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Şiddet, Namus Bekçiliği, Çocuk Gelinler 
Türkiye’de Kadının 3 Büyük Sorunu 

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 
Merkezi’nin Türkiye çapındaki algı araştırma sonuçları açıklandı

Kadir Has Üniversitesi 
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 
Çalışmaları Araştırma Merkezi 
tarafından bu yıl ikinci defa 
düzenlenen Türkiye’de 
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 
Algısı Araştırması’nın 2016 
yılı sonuçları, 4 Mart’ta Cibali 
Kampüsü’nde gerçekleştirilen 
basın toplantısıyla açıklandı. 
Türkiye genelinde 26 ilde 1200 
kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen 
görüşmeler sonucunda ulaşılan 
veriler, Kadir Has Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Aydın ve merkez tarafından 
basınla paylaşıldı. 

Buna göre araştırmada 

Türkiye genelinde kadınların en 
büyük sorunu olarak yüzde 77,8 
ile “şiddet” ön plana çıktı. 

“Şiddet” seçeneğinin, 2015 
yılında çıkan yüzde 86,6’lık 
oranın gerisinde kalması ise 
dikkat çekti.

Kadir Has Üniversitesi’nde 
2011 yılından itibaren 
gerçekleştirilen “Türk Dış 
Politikası Kamuoyu Algıları” 
araştırmalarında Türkiye 
için tehlike oluşturan ülkeler 
listesinde yer almayan Rusya, 
Aralık 2015’te gerçekleştirilen 
bir araştırmada en büyük tehdit 
teşkil eden ülke olarak tespit 
edildi.

Khas Uluslararası İlişkiler ve 
Avrupa Araştırmaları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi ve Khas 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 
işbirliği ile 19 Şubat’ta Cibali 
Kampüsü’nde gerçekleştirilen 
“Tarihsel Perspektiften Türkiye-
Rusya İlişkilerini Anlamak” 
başlıklı konferansta da, 500 yılı 
aşkın süredir aynı coğrafyayı 
paylaşan ve rekabet eden Rusya 
ile Türkiye arasındaki ilişki 
tarihsel perspektiften ele alındı.

Kadir Has Üniversitesi’nin bu 
yıl beşincisini gerçekleştirdiği 
“Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler 
Araştırması”nın 2015 yılı sonuçları, 
gündemin önemli konuları hakkında 
kamuoyunun bakış açısını ortaya 
koydu.  Araştırma’da, Türkiye genelini 
temsil eden 26 ilde 1000 kişi ile yüz 
yüze görüşmeler gerçekleştirildi. 
katılımcıların siyasi görüş ve etnik 
kökenleri sorgulandığında, kendini 
muhafazakar olarak tanımlayanların 
oranında düşüş gözlendi. Araştırma 
sonuçlarına göre kamuoyu, 
Türkiye’nin en büyük sorunu olarak 
terörü görüyor ve hükümetin PKK 
ile mücadelesini başarısız buluyor. 
Kamuoyunun, IŞİD’in Türkiye için 
tehdit oluşturduğu algısı düşerken, 
en büyük tehlike oluşturan ülke 
olarak ise kamuoyu Rusya’yı görüyor. 
Kürt sorunu konusunda hükümetin 
icraatları başarılı bulunurken, 
Türkiye’de yaşamaktan duyulan 
memnuniyet sorgulandığında ise 
mutsuz olanların sayısının mutlu 
olanlardan fazla olduğu sonucu çıktı.

Haber: Khas Haber Merkezi Fotoğraf: Artin Baharoğlu

Haber: Khas Haber Merkezi

Haber: Ayşen Uçar
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Rusya, Türkiye’nin 
Gazını Keser mi?

Türkiye’de En 
Büyük Sorun Terör 

Sayfa 4’de
Audrey Hepburn’un oğlu

Sayfa 8’de
 Yer Çekimi ve Vertigo

Sayfa 2’de
Khas TSM Konseri

Uluslararası Çatışma, Terörizm 
ve Toplum Konferansı’nın bu yılki 
başlığı “Çatışma Süreçlerinde 
Devlet Dışı Aktörler: Komplolar, 
Mitler ve Pratikler” olarak 
belirlendi. Bugüne dek 20 ülkeden 
150’yi aşkın katılımcıyı ağırlayan 
konferansın beşinci yılında devlet 
dışı aktörler ve bu aktörlerin 

Türkiye’de ailenin çalışma ve siyasetteki 
yansımaları ve zaman içindeki değişimi izlendi.

Cibali Postası’nın
17. sayısı 

İletişim Fakültesi
NM 306 Multimedia Lab

dersini alan
Hüseyin Onur Teksan, Merve 
Ağdağlı ve Zeynep Yılmaz
 adlı öğrenciler tarafından 

çıkartılmıştır.

Çatışma, Terörizm ve 
Toplum Konferansı

çatışma süreçlerindeki rolleri 
irdelenecek. Akademisyenlerin 
ve sektörden uzmanlar devlet 
dışı organizasyonların ortaya 
çıkışları, hareket alanları, medyada 
temsil edilme biçimleri ve toplum 
tarafından algılanmaları gibi konular 
üzerine çalışmalarını sunacaklar. 

Konferansta önceki yıllarda Prof. 
Yonah Alexander, Brian Michael 
Jenkins, Prof. Peter Waldmann, Prof. 
Catherine Luther ve Prof. Stuart 
Price gibi isimler ana konuşmacı 
olarak yer almıştı.

Araştırma sonuçları 2016 yılının Şubat 
ayında 26 ilden 600 kadın 600 erkek 
katılımcı ile yüz yüze yapılan anket 

çalışması sonucunda elde edildi. 

Türkiye-Rusya  
Enerji Politikaları
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Bu gazetede yayınlanan yazı ve fotoğrafların 
tüm hakları Cibali Postası’na aittir. Önceden 

yazılı izin alınmaksızın hiçbir iletişim, 
kopyalama ve yayın aracı kullanılarak 
yeniden yayınlanamaz, çoğaltılamaz, 
dağıtılamaz, satılamaz veya herhangi 
bir şekilde kamunun ücretli/ücretsiz 

kullanımına sunulamaz. Akademik yayın ve 
haber amaçlı alıntılar bu kuralın dışındadır. 
Bu gazetede yayınlanan yazılarda belirtilen 

fikirler yalnızca yazar/yazarlarına aittir.

Haber:Tuba Kaplan Fotoğraf: Ulaş Tosun

Kadir Has’ta Türk Sanat Müziği

Khas iNEO Kuluçka Merkezi Açıldı

Girişimcilik konusunda destek vermek amacıyla KHAS iNEO 
Kuluçka Merkezi Cibali Kampüsü’nde öğrenci, mezun ve akademisyenlerle buluştu.

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Klasik 
Türk Müziği Korosu 
Sanatçısı Asuman Ercan’ın 
yönetiminde gerçekleştirilen 
Türk Sanat Müziği 
Konserinde solo ve koro 
eşliğinde seslendirilen eserler 
müzikseverler tarafından 
büyük beğeni topladı. 16 
Şubat’ta 11.si düzenlenen 
konser coşkulu ve bir o 
kadar da yoğun programı ile 
seyircisine keyifli dakikalar 
yaşattı.

