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Kadir Has Üniversitesi’nden dünyaya eğitime
giden 448; dünyadan eğitime gelen 274 öğrenci
2012’de 33 ülkede 125 üniversiteyle Erasmus, Uluslararası Değişim ve Çift Diploma
Anlaşmaları çerçevesinde 100’e yakın öğrencisini yurtdışında eğitim almaya gönderdi.
Avrupa’dan 30, ABD’den 10, Kore’den 7 ve Tayvan’dan 2
öğrenci okumaya geldi. Çin, Kore ve Tayvan’da yaz okulu Burada Herkesin
programları kapsamında 20 öğrenci Khas’a, 30’u aşkın Lakabı Var
Khas öğrencisi de Uzakdoğu’ya eğitim almaya gidiyor.
Haber ve Fotoğraf: Dilek Kızılırmak

Türkiye’nin 2012
Model Sosyal
Siyasal Eğilimi

2 öğrenci okumaya geldi.
Üniversite’nin Çin, Kore
ve Tayvan’da yaz okulu
programları kapsamında
20 öğrenci Khas’a, 30’u
aşkın Khas öğrencisi de
Uzakdoğu’ya eğitim almaya
gidiyor. ABD’den Avrupa’ya
yurtdışına eğitime giden
öğrenciler izlenimlerini Cibali
Postası okurlarıyla paylaştı.

Paytak Ali, Kartal Bülent,
Perihan Abla, Çakal İbo,
Kel Yusuf, Tavukçu Ümit,
Oki, Korsan Kemal, Hapçı
Tuncay ve fabrikanın afet-i
devranları yani şimdinin
akademisyen, gazeteci-yazar,
işçi ve esnafları olan Fatihliler
düzenledikleri gecede eski
günleri andılar.
Geçtiğimiz yıl sosyal
medya üzerinden bir araya
gelen doğma büyüme Fatihli
olan yaklaşık 70 kişi bu yıl
Fatihliller Gecesi adıyla
düzenledikleri buluşmanın
ikincisini gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz 23 Aralık’ta Cibali
Balıkçısı’nda yapılan Geceye
pek çok eski Fatihli katıldı.
Sosyal medyada
Fatihliler grubunu kuran
Mustafa Yıldırım’ın emekleri
sayesinde buluşan 30, 40
hatta 50 yıllık arkadaşlar bu
özel akşamda hasret giderdi.
İlkokul ve gençlik çağları bir
arada geçen Fatihliler eski
dostluklarını, gençlik anılarını
hatırladılar.
Kadın erkek bir araya
gelen eski dostlar yazlık
sinemalara, ilk aşklarına,
kavgalarına, dostluklarına
dair özlemlerini anlattılar.

Devamı sayfa 4-5’te

Devamı sayfa 3’te

ABD, Kanada, Avrupa, Uzakdoğu ve yakın çevresindeki lider
üniversitelerde öğrencilere bir ya da iki dönem eğitim alma
imkanı sağlanıyor. ABD’den Avrupa’ya yurtdışına eğitime giden
öğrenciler izlenimlerini Cibali Postası okurlarıyla paylaştı.

Haber: Khas Haber Merkezi

Kadir Has
Üniversitesi’nin dört yıldır
kamuoyunun ekonomik,
sosyal ve politik gündemine
yönelik bakışını tespit etmek
amacıyla sürdürdüğü Türkiye
Sosyal-Siyasal Eğilimler
Araştırması 2012’de yine
çarpıcı sonuçlara işaret
etti. Türkiye ve Sorunları,
Ekonomi, Güvenlik ve
Terör, Siyaset; Kürt
Sorununa Yaklaşım, Siyaset;
Hükümet ve Muhalefet
Değerlendirmesi, Siyaset;
Kurum Değerlendirmesi;
Dış Politika, Yargı Sistemi,
Anayasa, Demokrasi ve
Medya; Şiddet ve Toplumsal
İlişkiler, Türkiye’de Yaşam
ana başlıklarında düzenlenen
araştırma 26 ilde 18 yaş ve
üzeri 1000 kişi ile yapıldı.
Devamı sayfa 2’de

Haber: Sevim Kökdemir Fotoğraf: Khas Haber Merkezi

Kadir Has Üniversitesi
15. yılında dünya çapında
gerçekleştirdiği 75 üniversite
ile Erasmus Anlaşması ve 48
üniversiteyle Uluslararası
Değişim ve Çift Diploma
Anlaşmalar’ıyla 100’e yakın
öğrencisini yurtdışında
eğitim almaya gönderdi.
Cibali Kampüsü’ne ise
ABD’den 10, Avrupa’dan 30,
Kore’den 7 ve Tayvan’dan

Kazanırım Aileme Ekmek
Parası
Haber-Fotoğraf: Dilek Kızılırmak

2012’de de toplum değişken düşünce
yapısını korudu.

Khas Öğrenci
Konseyi’nin

süreli yayını olan
Bize Has’ın
dördüncü sayısının
kapak konusu
Tarihi Yarımada.

15. yılını geride bırakan
Kadir Has Üniversitesi, Haliç
boyunca uzanan ve hayatın her
renginin izlerini taşıyan mahalle
kültürünün bir parçasıdır.
Yürüttüğü sosyal sorumluluk
projeleri ile bölgede yaşayanların
hayatlarına öğrencisiyle
hocasıyla temas eden üniversite,
bölge insanlarıyla her geçen
gün ilişkilerini güçlendiriyor.
Buna ailesinin içinde bulunduğu

Sayfa 7’de
Futbolcu Korsan Kemal

Sayfa 6’da
Karikatürist Fethi Develoğlu

ekonomik güçlük ve sağlık
sorunları nedeniyle çalışmak
zorunda olan Cibali İlköğretim
Okulu’nun iki öğrencisine
maddi ve manevi yardımda

Sayfa 8’de
Yazar Mustafa Yoker

bulunan Kadir Has Üniversitesi
öğrencilerinden Duygu Ünal’ın
öyküsü en iyi örnek olarak
verilebilir.
Devamı sayfa 3’te
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Rektör Mustafa Aydın Hürriyet Daily News’da, Rektör Yardımcısı Hasan Bülent Kahraman Sabah
Gazetesi’nde, Soli Özel Haber Türk’te köşe yazarlarıdır.

