besinlerin besleyici değerleri yoktur ancak günlük enerjinin
% 10-15’i şekerli besinlerden karşılanabilir. 1 kesme küp
şeker = 1 tatlı kaşığı bal = 1 tatlı kaşığı toz şeker = 1 tatlı
kaşığı kahverengi şeker = 20 kalori
MUTLU , SAĞLIKLI VE FORMDA GÜNLER !
Şebnem KANDIRALI
Yeditepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik, 4. Sınıf
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SOSYAL YAŞAM TERMİNATÖRÜ: DIABLO
RPG fenomeni bir oyunun yeni sürümüyle, yine,
yeniden karşı karşıya olmamıza az kaldı!
Ama öncelikle tanıtalım: RPG (role playing game;
rol yapma oyunu) bir kurgu içerisindeki karakteri
şekillendirmekten,seçimlerini yapmaktan veya
oynamaktan oluşan bir sistemden meydana gelir. Bildiğiniz
RPG’lere örnek olarak, forumlarda yapılan Harry Potter
temalı olanlar,çevirimiçi oynanan Knight Online,Silkroad
Online,World Of Warcraft ya da çevirimdışı modellerinde
Diablo ve Dungeons&Dragons gibileri. [Belirtmek gerekir ki
RPG türünün ilk örneği Zindanlar ve Ejderhalar’dır. 1974]
Bu makale de, söz konusu efsane haline gelmiş RPG, fantastik
kurgu üstüne yapılmış
Diablo üzerinedir. Diablo,
adı gibi şeytanlarla olan savaş
üstüne kurulu bir hikayeye
sahiptir. Manipüle edilmiş
insanlardan,zombilerden,
minyatür şeytanlardan
yararlanarak dünyayı
cehennem haline
getirmeye çalışan
Diablo ve kardeşlerine karşı
başmelek(Archangel) Tyrael
ile onun kurduğu
büyücülük kardeşliği
Horadrim savaşırken,köyüne
geri dönen bir karakter olarak
siz baş rolü oynuyorsunuz.
Karakteriniz, ilk Diablo
versiyonunda, büyücü,
savaşçı veya amazon (rouge)
olabiliyordu. Diablo II ile
beraber, büyücü, paladin (buff denilen arttırıcı büyüleri olan
kutsal savaşçı) barbar, amazon ve necromancer (ölüyü
manipüle eden) gibi sınıflar çıktı. Ve Lord of Destruction
paketinde de bunlara ek olarak druid (doğayı manipüle eden)
ve suikastçi dişi geldi.
1996’dan beri oyun dünyasında isim yapmış olan
Diablo, kesinlikle kişiyi geliştiren bir oyun. Öncelikle,
İngilizce’yi geliştiriyor (aslında online olarak
oynanan oyunlar,interaktif iletişim içerisinde olunduğundan
ötürü daha yüksek oranda geliştirir)
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Stratejilerinizi geliştirmeyi, bir savaşa girilmeden önce çevreyi
“temizlemeniz” gerektiğini, sadece tek bir yeteneğinizi
geliştirmenin hayatınızda bir fayda yaratmayacağını, diğer
yeteneklerinizi geliştirmezseniz kendinizi olabildiğinizden çok
daha düşük seviyede tutacağınızı (tabi şöyle bir durum var, bir
yetenek derken bir elementten bahsetmiyorum, ama öyle olsa
bile sırf ateşe basıp, buzu kullanmamak hoş olmaz) her zaman
tedarikli olup yanınızda ek iksir taşımanız gerektiğini,şansın
eşya düşürmekte veya bir şey satın almakta büyük rol
oynadığını, hayatta bir yardımcıya ihtiyacınızın olacağını,ama
kendinizden çok onu kollamanızın gerekeceğini, envanterinizi
olasılıklara karşı olabildiğince temiz kullanmanızı, yardım
ettiğiniz insanların size
yardımı dokunacağını (bkz:
Cain) ve bir de Diablo II’de
saklı alanda delidananın ne
olduğunu öğreniyorsunuz
Diablo III yolda, beta
versiyonu da çıktı. Ortada
iskeletor krala kadar olan
bölümleri oynayanların bir
çok videoları var.
Yeniliklere bakalım dersek,
sınıflar barbar, şeytan avcısı,
keşiş, büyücü doktor ve
büyücü. Ancak
eskilerinden farklı olarak
artık tek bir cinsiyet üzerine
değil. Yani barbarın hem
dişisi, hem erkeği var.