İki oturumdan oluşan 
konser, yaklaşık iki saat 
süresince izleyenlerini 
büyüledi. Üniversitenin 
aktif ve mezun öğrencileri 
ile akademik ve idari 

personelinden oluşan koro, 
Avni Anıl gibi Türk müziğinin 
unutulmaz bestekârlarının 
eserlerine yer verdi. Gözlerin 
Bir Aşk Bilmecesi Sorar 
Gibi, Mihrabım Diyerek Sana 
Yüz Vurdum, Kaderimde 
Hep Güzeli Aradım, Aşk Bu 
Değil Yapma Güzel, Ağla 
Gitar, Sevmek Acı Bir Arzu 
Derler, Bu akşam Bütün 
Meyhanelerini Dolaştım 
İstanbul’un, Gözlerin Kömür 
Senin Bakışın Ömür Senin 
gibi eserler Nihavend, Dede 
Efendi, Hicaz, Suzudil 
makamlarında seslendirilirken 
salonu dolduran sanatseverler 
de şarkılara eşlik etti.  
Konserin ikinci bölümüne Işıl 
Yenidoğan’ın solistliğinde 

Avni Anıl’ın eserleri Kürdili 
Hicazkâr makamında 
söylenerek devam edildi. 

Sonraki Konser Mayıs’ta
Bu geleneği devam 

ettirmek için yıllardır 
çalışmalarını sürdüren Kadir 
Has Üniversitesi Türk Müziği 
Korosu Mensupları, Türk 
Sanat Müziği severleri için 
çalışmalarına devam etmekle 

birlikte Türk Sanat Müziği 
adına kulaktan kulağa taşınan 
melodileri akıllara kazıma 
konusunda iddialı görünüyorlar. 

Asuman Ercan, çalışmalarda 
hızlı yol kat edildiğini ve bu 
durumdan memnun olduğunu 
dile getirdi.

Her yıl iki kere düzenlenen 
konserin bir diğeri için mayısta 
olacağı yönündeki planlar ise 
şimdiden yapılmış durumda. 

Kadir Has 
Üniversitesi’nin 2015-2019 
stratejisinin “Yeni Nesil 
Üniversite” vizyonuna uygun 
olarak Aralık 2015’te fiziksel 
alanına kavuşan KHAS 
iNEO Kuluçka Merkezi, 
16 Şubat’ta, Kadir Has 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Aydın, destek veren 
kuruluşların yöneticileri ve 
mentorların katıldığı törenle 
kapılarını açtı.

Öncelikle Kadir Has 
Üniversitesi öğrencilerini, 
akademisyenlerini ve 
mezunlarını kapsamına alan 
Kuluçka Merkezi; firma 
kurmak isteyen girişimciler 
için sorun/çözüm/ürün/pazar 
uyumu, iş modeli geliştirme, 
yasal yer gösterme, hukuki 
danışmanlık, iş geliştirme, 
satış, mentorluk, teşvik, hibe, 
yatırımcı bulma ve patentle 
yönlendirme desteği ve 
hizmetleri verecek. 

Bu süreç; öncelikle 
girişimcileri, kendi hızlarında 
ilerleyebilecekleri bir yol 
haritası üzerinden hem 
çevrimiçi hem fiziksel eğitimler 
ve kaynaklar ile desteklemek 
ve doğru noktalarda mentor 
desteği almalarını sağlamak 
amacıyla kurgulanmış 
durumda. Startups watch 
online girişim veritabanına 
erişim ile de girişimcilerin 
pazar araştırması, rakip analizi 
ve stratejik konumlama 

yapmalarında destek olacak. 
iNEO Kuluçka 

Merkezi’nde, firma kuran 
girişimcilere haftalık bire 
bir görüşmeler ile destek 
olarak firmaların hızlanması 
sağlanacak. Girişimcilere 
konularıyla ilgili sektörden 
mentorlar ile tanıştırma, 
iş dünyasından doğru 
bağlantıların bulunması, ilk 
müşteri elde edilmesi ve pilot 
uygulamaların başlaması için 
destek verecek. Ayrıca girişim 
firmalarının faaliyet alanlarında 
devlet hibe ve teşviklerinin 
yanı sıra özel fon desteği 
almaları için melek yatırım 
ağları ve risk sermayesi fonları 
ile eşleştirme yapılacak Bu 
arada Amazon Web Services 
gibi teknoloji sağlayıcı 
altyapılarla işbirliği yaparak 
girişimcilerin ilk müşterilerini 
bulup para kazanmaya 
başlayana kadar sürede ücretsiz 
bir şekilde bu altyapılardan 
faydalanması da sağlanacak.

Törende konuşan 
Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Aydın, “Bugün hizmet 
vermeye başlayan ve başta 
öğrencilerimiz olmak 
üzere mezunlarımız ve 
akademisyenlerimize 
girişimcilik konusunda destek 
verecek olan Khas iNEO 
Kuluçka Merkezi, özellikle 
öğrencilerimize, uzmanlaşmak 
istedikleri sektörde kendi 

işlerini kurarak hem kendileri 
hem ülkemiz hem de dünya 
için değer yaratmalarını 
amaçlıyor. Merkezin kapılarını 
açmış olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Bu proje bizim 
için aynı zamanda manevi 
değer de taşıyor, zira 
üniversitemiz, Türkiye’nin en 
büyük girişimcilerinden ve en 
büyük eğitim gönüllülerinden 
merhum Kadir Has’ın adını 
taşıyor. Onun ve dolayısıyla 
üniversitemizin dünya 
görüşüne de uygun bir hamle 
yaptığımız için mutluyuz” dedi.

Kuluçkanın Mentorları
Haziran 2015’ten bugüne kadar 8 ön 

kuluçka, 3 kuluçka firması ile çalışılan KHAS 
iNEO Kuluçka Merkezi’nde 2016’da 5 yeni 

firmanın daha kuruluşunun desteklenmesi 
planlanıyor. 

2016’da Kadir Has Üniversitesi dışında da 
faaliyet göstermesi planlanan Kuluçka 
Merkezi’nin mentorlarından bazıları:  

Aydın Bırık (Turkcell), Can Saracoglu (String 
Ventures), Deniz Özkan (Turkcell), Duygu 

Öktem (TT Pilott), Ekim Nazım Kaya (Botego), 
Emre Özbek (Startup Angels), Etkin Çiftci 

(Bilende.com), Faruk Erdoğan (egitimonline.
com), Mustafa Eren (Verisun), Nilhan Gür 

(Zuma), Okyar Tahaoğlu (BKM), Vadi Dipçin 
(Türk Telekom) ve Emre Ustaoğlu (TriAlesta)

Haber-Fotoğraf: M. Alparslan Budak 
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Benzin Dökülerek 
Yakılan Soba  
Can Aldı

olan Salim Kocabey’in 13 
yaşındaki kızı Yasemin Kocabey 
sobanın alev almasını görünce 
korkarak üçüncü kata çıktı ve 
atladı. Dışı beton içi ahşap olan 
bina, Fatih, Şişli ve Bayrampaşa 
itfaiye ekiplerinin müdahelelerine 
rağmen büyük çapta hasar gördü. 

Yangına şahit olan çevre 
esnafından Hasan Gedik ise 
yaşananları şöyle anlattı: 

“Binanın üçüncü katında 
camın önünde bir kız gördük. 
Ona battaniye ayarlamaya 

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in program koordinatörlüğünü yaptığı Televizyonculuğun 
5N1K’sı- Dipnot Akademi 2 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde başlıyor.