Türkiye’nin 2012 Yılı Sosyal
Siyasal Eğilimi
Haber: Khas Haber Merkezi

Khas Pazaryeri’nde
Sorumlu Şirketlere
Ödül Yağdı

ISSN: 2146-8125

Haber: Seda Yumuş Fotoğraf: Khas Arşivi

Kadir Has Üniversitesi’nin dört yıldır kamuoyunun ekonomik,
sosyal ve politik gündemine yönelik bakışını tespit etmek amacıyla
sürdürdüğü Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması 2012
yine çarpıcı sonuçlara işaret etti.
İSTENEN PARLAMENTER DEMOKRASİ
Araştırma’ya katılan deneklerin
yüzde 66’sı yeni Anayasa’da
yönetim tarzı olarak parlamenter
demokrasinin benimsenmesini
istedi.
İDEOLOJİK TANIM MUHAFAZAKARLIK
Araştırma’ya göre Türkiye’de
kendisini ‘muhafazakar’ diye
nitelendirenlerin oranı arttı.
Halkın yüzde 22.5’u kendisini
‘muhafazakar’, yüzde 15’i ‘ılımlı
muhafazakar’ olarak nitelendirdi.
ÜST KİMLİK TÜRK
Araştırma’da toplumun
yüzde 55’i kendisini ‘Türk’ olarak
tanımladı. Kendisini ‘Kürt’ olarak
tanımlayanların oranı ise yüzde 6
oldu.
KÜRT POLİTİKASI BAŞARISIZDI
Halkın yüzde 19’u hükümetin
Kürt politikasını başarılı bulurken,
yüzde 50’si “başarısız” ve “kesinlikle
başarısız” diye nitelendirdi.
Toplumun yüzde 27’si ise ne başarılı
ne de başarısız buldu.

ERDOĞAN AKP’DEN BAŞARILI
Halkın yüzde 39’u AKP’yi başarılı
bulurken yüzde 42’si Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ı başarılı
buldu.
SORUNLAR: İŞSİZLİK VE TERÖR
Son üç yılda olduğu gibi
Türkiye’nin en büyük sorunu yine
‘işsizlik’; ‘terör’ ise en büyük ikinci
sorun olarak ortaya çıktı.
TERÖRÜ ASKER ÇÖZER
2010’da terörle mücadelede en
etkin yöntemin ‘siyasi yöntemler’
olduğu düşünülürken, 2011 ve 2012
yıllarında ‘askeri yöntemler’ ön
plana çıktı.
ORDU GÜVENİLİR
Kurumlara güven sıralamasında
‘Ordu’ 2012 yılında da yüzde 56.3
oranıyla liderliğini sürdürdü.
TÜRKİYE’DE YARGI SİYASALLAŞTI
Türkiye’de anayasa reformu
yapılması gerektiğini düşünenlerin
oranı 2011 yılı ile kıyaslandığında
azaldı. (Yüzde 53,2)

Türkiye Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Derneği
(TKSSD) tarafından bu
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şirketlerin uluslararası
Yayın Türü
arenada örnek olacak KSS
Ulusal-Süreli
çözümlerini sergilemek
Bu gazetede yayınlanan yazı ve
fotoğrafların tüm hakları Cibali
amacıyla düzenlenen
Postası’na aittir. Önceden yazılı izin
KSS Çözümleri Pazaryeri
alınmaksızın hiçbir iletişim, kopyalama
ve yayın aracı kullanılarak yeniden
etkinliğine Türkiye’nin önde
yayınlanamaz, çoğaltılamaz,
gelen şirketleri katıldı.
dağıtılamaz, satılamaz veya herhangi
bir şekilde kamunun ücretli/ücretsiz
21 Aralık’ta pek çok
kullanımına sunulamaz. Akademik
yayın ve haber amaçlı alıntılar bu
sektörden seçilip davet edilen
kuralın dışındadır. Bu gazetede
firmaların standlarını kurarak
yayınlanan yazılarda belirtilen fikirler
yalnızca yazar/yazarlarına aittir.
kendileri ve ürettikleri sosyal
sorumluluk projeleri hakkında
tanıtımlar yaptığı etkinlikte
katılımcılara çok sayıda ödüller verildi.
Her yıl düzenlenen Pazaryeri ödülü bu yıl İşletme
2023 vizyonuna uygun olarak 3 farklı kategoride verildi.
Değerlendirme Kurulu’nca verilen ödüllerin yanı sıra
katılımcıların oylaması ile seçilen KSS uygulamasına ‘Paydaş
Ödülü’, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun yaygınlaştırılması ve
bilinç geliştirilmesi kapsamında liderlik eden şirketlere ‘Jüri
Özel Ödülü’ verildi. İş Dünyası’nda İnsan Hakları Uygulaması
Ödülü ise bu yıla özel bir ödül oldu.

Medya Yeni Medya’ya Khas’da Evrildi
Haber: Seda Yumuş Ülkü Demirci Fotoğraf: Khas Arşivi

‘İstanbul Media Days 2012’ konferansında Kadir Has Üniversitesi,
geleneksel medya ile yeni medyanın buluşma noktası oldu. 24. Dönem
TBMM Ulusal Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Nabi Avcı ile Sabah Gazetesi yazarı ve aynı zamanda
Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent
Kahraman, Mete Çubukçu (NTV), Nuri Çolakoğlu (CNN Türk) ve
Adem Gürses (ATV) gibi tanınmış isimler bu uluslararası buluşmada
bir araya geldi. Khas İletişim Fakültesi ve South East Europe
Organization (SEEMO) tarafından gerçekleştirilen konferansa başta
Güney Doğu Avrupa bölgesi olmak üzere tüm Avrupa bölgesinden
gazeteci, online gazeteci, blogger, köşe yazarı, iletişim akademisyenleri
de katıldı.

Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ kapsamında
paylaşılmasını amaçlayan etkinlik 21 Aralık 2012’de Kadir Has Üniversitesi
Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Etkinlikte 18 şirketin KSS uygulaması ödüle 27
şirket de jüri, paydaş, KSS katkı gibi ödüllere layık görüldüler.

2013 Khas Bahar Festivali’nde konser verecek sanatçıların isimleri yapılacak anket ile
üniversitenin öğrencileri belirleyecek.

Kazanırım
Aileme
Ekmek Parası

İsimler Unutuldu Lakaplar Hatırlandı
Haber-Fotoğraf: Dilek Kızılırmak

Sosyal medyada Fatihliler grubunu kuran Mustafa
Yıldırım’ın büyük emekleri sayesinde bir araya gelen
30, 40 hatta 50 yıllık arkadaşlar, bu özel akşamda hasret
giderdi. İlkokul ve gençlik çağları birlikte geçen Fatihliler
eski dostluklarını, gençlik anılarını hatırladılar.