Farklı olarak, oyuncular
gerçek para karşılığında ya
da oyun paraları ile eşya
alışverişi yapabilecek, açık arttırma vesaire de özellikleri var.
Ancak şöyle bir durum var ki,oyun “çevirimiçi”
oynanmak üzere tasarlanmış. Ancak bu pek hoşuma gitmedi
oyunun karakteristiğinden açıkçası, gerçi Blizzard (yapımcı
şirket)’ın paraya ihtiyacı olmasından ötürü hoş
görülebilir bir detay. Zaten ister tek başınıza, ister
arkadaşlarınız ile co-operation şeklinde oynayabiliyorsunuz.
Ama sürekli çevirimiçi olmak ve internetten düşüldüğünde
oyunun kapanması çok kötü bir özellik bence. Zira
internetimiz zaten lag’a(gecikmelere) ve düşmeye çok yatkın.

Görsel olarak kesinlikle çok güçlü, görünüş
özellikleri dışında eklenmiş bütün çevre koşullarını
kullanabiliyorsunuz. Örneğin avizeyi, duvarı düşürüp ek
deneyim puanı alabiliyorsunuz. Ayrıca oyunun arayüzünde
deneyim puanları ile ilişkilendirilmiş kombolar da
gösterilmekte. Ek olarak eşyaların renklerini değiştirebilecek
boyalar da getirilmiş görsel kısımda. Ayrıca dövüş esnasında
seviye (level) atlanması ile ortaya ek bir güç çıkıyor ve
yaratıklara zarar veriyor. Bu da hoş bir özellik. Dragon Ball’ı
hatırlatarak (It’s over 9000!) yüzümü güldürdü.
Eskiden 4 farklı seviyeye sahip olan taşlar (gem)
şimdi 14 tane aşamaya kadar gitmiş. Runestone denilenler ise
daha farklı bir şekle ve 7 farklı seviyeye sahip.
Eskiden Blacksmith’ten sadece kendi eşyanızı
geliştirebilirken, şimdi daha iyi yükseltebilmesi için
Blacksmith’i de geliştirebiliyorsunuz. Jeweler ve Mystic T
denilen 2 adet daha farklı kombinasyoncu oyuncular da var
tabi ki.
Eski Diablo’larda envanterinizde boşluk yoksa ya
yere eşyayı atmanız, ya köyde satmanız ya da Horadric’in
kübünde saklamanız/birleştirmeniz gerekiyordu. Ancak yeni
Diablo’da Jordan’ın kazanı adlı bir arayüz ile eşyanızı altına
çevirebiliyorsunuz. Horadric’in Kübü yerine Nephalem’in
Kübü ile materyal değişimi yapabiliyorsunuz. Ayrıca portal
açmak için ek kağıtlar/kitaplar almak yerine Geriçağrı Taşı ile
teleportlanabiliyorsunuz.
Takipçilerimiz de var, Templar(dövüşçü),
Scoundrel(okçu) ve Enchanter(ilüzyoncu ve buffçı) olmak
üzere 3 adet.

Ayrıca eski Diablo’larda takipçiler öldüğünde belli
bir paraya, köye gidip onları diriltmemiz gerekirken, şimdi
dövüş esnasında kaldırıp oyuna devam edebiliyoruz. Bu da
güzel olmuş. İlk Diablo’da yardımcınıza sadece iksir yardımı
yapabilirken, II’de ve Lord of Destruction paketinde eşya
verebilme özelliği de gelmişti. Şimdi ise yeteneklerine de
karar verebiliyorsunuz. Ek olarak görevlerde de yanınızda kişi
yetkilendirebiliyorlar.
Ayrıca, PvP (Player versus Player, oyuncuya karşı
dövüş) özelliği de getirilmiş. Üstelik sadece tekli düellolar
değil, grup halinde yapılabilme fonksiyonu da var.
Bu kadar güzel özellik bir arada olmasına karşılık, tarafımdan
2004’ten beri beklenilen yapım yine ekonomik krizden ötürü
ara verdi ve yine süresi uzatıldı. Ne zaman çıkacak henüz tam
kestirilememekle beraber, 2012’nin sonlarına doğru
sürülmesini bekliyorum. Tabi Maya Takvimi’ne göre 2012’de
başımıza bir şey gelmezse. Eheh, gelirse de Diablo’yu
bedavadan oynamış oluyoruz, yani tasavvur edilen mahşer
günü zaten Diablo’nun içeriğindekiler. Ölüler kalkıyor, ateş,
lav… Yani iyi tarafından bakmak lazım. Çıktıktan sonra zaten
sosyal yaşamınız en az bir 5 hafta (seviyeleri
tamamlamak için: Normal, Nightmare (kabus),
Hell (Cehennem) ve Inferno (Cehennem, ama kıyametle
karışık) rötara uğrayacaktır açıkçası. Yani ha öyle ha böyle
ölmüşüz. Çok mu? [Gerçi benim için hayat zaten bitmiş, The
Elder Scrolls V: Skyrim sağolsun.]