Şiddetli Lodos Haliç’te 
Tekne Batırdı

Kadir Has Üniversitesi Cibali 
Kampüsü’nün karşısındaki 
Özlem Parkı’nın kıyısına 
demirlenen bir tur teknesi 
geçtiğimiz Ocak ayında şiddetli 
lodostan dolayı batmıştı. 33 
metre boyunda, 6,5 metre 
genişliğinde ve 240 kişi 
kapasiteli tekne, günlerce süren 
kurtarma çalışmalarının ardından 
9 Şubat’ta su yüzüne çıkarıldı. 
Olay yerinde bulunan görgü 
tanıklarının açıklamasına göre; 
lodostan dolayı savrulan teknenin 
altında çatlaklar açıldı, tekne su 
almaya başladı ve bu sebeple 
de battı. Yaklaşık değeri 350 
bin Türk Lirası olarak belirtilen 
teknede hasar büyük; dış boyası 
atmış, paslanmaya yüz tutmuş, 
kaptan köşkü yosun tutmuş, 
gövdesi neredeyse çürümüş, 
bir zamanlar restoran ve bar 
olarak kullanılan ana yemek 
salonu zamanla kullanılamaz 
hale gelmiş. Hem tekne hem 
de kendi adlarını açıklamak 
istemeyen tekne sahipleri 
tekneyi 22 Şubat’ta tersaneye 
çekerek onarım çalışmalarına 
başladıklarını belirttiler. 

10 Şubat’ta Kadir 
Has Üniversitesi Cibali 
Kampüsü’nün Hisaraltı 
Caddesi’ne bakan açık 
otoparkının yanındaki üç katlı 
ahşap binada yangın çıktı.  

 
Binanın birinci katında 

dükkan, ikinci katında Salim 
Kocabey’in kızkardeşi Saliha 
Kocabey otururken üçüncü 

katta da Salim Kocabey 
yaşıyordu.

Yangının Saliha Kocabey’in 
sobasının aniden tutuşmasından 
çıktığı belirtildi. Yapılan 
açıklamalara göre; Saliha 
Kocabey sobayı benzin dökerek 
yakmaya çalıştı ve sobanın 
aniden tutuşması ile ikinci kattan 
başlayan alevler kısa sürede 
ahşap binayı sardı. 

O sırada Saliha Kocabey’de 

Haber-Fotoğraf: Zeynep Yılmaz

Cibali Mah. Üsküplü Cad. 
Nalıncı Kasım Sok. No.1 Balat-Fatih

E-posta: nicekafe.evyemekleri@
gmail.com

Instagram: nicekafeevyemekleri 
 

Pazar günleri hariç 08:00-20:00 açık
 

Sevilen yemekleri: Tavuk suyu 
çorbası, defne yapraklı fırında tavuk, 

şakşuka, tas kebabı 

Paket servisi var, Wi-Fi var 
 

Kredi kartı geçerli, Rezervasyon yok 

Toplu sipariş olduğunda önceden 
haber verilmeli
Klima/Isıtıcı var 
Dış Mekan var 

Alkol yok

0 212 533 08 60 
 0534 799 39 35

çalışıyorduk. Ona defalarca 
‘atlama’ diye seslendik, ancak 
maalesef çok panik oldu ve bu 
çağrılarımıza rağmen atladı.” 
dedi. Başka bir görgü tanığına 
göre ise Yasemin atlarken 
binanın ön tarafından elektrik 
direğinin kablolarını ayağı 
takıldı ve dengesini kaybederek 
yere çakıldı. Hala Saliha 
Kocabey ise oturtuğu ikinci 
kattan kendisi yürüyerek çıktı. 

Ağır yaralanan Yasemin 
Kocabey’e önce mahalle 
sakinleri müdahele etti; 
ardından olay yerine gelen 
ambülanslarla Haseki Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırıldı. 

Yapılan tüm müdahalelere 
rağmen yaşamını yitiren 
genç kızın cenazesi Fatih 
Camii’nden kaldırılarak 
Kulaksız Mezarlığı’na 
defnedildi. Halası Sahiha 
Kocabey ise ağır yaralı ve 
üçüncü derece yanık tedavisi 
devam ediyor. Polisin inceleme 
başlattığı yangın ile ilgili olarak 
Fatih Belediye Başkanı Mustafa 
Demir ise aileye yardım 
edebileceğini açıkladı.

Haber: Hüseyin Onur Teksan Fotoğraf: Tevfik Başer

Benzer bir olayda, 2013 yılının 
Mayıs ayında Balat sahilinde 
demirlenen Patara isimli tur 
teknesi, yine lodostan dolayı 
batmış ve kullanılamaz hale 
gelmişti. 

Sık sık bu tür olaylar 
yaşanması, akıllara İstanbul 
Boğazı’nın çetin sularında  hizmet 
veren tur ve organizasyon 
teknelerinin can ve mal 
güveniliğiyle alakalı soruları 
beraberinde getiriyor.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
yayınladığı ‘Deniz Turizmi 
Yönetmeliği Uygulama Tebliği’ 
resmî gazetesinin 4. bölüm 8 ve 
9. maddelerine göre uygulanması 
şart koşulan bazı maddelerin, 
boğaz turizmi yapan tur tekne 
işletmelerince uygulanmadığı 
çok açık bir şekilde görülebilir. 
Bu durumun yaratacağı can ve 
mal kaybını önlemek için ise 
yetkililerin buna yakın zamanda 
müdahalesi gerekiyor. 

Bu ilk değil

İstanbul Bayrampaşa’daki 
Çevik Kuvvet Müdürlüğü binası 
önündeki bir polis minibüsüne 
3 Mart perşembe sabahı silahlı 

saldırı düzenlendi. İkisi kadın, üç 
silahlı saldırgan önce minibüsü 

durdurdu ve sonra ateş açtı. 
Saldırganlardan biri el bombası 
kullandı ancak infilak etmedi; 
Saldırganların Gazi Sokak’ta 
bulunan bir binanın bodrum 

katına saklandıkları ortaya çıktı. 
Bina, polis tarafından kuşatıldı. 
“Teslim ol!” çağrısına uymayan 

saldırganlara, özel harekât polisleri 
tarafından operasyon düzenlendi. 1 
saatten fazla süren ve silah sesinin 

dinmediği operasyonda 2 kadın 
saldırgan öldürüldü. Öldürülen 

Çiğdem Yakşi ve Berna Yılmaz’ın 
DHKP-C üyesi olduğu ortaya çıktı. 
Saldırının ardından polis kırmızı 
alarma geçti. Yapılan açıklamaya 

göre İstanbul’da bombalı bir eylem 
daha olabileceği düşünülüyor ve 

bomba yüklü bir aracın 
varlığından şüpheleniliyor.
 Polisin soruşturması ise 

hala devam ediyor.

Bayrampaşa  
saldırıya 
uyandı

Haber: Hüseyin Onur Teksan
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Aile ve toplum baskısının 
sonuçlarını olabilecek en 
açıklayıcı ve en dramatik yolla 
anlatıyor Amerikalı yazar 
Celeste Ng okuyucularına. 
Olay örgüsü ana hatlarıyla 

1977 yılında geçiyor, fakat hem 
okuyuculara olayın iç dünyasını 
göstermek için geçmişten hem 
de karamsarlıkla boğmamak 
için gelecekten kısa kesitler 
barındırıyor kitap.

“Lydia öldü, ama henüz kimse bilmiyor…”

Bu yıl 9-29 Şubat tarihleri 
arasında 8’incisi düzenlenen 
360 Dereceden Aşk Festivali, 
zengin programıyla hayata 
aşkla bakanları buluşturdu. 
Aşık Dünya konsepti ile 
aşkın her hali, Türkiye’den 
ve dünyadan festivale 
katılan sanatçılar gözünden 
yorumlandı. Festival 
kapsamındaki sergiler, 
konserler, filmler ve çeşitli 
etkinlikler İstanbullularla 
buluştu. 