Haber-Fotoğraf: Dilek Kızılırmak

Özcan ve Bektaş dışında ilköğretim 2. sınıfta okuyan
Hasan isminde bir çocukları daha olan Adanalı aile,
komşularının ve Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Duygu
Ünal’ın yardımlarıyla hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Bodrum katında 40
metrekarelik tek göz bir
odada yaşam mücadelesi
veren beş kişilik ailenin
Cibali İlköğretim Okulu’nda
6 ve 7. sınıf öğrencisi olan
çocukları Özcan ve Bektaş,
sağlık sorunları nedeniyle
çalışamaz durumda olan
anne babalarına okullarından
kalan zamanlarında ayakkabı
boyayarak yardımcı olmaya
çalışıyorlar.
Böbrekleri iflas eden
baba Fikret Çağlar’a anne
Zübeyde Çağlar geçtiğimiz
yıl böbreğini vermiş. Böbrek
rahatsızlığının ardından bir de
kalp krizi geçiren baba artık
iş yapamaz durumda. Anne
de aynı şekilde tek böbrekle
yaşamak zorunda olduğundan
artık o da çalışamıyor. Üstelik
anne tansiyon hastası ve kalp
hastası; ilaç kullanması ise
yasak. Duygu Ünal, yaklaşık
bir yıl önce mahalledeki
Albay’ın Yeri adlı kahvehanede
bu iki kardeşi tanıdığını ve
o günden beri hemen her
gün öğlen saatlerinde onlarla
buluştuğunu söylüyor.
“Onlar anlatır siz bazen
sadece susarsınız, onlar anlatır
gözleriniz dolar.” Tek dilekleri
babalarının iyileşmesi olan
bu iki çoçuğun hayatlarını bir
nebze de olsa güzelleştirmeye
çalışan Duygu’nun bize
tavsiyesi Albay’ın Yeri’ne
gittiğimiz bir gün onlarla
tanışmamız: “Oturup Özcan
ile Bektaş’tan hikayelerini
dinlemenizi öneririm. Siz bir
bardak çay içerken onlara da
çok sevdikleri vişne suyunu
ısmarlayın ve ikisinin de
parıldayan gözlerine bakın ve
dinleyin. O zaman yaşadığınızı
zannettiğiniz hayatı henüz daha
yaşamadığınızı anlayacaksınız.”
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Yurtdışında ve başka illerde
olan arkadaşlar da unutulmadı;
telekonferansla bu toplantıyı
ayrı bir hüzne ve neşeye
boğdular.
Yıllardır görüşmeyen
arkadaşlardan birbirlerini
unutanlar da vardı. Karşı
tarafın hatırlamadığı yerde
biri araya girip bir lakap
fısıldıyordu.

-Çıkaramadım, kusura
bakmayın.
-Ya nasıl hatırlamadın?
Bizim Paytak Ali.
-Hah şimdi oldu, öyle
desenize, gibi diyaloglar gecede
sıkça tekrarlandı.
Organizasyonda büyük
emeği olan Mustafa Yoker
grubun kurulma öyküsünü
şu şekilde anlatıyor: “İnsanın

özgür olduğu iki dönem vardır;
gençlikleri ve emeklilikleri.
Bizim yaşımızdaki dönem
gençlikteki teklifsiz, samimi
arkadaşlıkları arıyor. Bu
grup eski samimi dostluk
arayışımızdan doğdu. Burada
herkesin bir lakabı vardır ve
herkes lakabıyla anılır. Kimin
neye sahip olduğu ya da
olmadığı önemli değildir.”

Haliç’in Bilim-Kültür ve Sanat Üreten Fabrikaları
Haber: Kyra Mengeş Fotoğraf: Koç Müzesi Arşivi

Dinlere, dillere ve uluslara ev sahipliği yapmış Haliç kendi içerisinde oluşturduğu renkli
mozaik le günümüz kültür-sanat yaşamının bir merkezi. “Aynısını yeniden yaparak
koruma” anlayışı ile şekillenen eski fabrikalar canlı kültür merkezleri olarak yaşıyor.

1884’te kurulan Cibali Tütün Fabrikası’nın günümüz mimari anlayışı ile şekillenmesiyle
birlikte 2002’de bünyesinde Rezan Has Müzesi’ni de barındıracak şekilde Kadir Has
Üniversitesi olarak hayat buldu.

Haliç’te imar edilen birçok fabrika
binası, günümüzde üniversite ve müze olarak
kent kültüründeki varlığını sürdürüyor.
Bu alanlar, tarihin belleğine saygı duyarak
yaşayan birer bilim-kültür ve sanat
merkezine dönüşüyor. Cibali Postası;
Osmanlı Lengerhanesi, Şapka Fabrikası’na;
Cibali Tütün Fabrikası’ndan Silahtarağa
Elektrik Santrali’ne Haliç’in bilim-kültür ve
sanat üreten fabrikalarını okuyucuları için
araştırdı.
Haliç, kendi içerisinde oluşturduğu renkli
mozaik ile günümüz kültür-sanat yaşamının da
merkezleri arasında bulunuyor. Eski fabrikalar
canlı kültür merkezleri olarak varlıklarını
sürdürüyor. Rahmi Koç’un müze fikri,
gemilerden denize atılan zincirlerin ve çıpanın
üretildiği Osmanlı Lengerhanesi ve Hasköy
Tersanesi’nin geçirdiği restorasyon sonucu
Rahmi Koç Müzesi olarak hayat buluyor.
Yanındaki sinagog ve çarpık binalar ile
iç içe geçmiş olan kırmızı tuğlalı eski Şapka
Fabrikası ise dokusuna sadık kalınacak şekilde
dekore edilerek Dream Design Factory
haline geliyor. Osmanlı ordusunun üniforma
ihtiyaçlarını karşılamak için inşa edilen
Feshane Dokuma Fabrikası ise günümüzde
uluslararası bir boyut kazanarak Feshane
Kongre ve Fuar Merkezi olarak kullanılıyor.
İstanbul’un modernleşme aşamasında
önemli bir yere sahip olan, aynı zamanda
da dünyanın ilk kentsel biyolojik atık su
arıtma tesislerinden birine sahip olan Sütlüce
Mezbahası, Haliç Kongre Merkezi olarak
hizmete sunuluyor. Bir dönem vazifesini
Mühendishane-i Berr-i Hümayun olarak

yerine getiren Humbaracı Kışlası 1800’lerde
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi için yaptığı
ev sahipliğini son yıllarda Fatih Sultan Mehmet
Üniversitesi için gerçekleştiriyor.
İstanbul’a elektriği getirmiş olan Silahtarağa
Elektrik Santrali ekonomik ömrünü doldurarak
1983’te üretimini durdurup 2004’te İstanbul
Bilgi Üniversitesi’ne tahsis ediliyor. Santral
Kampüsü olarak hayatını devam ettiren alan
birçok etkinliğe ve konsere de ev sahipliği
yapıyor.