Saygılar ve sevgilerimle.
Esra KANTARCI
Hukuk, 2. Sınıf
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ
İnternetten Seçkiler:
Youtube’da bulunan en uzun video 596 saatliktir.
1966’da kayıp olarak ihbar edilen kadın 42 yıl sonra evindeki
televizyonun başında çürümüş olarak bulunmuştur.
Burnunuzdan nefes alırken konuşamazsınız.
Albert Einstein’ın son sözlerini hiçbir zaman bilemeyeceğiz,
zira ölürken yanında bulunan hemşire Almanca
bilmemekteydi.
Sindirellanın ayakkabıları camdan değil sincap kürkündendi.
Ancak çevirmen vair (sincap kürkü) ile verre (cam)
kelimelerini karıştırdığı için daha çevreci bir durum yaratılmış
olunmuş.
Analitik Geometri’yi seven birine mi açılacaksınız?
(x2+y2-1)-x2y3=0 denklemini deneyin.
Sinek ısırdıysa kaşıntısını gidermek için kolonya süreceğinize
sıcak suyun altına tutun. İşe yarıyor.
Doğuştan görme engelli doğanlar rüyalarında herhangi
görsel bir şey görmezler, ancak işitme, dokunma, koklama
duyularının yarattığı ve duygularını harekete geçiren, gayet
realistik rüyaları vardır.
Eğer bir insanın beynine elektrik şoku verirseniz, 6 ay
içerisinde matematik yetenekleri artmaya başlayacaktır. Tabi
bunu evde denemeyiniz, matematikle alakalı vizeleriniz kötü
geçmiş olsa da. Yan etkilerinden de bahsetmemişler hem.
Dünya’dan 4000 ışık yılı uzaktaki bir gezegenin neredeyse
tamamı elmastandır.
Eğer kolunuz uyuşmuşsa kafanızı sallayarak kolunuzu tekrar
açabilirsiniz.
Titanik filminde, Kate Winslet’in nü portresini filmin
yönetmeni James Cameron çizmiştir.
The Big Bang Theory’de Sheldon’ın kız arkadaşı Amy Farah
Fowler’ı oynayan Mayim Bialik’in gerçek hayatta da
nörobilimde doktorası vardır.
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Gelelim daha milli olanlara;
Turkuaz rengi ismini Türkiye’nin Akdeniz sahillerinden
görülen renginden almıştır.
Neolitik Dönem’e ait olan,tarihteki ilk ev mimarisi,ilk kutsal
yapı ve ilk manzara resimleri Konya,Çatalhöyük’te bulunur.
Marco Polo 13.yüzyılda dünyanın en iyi ve en güzel ipek
kilimlerinin Konya’da bulunduğunu seyahatnamesine
yazmıştır. Konya’daki Mevlana Müzesi’ne gitmenizi tavisye
ediyoruz.
Yılbaşına yaklaşırken, Aziz Nikola-ki bizim Noel Baba olarak
da bildiğimiz şahsını Patara’da doğup Türkiye’nin Akdeniz
sahilinde, Demre (Myra) Piskoposu olarak görev yaptığını, 6
Aralıkta yine Demre’de öldüğünü ve her yıl orada düzenlenen
törenlerle anıldığını söylemekte fayda var.
Kur-an’ı Kerim’de ve Eski Ahit’te bahsedilen büyük
tufan efsanesinde, Nuh’un gemisi sular çekildiğinde Ağrı
Dağı’na çarpmıştır. Bu sene bile Çinli bilim adamlarının kazı
çalışmalarını yaptığını hatırlatırım.
Hepinizin bildiğini bilmeme rağmen yazmak ihtiyacı duydum,
en gerçekçi ilk dünya haritalarından birini 1513’te Piri Reis
çizmiştir ve bu haritanın keşfedilmemiş olan bölümleri bile
içermesinden ötürü Erich Van Daniken “Tanrıların Arabaları”
adlı kitabında Piri Reis’in yapıtını “evrenden gelen
misafirlerin yardımı” olarak ele almıştır.
Esra KANTARCI
Hukuk, 2. Sınıf