12 Şubat’ta Kadir Has 
Üniversitesi’nin ev sahipliği 
yaptığı “Aşkı Konuşanlar” 
konferansında Uluslararası 
Mevlana Derneği Başkan 
Vekili Esin Çelebi Bayru,  
Acıbadem Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Kültekin Ögel, Kadir 
Has Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Yeni Medya Bölümü 
öğretim görevlisi İsmail Hakkı 
Polat, film yapımcısı Elif 
Dağdeviren ve bir zamanların 

ünlü oyuncusu ve moda ikonu 
olan Audrey Hepburn’ün 
oğlu yapımcı Sean Hepburn 
gibi tanınmış isimler dijital 
aşktan tasavvufi aşka, aşkın 
hallerinden iş aşkına kadar 
birçok yönüyle aşkı konuştular.

İsmail Hakkı Polat, 
konuşmasında dijital aşkı 
anlattı ve yaşadığımız çağın 
gitgide dijitalleştiğini ve 
hayatımızda yer alan kavramlar 
bu dijitalleşme ile birlikte 
değişim ve gelişim gösterirken, 
aşkın da bu değişime ayak 
uydurduğunu ifade etti. 

Polat, siber dünyanın içinde 
zaman ve mekan kavramlarının 
olmadığını, zaman ve mekan 

algısının siber dünya üzerinde 
farklı boyutlarda yer aldığını 
belirtti. 

Polat: “Çiftler artık sosyal 
medyadan birbirlerinin 
hareketlerini takip 
ediyorlar. Hangi gönderiyi 
beğendiklerini, kime 
yorum yaptıklarını ve ne 
zaman yorum yaptıklarını 
görebiliyorlar. Bu, çiftler 
arası kıskançlığın daha çok 
artmasına ve sonuç olarak da 
aralarının bozulmasına hatta 
ayrılıklara kadar gidiyor.” 
diyerek sosyal medyanın 
ilişkiler üzerindeki etkisini 
ortaya koydu. 

Dijital dünyada ayrılıkların 
uzun sürdüğünü de ifade eden 
Polat stalk, troll, siber zorbalık 
ve mahremiyet kavramlarının 
hepsinin siber ortamda 
ilişkilerin riskleri olarak 
görüldüğünü ifade ederek, 
gerekli önlemlerin alınması 
halinde risklerin yaşanma 
olasılığının düşeceğini belirtti.

Dünyaya Aşkla Bakanlar
Haber: Andaç Alp  Fotoğraf: Artin Baharoğlu

Yazan: Burcu Yılmazcan

Festival kapsamında aşka dair 
düşüncelerini anlatan ve hayır 
kurumlarına verdiği değerden 

bahseden Sean Hepburn 
Ferrer, şunları söyledi: “Aşk 
çok güçlü bir duygu. Antik 

Yunan’da savaşlar, aşk ve güç 
için çıkmıştır. Yaşadığımız 
dünyada aşksız olduğunu 
düşünen birçok insan var; 

ama herhangi bir şeyi 
sevdiğimizi söylerken örneğin; 

arabaları seviyoruz derken 
bile içimizde bir aşk var. 

Annem hep aşkın insan kasına 
benzediğini ve her gün yeteri 

kadar çalıştırmadığımızda 
eriyip gideceğini söylerdi. 
Aşkın ayağımıza gelmesini 

bekleyemeyiz. Aşk her yerde. 
Doğru aşk günün birinde 

karşımıza çıkar.” 

“Doğru aşk günün birinde 
karşımıza çıkar.”

Bir dramın başarılı 
olması, onun gerçekliği 

ile doğru orantılıdır. 
Amazon’da “Yılın en İyi 

Kitabı” seçilen “Sana 
Söyleyemediğim Her Şey” 

kitabını başarılı kılan 
öğelerden biri de bu. 

Kurgu ve dil oyunlarının 
önemsenmediği kitapta, 

yıldız karakterler ve 
onların iç dünyaları. 
Konunun naifliği ve 

yazarın üslubu sayesinde 
üzülmeyeceğiniz, gözyaşı 

dökmeyeceğiniz bir 
karakter bulmak olanaksız.

Mutsuz, daha doğrusu 
kimliğini bulamamış, 
birer anne babanın ve 
farklılıklara açık olmayan 
toplum yapısının, çocukların 
hayatlarını ne denli yanlış 
etkileyebileceğini ve onları 
nasıl yok edebileceğini 
işlemek kitabın kaygısı ve 
bunu da başarıyor.

Ng’nin üsluptaki 
başarısının bir diğer kanıtı 
ise konu geçişlerinin 
doğallığı. Konunun orta 
yerinde bakış açısının 
ve anlatıcının değişmesi 
okuyucuyu rahatsız etmek 
yerine, kurgu ve üslup başarısı 
sayesinde, okuyucunun 
buna gereksinim duymasını 
sağlıyor. Karamsarlıkla dolu 
olan bu konu, yazım tarzı 
sayesinde okuru sıkmıyor ya 
da bunaltmıyor. Ve böylece 
duyguları kavramada, kitaptaki 
her karakteri anlamada, onların 
iç dünyasına inmekte hiçbir 
zorluk çekmiyor, okuyucu.

Her şey kendiliğinden 
oluveriyor adeta. Bir 
bakmışsınız iki sayfa önce 

sizi sinirlendiren, “bu kadar 
da olmaz!” dedirten bir 
karakter için üzülüyor ve onu 
benimserken buluyorsunuz 
kendinizi. 

Martı Yayınları’ndan 2014 
yılında ilk baskısı çıkan kitabı 
Türkçe’ye kazandıran ise 
Zeynep Yeşiltuna imzasını 
taşıyor.

... Lydia gecenin bir
yarısı kendi yatağında 
gözlerini açtı. Babası 
ayakkabılarını bile 

çıkarmadan onu oraya 
götürmüştü. Ardından el 

yordamıyla annesinin Noel’de 
hediye verdiği günlüğünü 

aradı. Nihayet önemli bir şey, 
mutlaka yazması gereken 
bir şey yaşanmıştı. Fakat 

olanları nasıl açıklayacağını 
bilmiyordu. Bir günde her 

şeyin nasıl değişebildiğini... 
Delicesine sevdiği bir insanın 
bir an var olup, bir an nasıl 

yok olduğunu ...

Khas Model Birleşmiş Milletler Kulübü, Belçika Antwerp Üniversitesi’nde
 düzenlenen AntwerpMUN Konferansı’na katıldı.
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Yaşamı boyunca endüstriyel 
objeleri toplayan ve benzersiz 
bir koleksiyona sahip olan 
merhum iş adamı Rahmi 
Koç merakını, yıllar sonra 
ülkemize büyük bir kazanım 
olarak döndürmüş. Kendi 
deyimiyle, “Endüstiriyel 
mirasın aynası” olan Rahmi 
Koç Müzesi, 27 bin metrekare 
üzerine kurulmuş bir hazine. 
Açılışından iki sene sonra, 
Avrupa Konseyi tarafından 
yılın müzesi özel ödülü alan 
müze, sadece seyirlik değil, 
sunduğu aktivitelerle bir yaşam 
alanı, çocuklar için keyifli bir 
öğrenme üssü olmuş. Sadece 
endüstriyel koleksiyonuyla 
değil, Haliç oyuncakçısı, saat 
koleksiyonu, Ege’de tarihi 
esintiler taşıyan zeytinyağ 
fabrikası, bilimsel aletleri, 
maketleri, oyuncakları ve yıl 
içinde açılan birbirinden önemli 
sergileriyle çok sevilen bir 
müze olarak anılıyor. Mekan, 
daha çok eski sarayları ya 
da tarihi camiileri andırıyor. 
Koleksiyonlar konuların 
uzmanlarını olduğu kadar, 
öğrenmek isteyen amatörleri 
de ilgilendirecek cinsten. 
Cam vitrinlerde yer alan eski 
radyolar, sayısız tren modelleri 
tekne resimleri gibi en çok 
göze çarpan bir diğer bölüm 
ise, ses efektleriyle donatılmış 
bir gemiye ait kaptan köşkü. 
Müze, zengin bir araç ve 