Fatih Otopark ve Oto Yıkama
Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine
özel 30 araçlık otopark kapasiteli
kapalı alanda gün boyu

• Vale hizmeti
• Otopark 5 TL
• Oto Yıkama 10 TL
Detaylı iç temizlik, boya koruma, pasta, cila, motor
yıkama, motor koruma, köpük banyosu, ilaçlı
yıkama, cilali yıkamanın yanı sıra motor, elektrik,
kaporta, boya, modifiye hizmetleri de verilir.
Kredi kartı geçerlidir.
Cibali Mahallesi Üsküplü Caddesi No: 57
Cibali-Fatih
0 535 711 88 77
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2013-2014 Erasmus Exchange başvurularında öğrenci seçimleri aşamasına gelindi.

“İnsanlar his ve düşüncelerine yöneliyorlar,
huzur ve mutluluğa başka anlam
ABD
yüklüyorlar.”

Cengiz Ilgar Gökhan
Khas İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü, 4. sınıf öğrencisi

Dünyanın dört köşesinden
Kadir Has’ın öğrencileri
bildiriyor
Haber: Sevim Kökdemir Fotoğraf: Khas Haber Merkezi

Kadir Has Üniversitesi 15. yılında dünya çapında
gerçekleştirdiği 75 üniversite ile Erasmus Anlaşması ve
48 üniversiteyle Uluslararası Değişim ve Çift Diploma
Anlaşmalarıyla 100’e yakın öğrencisini yurtdışında eğitim
almaya gönderdi. ABD’den Avrupa’ya yurtdışında eğitime
giden öğrenciler izlenimlerini Cibali Postası okurlarıyla
paylaştı.

“Her şeyi barındıracak kadar büyük; kaosa
mahal vermeyecek kadar küçük.”
İSPANYA
Hacer Betül Yıldırım
İletişim Fakültesi, Reklamcılık, 3. sınıf öğrencisi

Yurtdışında okumak kesinlikle her öğrencinin yaşaması
gereken bir deneyim. Özellikle nüfusu az ve sakin bir kasaba
olan Bozeman/Montana, içinde yaşadığımız milyonluk nüfuslu
bir metropol olan İstanbul’a göre kesinlikle bambaşka bir yaşam
biçimine sahip. Burada geçirdiğim zaman dilimi içerisinde
samimiyetle itiraf edebileceğim şeylerden biri kendimi daha
iyi tanıma fırsatı bulmam. Nüfusun hayat temposunun az
olduğu yerlerde, insanlar kesinlikle kendi his ve düşüncelerine
daha fazla yöneldiğini ve böylelikle huzur ve mutluluğa başka
anlamlar yüklediklerini söyleyebilirim. Bu benim ilk yurtdışı
tecrübem değildi ancak Bozeman/Montana bende bambaşka bir
yer edindi. Özelllikle kış sporlarına ve country tarzı bir hayata
ilgi duyuyorsanız, burası sizin için de doğru bir deneyim fırsatı
olabilir.

“Sessiz, sakin bir yer olsa da, doğal
güzellikleriyle insanı büyülüyor.”

ABD

Işıl Deniz Defterli
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi

Hacer Betül Yıldırım (Sağda)

“Hola”, İspanya Madrid-Barajas Havalimanı’na indiğim
andan beri duyduğum ve anlamı Türkçe “Merhaba” demek
olan bu içten kelimeyi artık ben de kullanıyorum. İspanya’ya
vardığım ilk gün okulumun bulunduğu kente Zaragoza’ya geçtim.
Otobüsten iner inmez San Jorge Üniversitesi’nden mentorüm
Sofia ve annesi beni karşılayıp kucakladılar. Okulum şehir
merkezine 20 kilometre uzakta. Yeni ve gelişmekte olmasına
rağmen akademik kadrosunun ve uluslararası ofisinde çalışanların
güler yüzlülüğü sayesinde burayı çok sevdim. İspanya ve Avrupa
tarihi içinde özel bir yere sahip olan Zaragoza’da herhangi bir
sokağa girdiğinizde, özellikle akşamları sokak lambalarının ışığıyla
tarihi binaların arasından sokağa şöyle bir bakıyorsunuz ve evet,
o an fotoğrafın içinde olduğunuzu anlıyorsunuz. Zaragoza’yı her
geçen gün daha çok seviyorum. Bir insanın ihtiyaç duyabileceği
pek çok şeyi bulabiliyorum. Benzersiz sanat eserleri, tarihi
yapıları, şehirle ilgili kısa hikayeleri, rivayetleri ve her başınızı
kaldırdığınızda size “Hola” diyen sıcak kanlı insanlar. Bu şehirle
ilgili izlenimlerimi, şehrin bizzat yerlisinden, mentorüm Sofia’dan
duyduğum ve çok sevdiğim bir sözü alıntılayarak bitirmek
istiyorum. “Her şeyi barındıracak kadar büyük; huzurlu, bildik ve
kaosa mahal vermeyecek kadar küçük.”

ABD’deki Montana eyaletinde bulunan Montana State
University’de 3.sınıfımın ilk dönemini okudum. Bozeman
şehri sakin, sessiz bir yer olsa da doğal güzellikleriyle insanı
büyülüyor. Birçok farklı ülkeden gelen öğrencilerle kurulan
arkadaşlıklar, oradaki insanların sıcak kanlılığı bana orayı
sevdiren nedenlerden sadece birkaçıdır. Ayrıca yurtdışından
gelen öğrencilere profesörler gayet hoşgörülü davranıyorlar.
Yurtdışı eğitim deneyimini herkesin yaşaması gerektiğini
düşünüyorum.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde
okuyan ikiz kardeşler Didem ve Gizem; Erasmus Programı ile Litvanya’ya
gittiler.

“İkizimle bir öğünün bile patatessiz
geçirilmediği -32 derecelik yağmur
ülkesindeyiz.”

LİTVANYA

Didem Gülser Sert ve Gizem Sevim Sert (İkiz kardeşler).
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 2 sınıf
(Didem) ve 3. sınıf (Gizem) öğrencileri

Litvanya kendi dillerinde ‘yağmur ülkesi’ anlamına geliyor.
Litvanya’ya gelmeden önce buradaki soğuğa karşı oldukça
hazırlandık ve Vilnisa’da uçaktan indiğimizde buz gibi esen
hava bizi şaşırtmadı. Hava gerçekten soğuk ve valizlerimiz
de karda ilerlemeyecek kadar ağırdı, derken kalabalık
heyecanlı bir mentor karşılamasıyla tüm buzlar eridi. Kış
aylarının tamamında kar yağışı altındaki bu topraklarda kayıp
düştüğünüz ilk seferde Litvanya’nın “Hoş geldin” mesajı
size ulaşıyor. Tabii bunun yanında -32 derecelik soğuğu
hissettirmeyen ayakkabı henüz icat edilmemiş onu da anlamış
oluyorsunuz. Buradaki Erasmus tanımı bizdekinden oldukça
farklı, daha ilk dakikadan mentorlarımızın yoğun ilgisi bile
bunu hissettiriyor. Her yerin karla kaplı olduğu bir patikadan
geçerek okula gidiyoruz. Ne zaman gökyüzünün mavi rengi
alacağı, ne zaman kar yağacağını tahmin etmenin zor olduğu
Vilnius’u ve Eramus arkadaşlarımızı çok sevdik. İkizkardeşimle
birlikte buranın bir özelliğini de keşfettik, burası tam bir
patates cenneti. Günün herhangi bir saatini patatessiz geçirmek
imkansız.
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“Sınıf arkadaşım bir İtalyan, muhasebe
İNGİLTERE
öğretmenim bir Çinli.”
Fehime Hacıbıyıkoğlu
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme 2. sınıf öğrencisi