tekne koleksiyonunun da ev 
sahipliğini yapıyor. Birinci 
Dünya savaşında İngiliz ordusu 
tarafından kullanılan araba da 
görülebilecek araçlar arasında 
yer alıyor. Sarı rengiyle 
hemen dikkati çeken Anadolu 
yakasının simgelerinden tarihi 
Kadıköy-Moda tramvayı 
da müze koleksiyonunda 
bulunuyor. Bu bölümde 
elektrikli tramvaydan önce 
kullanılan atlı tramvaylar 
oldukça ilgi çekiyor. Müzenin 
açık hava bölümünde de 
uçaklar ve denizaltılar 
sergileniyor. Bu bölüm 
havacılık meraklılarının ve 
çocukların en sevdiği bölümler 
arasında yer alıyor. 

11 Şubat’ta Kötü Kedi 
Şerafettin filminin iki yönetmeni 
ve senaristini ağırlayan Khas 
Sinema Kulübü oldukça keyifli 
bir söyleşi gerçekleştirdi. 
Üyelerinin ve dışarıdan da 
katılımın yoğun olduğu 
söyleşide yönetmen Mehmet 
Kurtuluş ve Ayşe Ünal “film 
için çok çalıştık. Türkiye’de ilk 
iki boyutlu animasyon filmini 
yapmayı hiç hedeflemesek de 
böyle bir eserin ülkemizde 
yapılmış olması bir öncü olabilir 
ve sinemada böyle yapıtları 
artık görmeye başlarız belki,” 
açıklamalarında bulunurken; 
senarist Bülent Üstün “ben 
10 yıldan fazladır Şerafettin 
karakteriyle yaşıyorum, paramı 
onu çizgi romanlarımda 
canlandırarak kazanıyorum 
ve onu beyazperde de görmek 
benim için gerçekten muhteşem 
bir duyguydu” dedi. Söyleşi 
sonunda minik bir hayranının 
Kötü Kedi Şerafettin çizimini 
kabul eden Üstün, “her Şerafettin 
çizimini beğenmem ancak bu 
çok güzel olmuş” diyerek minik 
hayranından çizimi kendisi için 
imzalamasını istedi. 22 Şubat’ta 
ise İftarlık Gazoz film ekibini 
ağırlayan ekip ikinci kez büyük 
bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
Yönetmen Yüksel Aksu, yapımcı 
Elif Dağdeviren, oyuncu Efe 
Berat Parlar ve oyuncu Ümmü 
Putgül’ün katılım gerçekleştirdiği 
söyleşi büyük beğeni topladı. 

Yönetmen Yüksel Aksu 
kendisine yöneltilen tüm soruları 
içtenlikle yanıtlarken filmde yer 
alan gazozcu Cibar Kemal ile 
ilgili olarak çıkan tartışmalara 
yaptığı “Kasabamızda Cibarlar 
adında bir aile vardı başka bir 
işle uğraşıyorlardı. Hikayenin 
içindeki karakter ise aslında 
farklı bir isim ile oluşturulmuştu 
ancak Erbil ismi o döneme çok 
uymayacağı için değiştirme 
kararı aldık. Döneme ait bir 
isim bulmak istedik ve Kemal 
yaptık. Hem de Cem’in (Yılmaz) 
oğlunun adına atıf olsun diye. 
Ama sonra kıymet verdiğimiz 
ahbabımız ‘babamı yanlış 
göstermiş’, diye bizi mahkemeye 
verdi. Birincisi çizilen karakter 
babası değil, ikincisi de karakter 
söylediği gibi negatif değil.” 
açıklaması ile konuya açıklık 
getirdi. 

Etkinliklerine devam eden 
kulüp 28 Şubat gecesi özel 
izin alarak Oscar Ödül törenini 
okulda üyeleri ile birlikte 
seyretti. Eğlenceli dakikalara 
sahne olan geceyi aynı hafta 
da gerçekleştirilen Baskın 
Karabasan film gösterimi ve 
söyleşisi takip etti.  8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü de 
unutmayan SineHas kadrosu 
moderatörlüğünü Melis 
Behlil’in gerçekleştirdiği Kadın 
Sinemacılar ile Söyleşi etkinliği 
ile döneme yoğun bir programla 
bir giriş yaptı. 

Haber: Tuba Kaplan

Her Şey Babasından Aldığı Oyuncak 
Tren ile Başladı

Haber-Fotoğraf: Tuba Kaplan

Haber-Fotoğraf: Aslıhan Şişman

Sinema Üzerine Sohbet 
SineHas’ta

Kadir Has Üniversitesi’nin aktif öğrenci 
kulüplerinden biri olan Sinema Kulübü 

yenilediği yönetim kadrosu ile birlikte ikinci 
döneme hızlı bir başlangıç yaptı ve peş peşe  

5 etkinlik birden gerçekleştirdi.

Her çocuk büyürken kendinden bir şeyler biriktirir, kimi çocuk 
anılarını, kimisi yazdıklarını ve bazıları da oyuncaklarını. Merhum iş 
adamı Rahmi Koç da bu çocuklardan biri. Babasının ona almış olduğu 
bir elektrikli tren ile tüm hayatı değişen Koç, günümüz çocuklarına 
büyük bir miras ve aynı zamanda da keyifle gezilebilecek bir müze 

armağan etmiş durumda.

Müze’de trenle 
gezilebilen ya da yazın 

tarihi bir tekne ile 
Haliç’te dolaşılabilen 

ve içinde yer alan 
restoran ve cafelerde 

keyifli vakit geçirilebilen 
bir alan yaratılmış. 
1994’te açılmış olan 
müze, Haliç’in kuzey 
yakasında Hasköy’de 

yer alıyor. 22 yıldır 
hem İstanbullular’a, 

hem de yerli ve yabancı 
misafirlere tarih ve 
teknoloji dolu bir 
yolculuk sunuyor. 

Cibali Kampüsü’nde 12-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Çatışma, 
Terörizm ve Toplum Konferansı’nın bu yılki konusu; “Çatışma Süreçlerinde Devlet Dışı 

Aktörler: Komplolar, Mitler ve Pratikler” olarak belirlendi.
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Fatih Belediyesi’nin 
düzenlediği 4. Sihirli Mikrofon 
Radyo Ödülleri, 13 Şubat’ta 
Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Başarılı radyoların programları 
ve programcılarına düzenlenen 
törenle ödülleri verildi.

Radyoculuk sektöründe 
hizmet veren başarılı radyoların 
radyo programları ve 
programcılarını ödüllendirmek 
amacıyla düzenlenen 4. Sihirli 
Mikrofon Radyo Ödülleri 
13 Şubat’ta gerçekleştirildi. 
Fatih Belediyesi tarafından 
Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde düzenlenen törene 
birçok şehirden çok sayıda 
radyocu katılımda bulundu; 
tanınmış isimlerin de törene 
katıldığı görüldü. Ödül  töreninde 
“Yılın En İyi Ulusal Radyosu” 
Power Türk seçildi; Okan 
Bayülgen ise “Onur Ödülü”ne 
layık görüldü.

Tören’de Fatih Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, “Siz 
değerli radyocular, hayatımızın 
her anında bizimlesiniz. 
Gün geçtikçe daha da 
gençleşiyorsunuz. Töreni takip 
etmek için çeşitli şehirlerden çok 
sayıda radyocu geldi. Ve bugün 
bir rekor kırıldı. 3 milyon 500 
binden fazla oy kullanıldı” diye 
konuştu.

Ardından, Onur Ödülü’ne 
layık görülen Okan Bayülgen 
açıklamasında radyonun sadece 
bir müzik kutusu olmadığını, 
insanlarla var olabilen bir iletişim 
aracı olduğunu belirtti. “Sihirli 
Mikrofon Özel Ödülü”nü 
kazanan Geveze, Bedirhan Gökçe 
ve Afrikalı Ali’ye ödüllerini TRT 
Genel Müdürü Şenol Göka verdi. 

Bedirhan Gökçe, 
radyoculukta 23 yılı geride 
bıraktığını belirterek, “Arabanın 
antenine kurdeleyi bağladığımız 
günden bugüne kadar çok fazla 
emek verdik” diye konuştu. 
Geveze ise  çok heyecanlı 
olduğunu söyleyerek, “Birçok 
insan, bizim gibi şov yapan 
radyocuların eğlendirmek dışında 
bir vasfı olmadığını düşünür. 
Oysa, dinleyicilerimiz bizden bir 
şeyler öğreniyor. Gerçekten çok 
iyi radyocular var Türkiye’de.”  
ifadelerini kullandı. 
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Gazeteci Mehmet Atakan Foça’nın katılımıyla düzenlenen, Doğrulama Atölyesi 
Yeni Medya Atölyeleri kapsamında 2 Mart’ta gerçekleşti.

“Atık Olmasın.”
Memet Usta, tüm malzemeleri 
çöplerden buluyor ya da 
hurdacılardan satın alıyor.  Çevre 
dostu bu atölyede, dönüşüm 
esas alınmış. Değersiz görülüp 
sokağa atılmış objeler Memet 
Usta’nın elleriyle birer antikaya 
dönüşüp, hayat buluyor. 
Yakılmak üzere toplanmış tüm 
ahşap objeleri kömür karşılığı 
hurdacılardan satın aldığını 
söyleyen Memet Usta: “Eskileri 
yeni hale getirerek, insanları ağaç 
kesmekten uzaklaştırmış oluruz. 
Atık olmasın, duman olur yoksa.” 
diyor. 

Para İkinci Planda
Her insanın yönlendirildiği 
alanda değil de yeteneği olan 
işi yapması gerektiğine dikkat 
çeken Memet Usta, Dönüşüm 
Atölyesi ile aslında bir sosyal 

sorumluk projesi gerçekleştiriyor. 
Eserlerini Ortaköy Sergisi adlı 
atölyede sergiliyor. Eşyaları ise 
talep halinde piyasa fiyatından 
çok daha uygun fiyata sattığını 
belirten Memet Usta “Sadece 
çorbayı kaynatıyoruz. Yani biz 
buradan para kazanacağız ve 
bundan ev alacağız oh çok güzel 
bir hayat olacak, öyle bir şey yok. 
Zaten böyle bir hedefin varsa 
böyle bir işi de yapamazsınız.” 
diyor.  

Haber: Merve Ağdağlı

Balat’ta yol üzerinde tarihi dokusunu kaybetmemiş yaklaşık 
1500 yıllık ufak bir dükkanın tabelası görenleri şaşırtıyor: 
“Dönüşüm Atölyesi”. Dışarıda el yapımı dolaplar, masalar 

ve çerçeveler göze çarparken, içeride yapım aşamasında olan 
sayısız obje ve atölye malzemesi dikkati çekiyor. Atölyenin 

ustası Memet Sönmez’in  asıl amacı atık malzemelerden tasarım 
yapmak ve bu malzemelerin hikayesini tekrardan yazmak. 

Ahşap ve tahta tasarımların yapıldığı dükkanda her eşyanın 
bir hikayesi var. Sönmez, bu hikâyeleri hem sosyal medya 

sayfasında yayınlıyor hem de kalıcı olması için yeniden ürettiği 
objelere ürün etiketi gibi yazıyor.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi tarafından düzenlenen 
“Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun 
90’ıncı Yılı Uluslararası Sempozyumu” 
17 Şubat 2016’da başladı. Dört gün 
süren sempozyumda Türk Medeni 
Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu birçok 
yönüyle ele alındı.

Törene başta Kadir Has 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Aydın ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şebnem Akipek Öcal olmak üzere 
Türkiye ve İsviçre’den çok sayıda 
hukuk insanı katıldı. 

Sempozyumun açış konuşmasını 
yapan Kadir Has Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şebnem Akipek Öcal, Medeni 
Kanunun Türkiye hukuk sisteminin 
temelini teşkil ettiğine dikkat çekti. 
Kanunun İsviçre’den hemen hemen 
birebir tercüme usulüyle alındığını 
hatırlatan Prof. Öcal, “Ulu Önder 
Atatürk bir sözünde ‘Medeni Kanun 
bizim devrimlerimizin en başarılısı 

ve en güzelidir’ der. Gerçekten de 
yurtdışından alınmasına rağmen 
hızla benimsenen Medeni Kanunun, 
bu özelliğiyle de bünyemize ne kadar 
uygun olduğunu gösteriyor. Burada 
konuşulan tüm konuları akademik bir 
eser çatısı altında birleştirerek hukuk 
literatürümüze çok kıymetli bir eser 
kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Aydın ise medeni 
hukukun toplumsal hayata temelden 
etki eden özelliğine değindi. 

Medeni Kanunun kabulünün 
bütünüyle bir zihniyet değişikliği 
getirdiğini ifade eden Rektör 
Prof. Aydın, “Medeni Kanunumuz 
kabulünden bu yana birçok kez 
değişiklik geçirse de ana zemini, 
ana zihniyeti hep aynı kaldı. Hukuk 
Fakültesi, kurulduğu günden bu yana 
son derece ciddi etkinliklere imza attı. 
Hukukun ciddiyetini kaybetmeden 
her şeyi tartışabilmemiz lazım.” diye 
konuştu.

Türk Hukuk 
Sisteminin Temeli 
Medeni Kanun
Haber: Zeynep Mengi Öztel Fotoğraf: Ulaş Tosun 

Sihirli Mikrofon 
Radyo 
Ödülleri’nde
3,5 milyon oy 
kullanıldı  

İŞTE O SİHİRLİLER
Sihirli Mikrofon Onur Ödülü: 

Okan Bayülgen 

Sihirli Mikrofon Özel Ödülü:  
Geveze, Bedirhan Gökçe ve Afrikalı Ali

Yılın En İyi Ulusal Radyosu: Power Türk

Yılın En İyi Yerel Radyosu: 

TRT İstanbul Kent Radyo

Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu: Kral Pop

Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu: 
Number 1 FM

Yılın En İyi Slow Müzik Radyosu:  
Slow Türk

Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu:  
Medya FM

Yılın En İyi Üniversite Radyosu: 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Radyosu

Yılın En İyi Arabesk Radyosu:  
Ankara Aşk FM

Yılın En İyi Talk Radyosu: Alem FM

Yılın En İyi Haber Radyosu:  
A Haber Radyo

Yılın En İyi Spor Radyosu: Radyo Spor

Yılın En İyi Tematik Radyosu: Moral FM

Yılın En İyi Dijital Radyo Portalı: 
Karnaval.com

Yılın En İyi İnternet Radyosu:  
İstanbul Ajansı

Yılın En İyi Radyo Show Programı:  
Cem Arslan’ın Gazoz Ağacı programı

Yılın En İyi Radyo Programı:  
Pascal Nouma ve Kadir Çöpdemir’in 

Aragaz programı

Yılın En İyi Radyo Konuk Programı: 
Yasemin Şefik

Yılın En İyi Şiir Edebiyat Programı: 
Talga Bora Öge

Yılın En İyi Yerel Radyo Programı: 
Baydamar Ersin

Gelecek Vadeden Radyo Programcısı: 
Uğur Bozdağ ve Doğancan Özadlı

Atığın Eşyaya Dönüştüğü Atölye
Haber-Fotoğraf: İlgün Özcan



07
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Khas salon kürek yarışları 2 Mart’ta yapıldı. 