Yeni okulumun bulunduğu İngiltere’nin Bath kentine
gitmek için uçağa bindiğimde evimden bu kadar uzaklaşacağım
için çok heyecanlıydım. Uzun sayılabilecek bir uçak
yolcuğunun ardından Bath Spa Üniversitesi’ne vardım. Bu
aşamadan sonra her adımda benim gibi dünyanın değişik
ülkelerinden gelen insanlarla tanıştığım için heyecanım yerini
sevince bıraktı. İsminden de anlaşıldığı gibi burada şifali
sular bulunuyor. Öyle ki bu kent İngiltere’nin tek şifalı su
kaynaklarına sahip. Okulun yeşilliklerin içinde olması ve
içinde doğal bir gölün bulunması en sevdiğim yönü oldu.
Bu eşsiz doğa manzarasını izlemek, göl kenarında kitap
okumak tarif i zor bir keyif. Burada sürekli bir tatil havası
hissediyorum, sanki Abant’ta eğitim alıyor gibiyim. Ayrıca yeni
okulumda akademisyen ve öğrencilerin çoğunluğu yabancı
uyruklulardan oluşuyor. Mesela İtalyan sınıf arkadaşım
Tatiana ile muhasebe dersimizi Çinli bir hocamızdan alıyoruz.
İstanbul ve ailemi çok özledim ama tüm arkadaşlarıma bu
deneyimi öneririm.

POLONYA
“Burada yaşayanların anılarında trafik kazaları
çok az yer tutuyor.” Celil Ünal- İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3.sınıf öğrencisi
Erasmus için çocukluğumdan beri
merak ettiğim Polonya’ya tercih ettim.
Polonya’ya Almanya üzerinden gittim.
Hizmetlerin tamamının insan odaklı
olmasından da anlaşılabileceği gibi burası
‘humanism’in (insanlığın) doğduğu
topraklardı. Mesela klasikleşen bir örnek
vereyim yaya olarak yola adımınızı
attığınızda tüm araçlar duruyordu.
Bu nedenle de burada yaşayanların
anılarında trafik kazaları çok az yer
tutuyor. Ulaşımda demiryolları gelişmiş
durumda. Almanya çok pahalı, Polonya

ise çok ucuz. Almanya’da özellikle
demiryolu ulaşımı aşırı pahalı. Bir de
bence Almanlar mesafeli, genel kent
atmosferi de çok soğuk bir yer. Polonya
ise daha sıcak ve tarihi bir havaya sahip.
Polonya’da yeni olan çok az şey var
mesela. İnsanları çok yardımsever ve
yardımcı olmaya çalışıyorlar. Polonyalılar
tarihte çok ezilmiş. Açlık, eziyet, sefalet
nedir biliyorlar. Seçim yapmamayı,
kadere direnmemeyi öğrendiklerini
söylediler. Burada kendimi bazen bir
sinema izler gibi hissediyorum.

ŞUBAT
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Eminönü-Gaziosmanpaşa 99 ve 99A ile Taksim-Gaziosmanpaşa
55T otobüsleri Kadir Has’da durur.

“Annelerimize kavuşmak için
Fabrika’nın paydos düdüğünü
beklerdik.”
Haber-Fotoğraf: Dilek Kızılırmak

Erivan’dan
İstanbul’a
Dönerken Evimden
Ayrılıyormuş Gibi
Hissettim
Haber-Fotoğraf: Emircan Kürküt

Bugüne kadar yayınlanan
8 kitabı, 250 sergisi ve 30
uluslararası ödül sahibi olan
karikatürist Fethi Develioğlu,
Cibali Mahallesi’nin
yetiştirdiği sanatçılardan
biri. Bir zamanlar mahalleli
çocuklarla birlikte ailesine
kavuşmak için Tekel Cibali
Tütün Fabrikası’nın paydos
zilinin çalmasını bekleyen
Develioğlu’nu Cibali
Kampüsü’nde ağırladık:
Cibali’nin sizin için
öneminden bahseder misiniz?
Bu mahallede doğdum
ve 2 yaşından itibaren
Kocamustafapaşa
Mahallesi’nde anneannemle
birlikte yaşamaya başladık.
Teyzelerim, annem, babam
Cibali Tütün Fabrikası’nda
çalışıyorlardı. Burası o
zamanlar Reji ve İnhisa
olarak da bilinirdi. Fabrika
çıkışlarında bir sürü çocuk
paydos düdüğünün çalınıp,
anne babamızın kapıdan
çıkmasını beklerdik. Dedem
Korsan Abdi, Buzhane’de
buz satardı. Ben de Yavuz
Sultan Selim İlkokulu’nda,
Karagümrük Ortaokulu’nda
şimdiki Ahmet Rasim
Lisesi’nde daha sonra
Pertevniyal Lisesi’nde
okudum.
Karikatüre yönelmeniz
nasıl oldu?
Beş yaşında ticarete
başladım. Feshane’deki Galeta
Fabrikası’ndan bir sepet galeta
alırdım. Şimdiki İstanbul
Ticaret Üniversitesi’nin
yerinde sebze meyve hali
vardı. Oraya gelene kadar
galetalar biterdi. Askerden
sonra bir şirkete girdim.

Patronun kulağına işçilerin
sendikalaşacağı gidince
hepimiz işten atıldık. Sonra,
Karaköy’de sabahları soğuk
sandviç, öğleden sonra
çakmak taşı ve gazı satarak,
akşamları da fotoğraf çekerek
çalışmaya devam ettim.
Bu koşturmacada bir çeşit
‘rehabilitasyon’ mu denir
bilemiyorum, tek kaldıkça hep
bir şeyler karalardım. 1973’te
Akbaba Dergisi’nde ilk
karikatürüm yayınlandı. Sonra
yarışmalar, sergiler devam etti.
Ne tip konuları
karikatürleştiriyordunuz?
Yaşadıklarımın tamamını
eserlerime taşımaya çalıştım.
Bunların bir kısmı zaten
karikatür gibi olaylardı. 198687 yıllarında Türkiye’ye ilk
defa siyah beyaz kartpostalı
getirip piyasaya sürdüm. O
yıllar sansür tüm sanatçıların
yakasındaydı. Karikatürlerin
siyasi içerikli olmasından
dolayı Gayrettepe Polis
Merkezi’ne götürüldüm.
Tabii tüm dostlarım başıma
geleceklerden dolayı çok
endişelendi ama ben kekeme
olduğum için polisler
illallah ettiler. Bırakın
eziyet görmeyi bir daha
gelmeyeyim diye çanta dolusu
hediye verdiler. Ajandalar,
kalemler. Sonra Hacca gidip
geldim. Hac’dan geldikten
üç ay sonra rahatsızlandım.
Hastalandıktan sonra
akciğerlerimden birinin alt
lobunu aldılar. Sonradan
kekemeliğim kayboldu.
Konuşmak çok güzel, şimdi
utana sıkıla konuştuğum 50
yılın acısını çıkarıyorum.

Türkiye Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Derneği
ve Armenian Marketing
Association tarafından
gerçekleştirilen “Bak,
Gör, Düşün” adlı proje
kapsamında Ermenistan’ın
başkenti Erivan’ı ziyaret
ederek fotoğraflayan Cibali
Postası muhabiri Emircan
Kürküt “dönüşte sanki
evimden ayrılıyormuş gibi
hissettim” dedi. Kürküt
izlenimlerini aktarıyor:
“Sabaha karşı Erivan
Zvartnots Havaalanı’na
indiğimde Türkiye’den
pek de farklı bir yerde
olmadığını anladım. Havasıyla,
kokusuyla, insanların
davranışlarıyla adeta
Türkiye’nin bir şehrindeki
havalanında gibiydim. Şehrin
yaklaşık 10 km uzaklığında
bulunan havaalanından şehir
merkezine doğru yol alırken
gördüğüm insan ve mekan
manzaraları bana hiç de
yabancı değildi. Şehir merkezi
ise tam olarak beni ‘oraya’ ait
hissettirdi. Çevrede dolaşan,
alışveriş yapan, kahvesini
yudumlayan insanları daha
önce görmüş ve içimde onlarla
tanışmış izlenimi uyandı.”
Erivan’da proje

kapsamında günlük hayatı
anlatan ve iki ülke arasındaki
benzerliklere vurgu yapan
Kürküt izlenimlerini aktarmayı
şöyle sürdürdü:
“İki ülke arasında çok
fazla benzerlik var. Otobüs
durakları, taksiciler, halkın
günlük hayatını yansıtan
kareler yoğunlaştığım
alanlardı. Tıpkı İstanbul’daki
Kapalı Çarşı’ya benzeyen
pazara gittik. Burada bulunan
kuru meyve satıcıları, kasaplar
ve manavların fotoğraflarını
çektim. İnsanların özellikle
sıcak davranışları bana
mutluluk verdi. İçlerinden
bazıları Türkiye’ye götürmem
için hediye bile verdi.
Kültürümüz, geleneğimiz,
yaşam biçimlerimiz birbiriyle
aynıydı. Hatta kimi yerlerde
Türkiye’den çeken radyo
dinleme olanağı bile
buldum. Dönüş yolunda
bir evimden çıkıp, diğer
evime gidiyormuşum gibi bir
duyguyla doluydum.”

SERİ İLANLAR
Satılık Canon Fotoğraf Makinası

Satılık Nikon Fotoğraf Makinası

Satılık Ses Kayıt Cihazı

Satılık Canon EOS 50D Body.
İyi kullanılmış, 950 TL.
İletişim: Abdullah Bozoğlan
0532 206 1667

Satılık iyi durumda Nikon D5000
fotoğraf makinası, 18-55 mm obejktif,
sarj aleti ve batarya 800 TL.
İletişim: Ramazan Eliş
ramazan.elis@hotmail.com

Sony ICD-PX820 ses kayıt cihazı,
2GB hafızaya sahip ve
ses kayıt özelliği var, 100 TL.
İletişim: Abdullah Bozoğlan
0532 206 1667

Room for Rent

Room for Rent

I have a vacancy room in
my flat for a rent.
(Wi-Fi, heating system,
TV, DVD..etc.). It is only for
Erasmus students. 20 minutes
far from Kadir Has University
with bus. Price: TL 400 for
a month. It is in Yeni Mahalle,
Rami-Eyüp.

For Erasmus Students! I am
looking a female housemate
who is foreigner or knows
English well that we can
share the rent and costs
for the flat, any area near
to school.

Contact to H. Betül Yıldırım
hacerbetul.yildirim@stu.khas.edu.tr

Contact to Hala Sleem
Hba_82@yahoo.com
0532 206 1667

Khas Türk Sanat Müziği Korosu; Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Sanatçısı Şef Asuman
Ercan’ın yönetiminde Şehnaz Buselik, Hicaz, Sultaniyegah, Nihavend gibi birçok makamda
oluşan repertuvarıyla 6. konserini verdi.

Korsan Kemal’in
Zamanında Futbol
Yamalı Toplarla
Oynanırdı
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Kürek Milli Takımı’nı Khas’ın
Antrenörü Çalıştıracak
Röportaj: Ertuğrul Akayer Fotoğraf: Khas Arşivi

Haber: Abdullah Bozoğlan Fotoğraf: Kemal Kalkan

Sokak arasında oynanan bir
futbol maçı. Maçın heyecanlı
anı okul camının kırılmasıyla
noktalanır. Okul yönetimi polisi
çağırır ve camı kıran çocukla
polis arasında kovalamaca
başlar. Çocuğun hızı ve
çevikliği okulun spor öğretmeni
tarafından fark edilir. Böylece
Kemal Kalkan’ın -mahalle onu
Korsan Kemal olarak bilirfutbol hayatı başlar.
Kemal hayat denen maça
1938’de başlamış bir komşumuz.
Futbola Cibali Spor Kulübü’nde
başlayan Korsan Kemal
daha sonra İstanbulspor’a,
Kayseri Şeker Fabrikası’nın
takımı Şekerspor’a, oradan
Zonguldakspor’a ve 31 yaşında
kariyerini noktaladığı kulübü
Uşakspor’a transfer olur.
Futbolda olduğu kadar
eğitim hayatının pek parlak
olmadığını söyleyen Korsan
Kemal, spor gibi eğitimin de
çok önemli olduğuna dikkat
çekiyor. “7 sene birinci sınıfta
okudum. İkinci sınıfa geçtiğimde

Korsan Kemal: “Şimdiki seyirci takımlarını
desteklemekten çok rakip taraftarlara saldırıyor” diyor.

ise ‘bu çocuk okuma yazma
bilmiyor’ denilerek beni tekrar
birinci sınıfa gönderdiler. Halen
okumam yazmam yok, acısını bir
ömür yaşıyorum” diyor Korsan
Kemal. Anılarını anlatırken
futbol oynadığı zamanı ve
şimdileri de karşılaştırıyor:
“Zamanımızda bir tek futbol
ayakkabısı üreten firma vardı ve
mecburen herkes onu giyerdi.
Oynadığımızda topta kaç
tane yama olduğunu görseniz
gülerdiniz. Kışın oynadığımız
maçlarda çamurun içine
gömülürdü ayaklarımız.”
Tribünlerde yaşanan
şiddet olayları için ise Korsan
Kemal: “Önceden bu işin bir
terbiyesi vardı. Fenerbahçeli ve
Galatasaraylı taraftar beraber
maç seyredebilirdi” diyor.

İstanbul’da her semtin, hatta
her sokağın zamanı farklıdır.
O anı yaşarken, bir sonraki
an kendinizi 40 yıl öncesinin
Türkiyesi’nde bulabilirsiniz.
Fotoğraf: Barış DÖNMEZ

Khas spor eğitmeni ve
kürek takımı antrenörü
Burkay Günay başarılı
kariyerinde bir basamak
daha ilerledi. Günay,
Ocak 2013’te Türkiye
Kürek Fedarasyonu’nda
gerçekleşen yeni
yapılanmada Kürek
Milli Takımı yardımcı
antenörlüğü görevine layık
görüldü. Günay ile yeni
görevini ve bu sürecin
Khas Kürek takımına
etkilerini konuştuk:
Yeni görevinizden
bahseder misiniz?
Türkiye Kürek
Federasyonu’nda göreve
gelen yeni yönetimle
birlikte Milli Takım
Baş Antrenörlüğü’ne
yabancı uyruklu yeni
bir isim getirildi. Kadir
Has Üniversitesi’nde
spor eğitmenliği
görevim sürerken
federasyonumuzdan
yardımcı antrenörlük
teklifi geldi. Yetkililerle el
sıkıştık artık her iki görevi
bir arada sürdüreceğim.
Katılımızla
tamamlanan yeni
yapılanmadan
beklentileriniz nelerdir?
Bu iş bireysel
beklentisi veya hedefi
olan bir platform değil.
Tamamen ekip ruhu ve
takım çalışması. O yüzden
inandığım ve güvendiğim,
bu ekiple çalışmaya
başladım. Demek istediğim

beklentilerimiz ortak
ve onlara ulaşmak için
çalışacağız. İlk etapta
kısa vadeli olarak Dünya
ve Avrupa Şampiyonası
yarışlarında finalde yer
almayı hedefliyoruz.
Yeni görevinizin
mevcut işinize pozitif
yönden etkileri neler
olacaktır?
Üniversite’deki kürek
takımı antrenörlüğüne
odaklandım. Bu anlamda
ikisi de aynı iş oluyor.
Fakat Milli Takım’daki
durum daha profesyonel
ilerliyor. Federasyon
olarak hedeflerimizden
biri de bu profesyonelliği
üniversitelere de
taşıyarak kürek sporunu
daha yukarıya çekmek.
Çalıştığım üniversite
olarak bu sürece daha iyi
uyum sağlayacağımıza
inanıyorum. Ayrıca
bu yeni görev kişisel
motivasyonumu ve şevkimi
artırdı.
Yeni görevinizin
üniversite sporcularına
etkileri neler olabilir?
Kendimde hissettiğim
motivasyonu şu an
takımda bulunan
sporcular da hissediyor.
Kadir Has Üniversitesi
olarak Türkiye’de kürek
sporuna en fazla yatırım
yapan üniversiteyiz. Yeni
görevimle bu konuda daha
da ileriye gideceğimize
inanıyorum.

ŞUBAT

2013

Notaları fırçasıyla resme
dönüştüren Hollandalı sanatçı Richard
Smeets’in ‘Yüzleşmeler: Birey ve Hayat’
adlı sergisi Rezan Has Müzesi’nde 10
Mayıs’a kadar görülebilir.
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Üç Efsane:
Chaplin, Che, Ali

Sokaklarda
her dilden
çocuk şarkıları
söylenirdi

Derleyen: Sevim Kökdemir

Sinema Kulübü Sinehas bu sayıda sizlere Khas Bilgi Merkezi’nde bulunan
3 biyografi filmini öneriyor. Yaşadıkları dönemde zirveye ulaşan ve etkileri
halen belirgin şekilde hissedilen üç efsane isim, usta yönetmenlerin
anlatılarıyla sinema köşesine konuk oldular.

Röportaj-Fotoğraf: Sevim Kökdemir

Muhabirimiz Sevim Kökdemir ile Cibali Kampüsü’nde
Çocukluğu 1950’li
görüşen yazar Mustafa Yoker en son fabrika olarak
yılların çok kültürlü Haliç
girdiği binayı üniversite olduktan sonra ilk kez
ziyaret ettiğini söyledi.
semtlerinde geçen yazar
Mustafa Yoker’in anılarından
Kitabı yazmaya nasıl karar
oluşan ‘Kalimera Fener,
verdiniz?
Şalom Balat’ adlı kitap
Kitapta bizim zamanımızın
raflardaki yerini aldı. Yoker
1,5 milyon nüfusa sahip
ile eski Cibali’yi konuştuk:
İstanbulu’nu anlattım. O
zamanlar mahalle kültürü
Çocukluğunuzun Cibalisi
hakimdi, yaşam kozmopolit idi.
nasıldı?
İstanbul’un Bizans ve Osmanlı
60’lı yıllarda Haliç kıyıları
Dönemi’nden gelen millet
olduğu gibi fabrikalarla ve
sistemi içinde yaşamış azınlıkları
atölyelerle doluydu. Bir 10
vardı. Zamanla yaşam profili
yıl öncesinde de bu bölgede
değişti. Bu değişime şahit olan
Rumlar ve Yahudiler vardı.
Çocukluğum her dilden oyun son kuşaktık. Bugün az da olsa
Balat’ta hala mahalle yaşamı
seslerinin yankılandığı bu
sokaklarda geçti. Sonra burası var.
sanayi mahallesine döndü.
Kozmopolit yaşam tamamen
bitti mi?
Ailenizden Cibali Tütün
Balat komşuluğu, esnaflığı
Fabrikası’nda çalışanlar var
bilen bir semtti. Esnaf değişti.
mıydı?
Balat-Fener’deki doktorlar
1946’da annem ve
ve meyhaneciler Rum’du.
kız kardeşim kısa bir
Eczacılar Yahudi’ydi. Sonra
müddet fabrikada çalıştı.
semt çöküntüye uğradı. O
Üniversiteniz’in hemen
arkasındaki Bostanoğlu Sokak güzelim ahşap evler şu an
yıkılmak üzere konaklarsa
36 numaralı eski, ahşap bir
konakta otururduk. Çocukluk yıkıldı; yerlerine çirkin
apartmanlar yapıldı. Mahallenin
arkadaşlarımın çoğunun
profili değişti yani kozmopolit
annesi, babası bu fabrikada
yaşam bitti.
çalışırdı.

OKUN HEDEFİ
DÜNYA
ŞAMPİYONASI
Fotoğraf: Özgür Can Alıcı Arşivi

Röportaj: Neriman Bekçi

Khas öğrencileri su
sporlarından dağcılığa, kareteden
güreşe kadar 14 branşta kız ve
erkek spor takımlarında faaliyet
gösteriyorlar. Bu branşlardan biri
olan okçuluğu Türkiye Okçuluk
Şampiyonu, İktisadi, İdari
ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü
hazırlık sınıfı öğrencisi Özgür
Can Alıcı ile konuştuk:

CHAPLIN
Oyuncular: Robert Downey
Jr, Milla Jovovich, Anthony
Hopkins, Diane Lane
Yönetmen: Richard
Attenborough
Süre: 143 Dakika
Yıl: 1992
Tür: Biyografi, Dram
Özet: Charlie, gösterilerine
çıktığı bir vodvil grubu ile
çeşitli turnelere katılarak
hayatını kazanmaktadır. Annesi

MOTOSİKLET GÜNLÜĞÜ

Hannah’ın da yer aldığı bu
grupla birlikte gittikleri Amerika
turnesinde Mack Sennett
tarafından keşfedilince dünyaca
ünlü olmasını sağlayacak sessiz
sinema sektörüne ilk adımını
atmış olur. Şarlo rolü ile yeni
şekilenen kapitalist ekonomilerin
karşısında üreticilerden yana
tavır alarak dünya çapında
bir ünün sahibi olur. Richard
Attenborıugh’un kamerası
izleyiciyi Chaplin’in sanat ve bir
o kadar ilgi çekici özel hayatına
davet ediyor.
tarafından eserlerine konu edildi.
Yönetmen Walter Salles bu
yolculuğu beyaz taşırken sadece
genç bir maceraperestin öykünü
değil aynı zamanda 20. yüzyıl
başlarında Latin Amerika’nın
sosyo-kültürel durumunu
da bizlere ulaştırıyor. Tüm
kıtayı eski bir motor ve ölene
kadar dostlukları sürecek olan
arkadaşı Alberto Granado’yla
birlikte gezen Ernesto’nun tanık
oldukları onu halen etkileri süren
bir mit haline dönüştürecektir.

Oyuncular: Gael Garcia Bernal,
Mia Maestro, Marina Glezer ve
Barbara Lombardo
Yönetmen: Walter Salles
Süre: 128 Dakika
Yıl: 2004
Tür: Biyografi, Dram, Macera
Özet: ‘Che’ lakabıyla dünyaca
tanınacak olan Arjantin
doğumlu Ernesto Guevara’nın
kişiliğinde büyük etkisi olan
seyahat, birçok kere sanatçılar

ALİ
Oyuncular: Oyuncular: Will
Smith, Jamie Foxx, Jon Voight
ve Jada Pinkett Smith
Yönetmen: Michael Mann
Süre: 165 Dakika
Yıl: 2001
Tür: Biyografi, Dram
Özet: 1960’lı yıllarda ringlerde
fırtına gibi esen Cassius
Clay, otoriteler tarafından
gelmiş geçmiş en iyi boksör
olarak nitelendirildi. Boksör
ringlerdeki acımasızlığına

rağmen gündelik hayatta
oldukça adil ve pasifist biri
olarak tanınmaktaydı. Bu
özelliği onu ABD’nin Vietnam
işgal girişimine karşı durmaya
itmiş ve spor locaları bu
nedenle dünya şampiyonu
ünvanını red etmeyi dener. Son
yaşananlarla birlikte hayatında
önemli değişiklikler olan Clay’in
Muhammed Ali’ye dönüşmesi
Micheal Mann tarafından
etkileyici bir dille beyaz
perdeye taşındı.

Okçuluğa nasıl başladınız?
Çocukluğumdan beri spora
ilgim vardı. Babam sporcu ve
yaşadığım kentin olanakları
elverişli idi. Spora futbol ile
başladım, basketbola yöneldim.
Triatlon, karateyle de ilgilendim.
Okçuluk nasıl bir spor?
Gücün aksine mental
bir spor. 7’den 70’e herkes
yapabilir. Başarı, nefes,
dikkat ve yoğunlaşma üçgeni
önemli. Nefes kontrolünüzü
sağladığınızda tekniksel
hareketlere ve rüzgar gibi çevresel
etmenlere dikkat edip hedefinize

yoğunlaşabildiğiniz sürece
kazanamayacağınız şampiyonluk
yok.
Bir okçuda olması gereken
özellikler nelerdir?
Zihinsel bir branş olduğu
için herşeyden önce sporcunun
otokontrolünün iyi olması
gerekir. Sinirlendiğinde
kendini yatıştırabilmeli. Çünkü
yarışmalarında sıralamalar hep
birer puanla değişir.
Hedefleriniz neler?
Kafamda bir listem var.
Listenin en altında Dünya
Şampiyonluğu var.

CİBALİ POSTASI’NI BULABİLECEĞİNİZ NOKTALAR
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Kadir Has Caddesi, Cibali
Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü
E-5 Karayolu Üzeri, Selimpaşa
Kadir Has Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü
Kadir Has Center Mehmetcik Sok. No:1
Bahçelievler

Albayın Yeri Kıraathanesi
Odun İskelesi Sok. No:35 Yavuz Sultan Selim
Mahallesi, Cibali

Dostlar Kıraathanesi
Odun İskelesi Sok. No:1 Yavuz Sultan Selim
Mahallesi, Cibali

Camhane
Fener-Balat Mah. Mürsel Paşa Cad.
(Bulgar Kilisesi yanı), Fener

Fatoş Abla Kafe
Müstantik Sok. No:23 Küçük Mustafa Paşa
Mahallesi, Cibali

Cibali İlköğretim Okulu
Şair Baki Sok. No:26, Cibali

Hotel Daphins
Dr. Sadık Ahmet Cad. No:12, Fener

Görüş, öneri ve haberleriniz için gazete@khas.edu.tr

İstanbul Ticaret Odası
Reşadiye Cad., Eminönü
Nar Cafe
Müstantik Sok. No:12 Küçük Mustafa Paşa
Mahallesi, Cibali
Yılmazlar Restaurant
Karasarıklı Sok. No:8
Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Cibali