Bu Restorantın Masaları 
Haliç Manzaralı

Eski Chefschool Yeni Robert’s 
Coffee Oldu

Kadir Has Üniversitesi Cibali 
Kampüsü D Blok ikinci katta 
(eski Yemekhane’nin olduğu yer) 
geçtiğimiz aralık ayı başında açılan 
MasterFood İstanbul, üniversitenin 
çalışanlarına ve öğrencilerine 
yemek hizmeti sunuyor. 
Menüsünde hem sulu yemek hem 
fast food çeşitlerinin bulunması 
MasterFood için artı puan sağlıyor. 
Mekanın işletme sorumlusu 
Arzu Türkoğlu’nun söylediğine 
göre üniversite tarafından 
belirlenmiş bir fiyat politikası 
göz önüne alınarak fiyatlandırma 
yapıldığından fiyatlar piyasanın 
hemen hemen yarısı kadar. Bu da 
mekanın, öğrenciler tarafından 
tercih edilme sebeplerinin başında 
geliyor.

Masterfood; restoran ve 
yemek sektöründe yeni bir isim 
olarak bilinse de aslında 26 
yıllık bir firma olan ve teknoloji-
bilişime yön veren Servodata 
Bilişim A.Ş’nin yeni bir kurumu. 
Kurucusu ve MasterFood’un 

Genel Müdürü olan Cem Haydar 
Bektaş daha önce de Kadir Has 
Üniversitesi’nde Bilgisayar ve 
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 
yarı zamanlı öğretim görevlisi 
olarak görev yapmış. Yine, 
Arzu Türkoğlu’nun dediğine 
göre MasterFood’un Kadir Has 
Üniversitesi’nde açılmasında 
Bektaş’ın bilinirliği tercih sebebi 
olmuş. MasterFood’un ikinci 
şube olarak ise İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’ni tercih ettiğinide 
belirtelim. Türkoğlu’na bir de 
taleplerin ne durumda olduğunu 
ve beklentilerinin karşılanıp 
karşılanmadığını sorduk; 
üniversitenin kendilerine, 
kendilerinin de üniversiteye alışma 
sürecinin olacağını söylüyor ve 
ekliyor: “Bu süreçte kalitemiz ve 
hizmetimizden ödün vermeyerek 
öğrenci çıtasını yükseltmeyi 
hedefliyoruz. Eşsiz Haliç 
manzarasında yemek yemek her 
üniversite öğrencisine nasip olmaz 
diye düşünüyoruz.”

Kadir Has Üniversitesi 
Cibali Kampüsü’nde Chefschool 
olarak hizmet veren mekan 
yerini birçok üniversitede de 
adını duyurmuş olan Robert’s 
Coffee’ye bıraktı.15 Şubat’ta 
hizmete açılan Robert’s Coffee 
henüz çok yeni olmasına 
rağmen mola zamanlarında 
öğrencilerin sıkça tercih ettiği 
bir mekan halini aldı.

Kahve çeşitleriyle ünlü olan 
Robert’s Coffee bunun yanı 
sıra zengin yemek çeşitleriyle 
de dikkatleri üzerine çekiyor. 
Atıştırmalıklardan, sıcak 
yemeklere geniş bir menüye 
sahip olan mekanda Club 
Sandviç, Mozarella Sandviç, 
Chicken Hawaii en çok sevilen 
yiyecek çeşitleri arasında. 

İçecek ve özellikle kahve 
çeşitlerine bakacak olursak da 
Colombia Excelso, Ethiopia 
Mocha Sidamo, Brasil Santos 

gibi origin kahve çeşitleri 
ders aralarında veya ders 
çalışırken öğrencileri cezbeden 
lezzetlerden bazıları. Fresh 
içecek severleri de unutmayan 
Robert’s Coffee milkshakeleriyle 
de öğrencileri kendisinin 
müdavimi yapıyor.

Kadir Has 
Üniversitesi Sağlık 
Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı ile birlikte 
gerçekleştirilen 
etkinlikler 
kapsamında 23-25 
Şubat tarihlerinde 
masa tenisi turnuvası 

gerçekleştirildi. 
Finale kalan iki 
isim Emir Güney 
ve Görkem Çakır 
olurken Güney 
rakibini 3-0 yenerek 
şampiyon oldu. 

2 Mart’ta Cibali 
Kampüsü’nde 

Haber-Fotoğraf : Nur Aslanbay

Haber: Ayşen Uçar Fotoğraf: Ulaş Tosun

Haber-Fotoğraf : Dilan Yakut

Yemek 
Chicken Hawaii 17 TL 
Club Sandwich 18 TL 

Mozarella Sandwich 15,50 TL  

Kahve 
Colombia Excelso 8TL 

Ethiopia Mocha Sidamo 8 TL 
Brasil Santos 8 TL  

Milkshake 
Strawberry Field 9,5-10,5 TL 

Chocoloate Dream 9,5-10,5 TL 

Salon Kürek Yarışlarına Yoğun İlgi

Akademik-İdari Personel (Kadın) 
1. Aysel Damar

2. Nur Balkır Kuru

Akademik-İdari Personel (Erkek)
1. Ahmet Ayar

2. Cemil Kaya

3. Emir Güney

Öğrenci (Kızlar)
1. Elpida Davul

2. Kübra Aksoyer

3. Gizem Kirazcı

 Öğrenci (Erkekler)
1. Mert Irmak

2. Özgür Borazan

3. Murat Koçer

Turnuvada dereceye 
girenler 

düzenlenen Salon Kürek 
Yarışları da üniversite 
akademik, idari personel 
ile öğrencilerin yoğun 
katılımıyla sona erdi. 

Yarışlar 4 ayrı 
kategoride düzenlendi, 
toplamda 72 kişinin 
katılımı oldu. Bu yıl 
ilk defa düzenlenen 
organizasyona katılımın 
yanı sıra izleyenlerde 
yoğun ilgi gösterdi.

Kürek, insanın 
denizler ve akarsularla 

tekne kullanarak 
mücadelesini temel 
alan spor dalı olup 

sporcular aynı 
zamanda salonda 
da yarışabilmekte 

ve antrenman 
yapabilmektedirler.
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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 Mehmetçik Sok. No: 1, Bahçelievler

 

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

Balaturka
Yavuz Sultan Selim Mah., Seferi Koz Sokak No: 1, Cibali 

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

Cibalikapı Balıkçısı
Kadir Has Caddesi, No: 5, Cibali

 
Dostlar Kıraathanesi

Odun İskelesi Sok. No: 1 Yavuz Sultan Selim Mah., Cibali

Lö Şantiye 
Kadir Has Caddesi, Cibali Mahallesi, No: 9, Cibali

 

Nice Kafe & Ev Yemekleri
Cibali Mah., Üsküplü Cad. Nalıncı Kasım Sokak, No: 1, Balat

 
Osmanoğlu Kebap

Cibali Mahallesi, Fukarababası Sokak, No: 2, Cibali 

Yılmazlar Restaurant
Karasarıklı Sok. No: 8 Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali
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Fatih Belediyesi Bilgi Evleri 7. 
Çocuk Şenliği 26 Nisan’da Fındıkzade 
Çukurbostan Şehir Parkı’nda 
gerçekleştiriliyor.

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

CİBALİ POSTASI’NI BULABİLECEĞİNİZ NOKTALAR

Haber: Zeynep Mengi Öztel

Galeri KHAS’ta 
Vertigo ve Yer Çekimi Sergisi

‘’Ben sessiz konuşma ustasıyım. Ömrüm boyunca susarak 
yaşadım diyebilirim...’’ Dostoyevski-Beyaz Geceler

‘’Ben sessiz konuşma ustasıyım. Ömrüm boyunca susarak 
yaşadım diyebilirim...’’ Dostoyevski-Beyaz Geceler

Fotoğraf: Burcu Yılmazcan - İletişim Fakültesi
İletişim Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencisi

Küratörlüğünü Kadir Has 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Bülent 
Kahraman’ın üstlendiği, Ressam 
Seydi Murat Koç’un ‘Vertigo ve 
Yer Çekimi’ sergisi sevenleri ile 
buluştu. Kadir Has Üniversitesi 
Cibali Kampüsü’nde bulunan 
çağdaş sanat merkezi Galeri 
KHAS’ta gerçekleştirilen sergi 
4 Mart-4 Haziran 2016 tarihleri 
arasında görülebilecek. 

Prof. Dr. Hasan Bülent 
Kahraman sergi hakkında şunları 
söyledi: “Seydi Murat Koç’un 
resimleri bizim güncel resim 
alanımızda dahi çok önemli, çok 
yaratıcı, çok etkileyici bir çizgiye 
oturuyor. İçinde yaşadığımız 
dünyanın verileri Koç’un 
resimlerinde bambaşka bağlamlar 
oluşturuyor. Zaman zaman, önceki 
serilerde gördüğümüz gibi, verili bazı 
imgelerden kalksa dahi bu resimler 
bize yepyeni ufuklar açıyor. Koç, 
imgeyi bağlamından koparmakla 
kalmıyor, onu yeni imgelerle 
buluşturuyor. Üstelik bu imgeler, çok 
kışkırtıcı biçimde klasik dünyanın ve 
imgelemin figürleri. Böylelikle ortaya 
çok katmanlı bir resimsel söylem 
çıkıyor. Pop sanatın öğelerinden 
yararlanmaktan da çekinmeyen Koç, 
ortaya çok zevkli, düşündürücü, 
sorgulamaya iten, yargılayan ve 
yargılatan, kurmacayla tanıdık olanı 
kesiştiren, zaman zaman tekinsizleşen 

bir görsel sunuyor. Galeri KHAS 
sergisi vurucu bir sergi. Eserlerinde 
anlatılmak isteneni gerçeküstü bir 
duyguyla bizlere aktaran sanatçı, 
yerinden edilmiş figürlerle her şeyin 
bir merkeze döneceğini, yazgının 
kaçınılmazlığını anlatıyor. Koç 
sergi alanının modern mimarisi ile 
eserlerindeki antikite imgelerini 
de bir araya getirip yapı bozumu 
yaratmayı başarmış.”

Resimlerinde kendisinin de 
sonradan fark ettiği yer çekiminin 
etkilerinin olduğunu belirten Seydi 
Murat Koç: “Vertigo ve Yer Çekimi 
Sergisi Hasan Bülent Hocamızla 
beraber oluşturduğumuz bir proje. 
Bir yıl önce temellerini atmaya 
başladığımız bu seçkide son 
dönemimi kapsayan işler var. Burası 
gerçekten mükemmel bir mekân. 
Burada tezatlık oluşturmak istedim. 
Eserlerimde bulunan antikiteden 
işler ile buranın modern mimarisini 
bir araya getirerek bir yapı bozumu 
yarattım. Hocamız eserlerimi 
incelediğinde onda uyanan duygunun 
bir yer çekimi olduğunu belirtti. Ben 
de bu konuşmadan sonra yer çekimi 
ile ilişkim olduğunun farkına vardım. 
Bunun psikolojik bir şey olduğunu 
anladım. Çünkü sanatçı farkında 
olmasa da içinde bulunduğu durumu 
ve yaşadıklarını eserlerine yansıtıyor. 
Bu sebeple bazen bir dış göze ihtiyaç 
duyuyoruz. Sergi de buna buna işaret 
ediyor.” diye konuştu.

‘Vertigo ve Yer Çekimi’ isminin 
nasıl oluştuğunu Prof. Dr. Kahraman 
ise “Koç, öteden beri izlediğim 
bir sanatçıdır. Yaptığı resimlerin 
hepsinde ortak bir problematik 
gördüm. Nitekim bu serginin adını 

da o yüzden böyle koyduk. Vertigo 
baş dönmesi demek. Koç’un ilk 
günden beri bütün resimlerinde yerle 
ilgili bir problem var. Yani uçmaya, 
sıçramaya, yerden kopmaya, yere 
konmaya çalışan bir takım nesne 
ve kişilerin resimlerini yapıyor. 
Düşündüm ve onun baş dönmesi 
dediği meseleye yer çekimini 
ilave ettim. Yer çekimi merkez 
demektir, yere basmak demektir. 
21. yüzyılda böyle bir resmin o 
problematikler etrafında ne ifade 
ettiğini sorgulamaya çalıştım. Ayrıca 
çağdaş sanatın dünyanın boşluğuna 
atılmış, kendiliğinden oluşmuş 
bir şey olmadığını düşünüyorum. 
Bunun mutlaka bir kökü olmalı. 
Burada metaforik imgeler olarak 
antikite figürleri yer alıyor. 
Eserlerinde Apollonlar, Zeuslar, 
Hadesler, Afroditler var. Onların 
çağdaş dünyada ortaya konmuş 
ve mimari kökeni olan bir takım 
görüntülerle bütünleştirilmesinin 
de yine üstünde durulması gereken 
bir sorunsal olduğu kanısındaydım. 
Bunu çok önemsiyorum. Bu yer 

çekimi kavramını bu yapıtların 
bizim merkezimiz olan antikiteye bir 
gönderme ifade ettiğini vurgulamak 
üzere sergiye ad olarak bunu seçtim.” 
şeklinde açıkladı.

Koç’un resimlerinde sanatçının 
iç dünyasından çıkma imgelere 
rastlandığını ifade eden Prof. Dr. 
Kahraman “Koç’un resimlerine bütün 
olarak bakıldığında birinin içinden 
çıkmış olan imgelere dayanıyor. 
Dolayısıyla bunun bir sürekliliği 
var. Bizim çağdaş sanatçılarımızda 
bu pek görülen bir durum değil. 
Bizde sanatçılar her yaptığı resimde 
kendi yaptığı tarihini yeniden 
kurmak ve yeniden başlatmak 
kaygısında. Birbirini bütünleyen 
imgelerle türetilmiş olan resimsel 
söylem, sanatçının hem kişisel tarihi 
açısından hem de sorunsallarını 
yerleştirebilmesi bakımından daha 
önemli. Sanatçımızın bu sergisi 
bugüne kadar yapmış olduğu bütün 
serilerinin bir toplamı gibi. Bu da beni 
özel olarak bir sanatçıyla kurduğum 
ilişki bakımından ilgilendiren bir 
durumdu.” dedi.

Hissetmek ne büyük bir ağırlık! Hissetmek zorunda olmak 
ne büyük bir ağırlık! Fernando Pessoa-Huzursuzluğun Kitabı

Fotoğraf: Burcu Yılmazcan - İletişim Fakültesi
İletişim Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencisi


