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Dimitrie Cantemir Evi’ne Ziyaretçi
Gelmeyince, Restorasyon Kararı Alındı
İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi Müdürü Dr. Silvana
Rachieru’dan Dimitrie Cantemir Evi’nin bugünkü durumu hakkında bilgi aldık.

Fatih Belediyesi ve Avrupa Birliği’nin beraber
yürüttüğü Fener Balat Rehabilitasyon Programı Balat’ın 2020
kapsamında 2007’de restore edilen Romen bilgin Ütopyası
Dimitrie Cantemir’in evi şu günlerde kapalı.
Haber-Fotoğraf: Kyra Mengeş

Su. Aşkın
Gözyaşları Gibi
Fotoğraf-Haber: Khas Haber Merkezi

Kadir Has Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı
Can Has’ın da destek
verdiği, İstanbul’un en eski
Türk hamamı olan Küçük
Mustafa Paşa Hamamı
(1477); 15 Eylül-14
Ekim’de, Romalı sanatçı
Angelo Bucarelli’nin ‘Su.
Aşkın Gözyaşları Gibi’ adlı
mekana özgü enstalasyon
sergisine ev sahipliği yaptı.
Sergiye yeni fethedilen
İstanbul’un su ve
bahçelerinin bolluğu
karşısında duygularını
ifade eden Fatih Sultan
Mehmet’in müellifi,
tarihçi ve şair Tursun
Bey’in yazdığı bir dizeden
esinlenerek ‘Su. Aşkın
Gözyaşları Gibi’ ismini
vermiş Bucarelli.

Dimitrie Cantemir’in Fener’de yaşadığı ev, 2007‘de yapılan
restorasyon sonrası Romanya Büyükelçiliği’ne verilmiş,
Romanya Cumhurbaşkanı Train Basescu’nun katılımıyla
Dimitrie Cantemir Evi olarak hizmete açılmıştı. Restorasyon
nedeniyle kapalı olan müze Aralık sonunda açılacak.

Haber: Kyra Mengeş Fotoğraf: Abdulah Bozoğlan

Romen Kültür
Merkezi müdürü Silvana
Rachieru’nun aktardığı
bilgiye göre müze
yaklaşık olarak üç yıl
önce restorasyon için
kapatıldı. Tamiri ve yeniden
yapımı için yıkım-onarım
çalışmalarına devam edilen
müzenin yeniden açılış tarihi
ise henüz belli değil. Ayrıca
Rachieru bugüne kadar
gelen ziyaretçi sayısının
azlığının da restorasyon

çalışmalarına başlamalarında
etkisi olduğunu belirtti.
Müze, bulunduğu bölge
açısından merkezi olmaması
ve daha çok yabancı
turistler tarafından ziyaret
edilmesi ziyaretçi sayısını
aşağıda tutmuş durumda
idi. Restorasyonun ardından
ise Romen Kültür Merkezi,
müzeyi ziyaretçilerine yeni
çehresiyle Aralık sonunda
açmayı planlıyor.

Plato Sanat, 26
Haziran-29 Eylül’de
Misafir Sanatçı Programı
kapsamında Felix De La
Concha ve Elif Süsler’i
ağırladı. Kentsel dönüşümün
merkezindeki Balat’ta, bu
sergi ile bazı tartışmalar hem
mizahi hem de realist bir
bakış açısıyla ele alındı.
Sergi’de,
“Beni yaşlı
çizmişsin”
diyen Zahide
Kandemir’den
“Pop Star’da
da çıktım
ben” diyen
Saffet Aslan’a,
“Açsan ver
diyorsun, yok
demiyor kimse. Komşuluk
ölmedi hala burada” diyen
Nail Gülfidan’a hepimiz
Balat sakinlerinin geçmişine
ve şimdilerine misafir olduk.
İspanyol ressam Felix De
La Concha sanatıyla Balat’ta
yaşayan 20’den fazla kişiyle
görüşüp onların yaşantılarını
işte böyle tuvale döktü.

Devamı sayfa 6’da

Devamı sayfa 3’te

Mübadele Edilen
Hayatların Emanet Çeyizi
Haber: Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek

Enerji ve İklim Değişikliği
Vakfı’nın (ENİVA)

Kadir Has Üniversitesi’nde
yürüttüğü ‘Türkiye’de İklim

Değişikliği ve Sürdürülebilir
Enerji’ projesi tamamlandı. Sonuçlar,

Khas Enerji Sistemleri Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Volkan
Ediger tarafından kitap haline getirildi.

Bugünkü Türkiye’yi pek
çok açıdan biçimlendiren
Lozan Antlaşması’nın 90.
yılındayız. Bu vesileyle
gerçekleştirilen konferanslarda
antlaşma siyasi ve hukuki
bir metin olmasının ötesinde
bütün boyutlarıyla, özellikle
de 30 Ocak 1923’de TBMM
ve Yunan hükümeti arasında
imzalanan Nüfus Mübadelesi
Sözleşmesi bağlamında ele

Sayfa 2’de
Nejat Uygur

Sayfa 6’da
Balatlı Ressam

alındı. Oturumlarda yaklaşık
1,5 milyon Osmanlı vatandaşı
Hıristiyan Rum’u ve 500 bin
civarında Yunanistan’da yaşayan
Müslüman’ı ilgilendiren bu

Sayfa 7’de
Şampiyon Pinponcular

olayın, biyografi ve roman
türündeki eserlerde zorla
yerinden yurdundan ayrılmayı
anlatan edebiyat yansımaları da
konuşuldu.
Devamı 2. sayfada

Khas-Cibali Paydaş Kurulu, Cibali Şenliği yapmayı kararlaştırdı.
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Cibali Karakolu’nun
Başkomiseri’ni Kaybettik
Haber: Khas Haber Merkezi

Mübadele Edilen
Hayatların Emanet
Çeyizi

ISSN: 2146-8125

Yazı: Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek

Aralık 2013, Sayı 8
Kadir Has Üniversitesi adına
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Mustafa Aydın
Sorumlu Yazı işleri Müdürü
Ayten Görgün Smith
Haber Merkezi
Ayşe Özlem Artar Kuruca, Elçin
Yılmaz, Emre Özkaya, Ertuğrul
Akayer, Kyra Mengeş, Sevim Kökdemir

Türk tiyatrosunun
unutulmaz oyunlarından
Cibali Karakolu’nda
karakola başkomiser olarak
tayin edilen Cafer Kıskıvrak
karakteriyle tanıdığımız
usta tiyatro sanatçısı Nejat
Uygur 18 Kasım’da vefat
etti. Karakola gelen semt
sakinlerinin sorunlarını kendi
yorumuyla çözüm bulmaya
çalışırken yaşadığı güldürücü
olayların anlatıldığı oyun,
seyircilerin büyük beğenisini
kazanmış ve 20 yıla yakın
oynanmış ve 4 bin kez perde
demişti.
Öğretmen bir anne ve
subay bir babanın çocuğu
olan Uygur, tiyatro sanatçısı
İsmail Dümbüllü tarafından

keşfedilmiş, 2007’de 80
yaşında iken kendisine
tiyatronun Oscar’ı olarak
nitelendirilen Dümbüllü
Kavuğu bir festivalde
takılmıştı. Cibali semti için
bir simge olan semtle aynı adı
taşıyan Muammer Karaca’nın
oyunu Cibali Karakolu Türk
tiyatrosunun ilk politik
taşlaması sayılıyor.
1955’te Gülriz Sururi ve
Adile Naşit’i bir araya getiren
oyun dönemin en beğenilen
eserleri arasında yer aldı.
Ardından Nejat Uygur’un
yorumuyla yeniden seyirci
karşısına çıkan oyun, Hulki
Saner’in yönetmenliğinde
1966’da sinemaya da
uyarlandı.

Cibali Karakolu, Kadir Has Caddesi’nden Kadir Has
Üniversitesi’nin Cibali Kampüsü’ne giderken içinden
girilen üzerinde “Cebe Ali Bey buradaki sur kapısını
kırdırıp içeriği girdiğinden halk bu civara Cibali demiştir”
yazılı sur kapısının sağındaki metruk binadır.

Khas, Muhabirlerini

ARIYOR!

Khas Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi Dipnot Akademi ve
gazeteci Cüneyt Özdemir
işbirliğiyle kurulan Öğrenci
Haber Ajansı (ÖHA) bünyesinde
görev alan öğrencilerin
çalışmaları Dipnot TV
websitesi, Dipnot TV tablet,
Cibali Postası, PANORAMA
Khas, Newsletter Khas
ve üniversitenin diğer
yayınlarında değerlendiriliyor.
Ayrıca çalışmalar Khas
100 Kurumsal Sosyal
Sorumluluk dersinin projesi
olarak sayılıp tarafımızdan
kredilendiriliyor. İlginenler
kssakademi@khas.edu.tr adresine iletişim
bilgilerini gönderebilirler. (Ad-Soyad,
Fakülte, Bölüm, Sınıf, E-mail, Cep no.)

Fotoğraf
Barış Dönmez, Sevim Kökdemir,
Ulaş Tosun
Grafik Tasarım
Birsen Duyar Akdemir
Baskı
İMAK Ofset Basım Yayın
Atatürk Cad.
Göl Sok. (İtfaiye Karşısı) No.1
Yenibosna İstanbul

Bazıları neredeyse bir
Yönetim Yeri
Kadir Has Üniversitesi
günde evlerini terk etmek
Kadir Has Kampüsü
zorunda kalan mübadillerin
34083 Cibali İstanbul
hem birinci ağızdan hikâyeleri
İletişim
0 212 533 65 32
hem de sonraki kuşakların
gazete@khas.edu.tr
kaleme aldıkları çoğu
www.khas.edu.tr
anı, biyografi ve roman
Yayın Türü
türündeki eserler genellikle
Ulusal-Süreli
yerinden yurdundan
Bu gazetede yayınlanan yazı ve
fotoğrafların tüm hakları Cibali
ayrılmanın, vatanından zorla
Postası’na aittir. Önceden yazılı izin
kopartılmanın, gidilen yerde
alınmaksızın hiçbir iletişim, kopyalama
ve yayın aracı kullanılarak yeniden
çekilen acıların ve yabancı
yayınlanamaz, çoğaltılamaz,
olarak görülmenin ne denli
dağıtılamaz, satılamaz veya herhangi
bir şekilde kamunun ücretli/ücretsiz
sancılı bir süreç olduğunu
kullanımına sunulamaz. Akademik
anlatıyor bize.
yayın ve haber amaçlı alıntılar bu
kuralın dışındadır. Bu gazetede
Üstelik buradan giden
yayınlanan yazılarda belirtilen fikirler
çoğu Anadolu Rumu’nun
yalnızca yazar/yazarlarına aittir.
anadilinin Türkçe olduğu,
karşı kıyıdan gelen
Müslümanlar’ın ise önemli
bir kısmının sadece Yunanca konuştuğu düşünülürse varılan
yerlerde komşularla yaşanan yabancılaşmanın boyutunu
kestirmek zor değil. Bu noktada özellikle 2001’de kurulan
Lozan Mübadilleri Vakfı ve Derneği’nin mübadillerin kültürel
mirasını koruma ve tanıtma çabaları ve yine vakfın girişimiyle
2010’da Çatalca’da hayata geçirilen Mübadele Müzesi son
derece önemli adımlar.
Konferans’ın “edebiyat oturumu”ndaki davetlilerden biri
olan yazar Kemal Yalçın’ın 1998’de yayımladığı Emanet
Çeyiz adlı kitabı Türkiye’de mübadele meselenin yeniden
gündeme gelmesinde önemli bir pay sahibi. Memleketleri
Denizli’den ayrılmak zorunda kalan Rum komşularının
bıraktığı çeyizi torunlarına ulaştırmak için yollara düşen
Yalçın’ın hikâyesi, mübadele sonrası her iki tarafın çektiği
acıları oldukça dokunaklı bir dille ve usta bir kurguyla
anlatıyor. Mübadele bugün artık yalnızca edebiyatın değil
sinemanın da oldukça popüler bir nesnesi. 1983 yapımı
Costas Ferris imzalı Rembetiko filmi, aynı adı taşıyan müzik
albümüyle birlikte mübadele kültürünü yakından tanımak
isteyenler için iyi bir başlangıç olabilir. Türkiye sinemasında ise
kendisi de bir mübadil torunu olan Çağan Irmak’ın Dedemin
İnsanları (2011) filmi, yine müzikleriyle birlikte kaçırılmaması
gerekenler arasında.

Eyüp’ten Sütlüce’ye kayıkla kişi başı birbuçuk lira ödenerek
geçilebiliyor.
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Balık Festivali
Boyunca Balık
Yendi

Haliç Metro Köprüsü
Açılışında Rötar
Haber: Emre Özkaya

Haber: Ayşem Özlem Artar Kuruca

Festival’de bin 500 istavrit tava, 3 bin
balık böreği, 4 bin balık köftesi, 800 porsiyon
kalamar tava, bin 200 porsiyon hamsi tava, 5
bin midye tava konuklara ikram edildi.

Fatih Belediyesi ve Kumkapı
Turistik Restorantları ve Esnafları
Dayanışma Derneği (KUMDER)
tarafından bu yıl 10.su düzenlenen
Tarihi Yarımada Balık Festivali
7-8 Eylül’de yapıldı. Kumkapı
Meydanı’nda kurulan dev
ızgaralarda pişirilen sezonun ilk
balıkları 2 gün boyunca bedava
dağıtıldı.
İki gün süren festivalde yaklaşık
20 ton balık ve deniz mahsulü
dağıtıldı. Fatih Belediye Başkanı
Mustafa Demir, “Temel hedefimiz
denizin farkına varabilmektir”
diye konuştu. Dünyada ortasından
deniz geçen, farklı dinlere ve
medeniyetlere mensup kişilerin
yaşadığı başka bir şehir olmadığını
ifade eden Demir, “Tüm insanların
kendilerinden bir parça buldukları
yerin varisiyiz” dedi.
Üç tarafı denizlerle çevrili Tarihi
Yarımada’nın denizle ilişkisinin
geliştirilmesine de katkı sağlayan
Balık Festivali’nde balık tutma
yarışması gibi çeşitli etkinlikler yer
aldı. İlk günde Kumkapı’da kurulan
ızgaralarda 8 bin uskumru, 2 bin
palamut pişirilip ekmek arasında
dağıtıldı. Festival, Galata Köprüsü’nde
düzenlenen oltayla balık tutma
yarışmasının ardından sona erdi.

Panorama 1453
Otobüsü
Haber: Elçin Yılmaz

Minia Türk Panorama 1453 otobüsü,
2013 yılı başında Beyoğlu-Minia Türk
hattında sefer yapmaya başladı.
Ring seferi yapan otobüs Beyoğlu’dan
başlayıp Eminönü, Balat, Fener vd.
semtlere uğrayarak 24 dakikada
Minia Türk’e (Minyatürk Türkiye Parkı)
ulaşıyor. Ücret tarifesi diğer otobüs
hatlarıyla aynı olan otobüs, haftaiçi ve
haftasonu saat 9:00-17:00 arası her
saat başı yolcu taşıyor.
Haliç kıyısında bulunan eski bir park
alanına kurulmuş olan Miniatürk’ün
30 Haziran 2001’de temeli atıldı,
2 Mayıs 2003’te de ziyarete açıldı.

İlk olarak 1985 yılında
yapılması gündeme gelen
Haliç Metro Köprüsü için
artık sona yaklaşılmıştı
ki, 29 Ekim’de açılması
beklenen köprünün açılışı
Ocak 2014’e ertelendi.
Geçtiğimiz 29 Ekim’de
açılması beklenen Haliç

Metro Köprüsü’nün açılışı
Ocak 2014’e ertelendi,
oysa köprünün ihalesi
2008’de yapılmış ve ihaleden
yaklaşık 5 ay sonra ise
köprünün inşaasına başlandı.
Sözleşmeye göre köprünün
600 iş günü içerisinde teslim
edilmesi gerekiyordu, ama
süre uzatıldı. Köprü inşaasına
başlandığı günden itibaren
üç kez teslim tarihini uzatma
kararı alındı.
Peki köprünün teslim
tarihini sürekli olarak
ileri attıran sebepler ya da
engeller nelerdi? Köprünün
tamamlanmasını zorlaştıran
başlıca iki etmen vardı. Bu
etmenlerin başında inşaat
sürecinde ekiplerin sık
sık arkeolojik bulgulara

rastlaması ve bu durumda
araya arkeolojik kazı
çalışmalarının girmesi ve
böylece köprü inşaasının
ertelenmesi geliyordu.
Diğer önemli etken ise
UNESCO heyetinin Haliç
teftişi idi. UNESCO’ya göre
köprü tarihi yarımadanın
siluetine gölge düşürüyordu.
İstanbul’u Dünya Miras
Listesi’ne almalarında etkili
olan tarihi yarımadanın
siluetine gölge düşmesi
halinde, İstanbul’u Dünya
Kültür Mirası’ndan çıkarma
kararı alacağını söyleyen
UNESCO’nun tavrına
karşılık; inşaat durdurularak
pilonlarının ve kablolarının
yüksekliği azaltıldı.

Ziyaretçi azlığı müzeye
restorasyon kararı
aldırttırdı

Röportaj: Kyra Mengeş Fotoğraf: Abdullah Bozoğlan

Dimitrie Cantemir Evi, Merdivenli Mektep Sokağı’nın başında
zamanında bir kültür elçisine ev sahipliği yaptığının bilincinde
ziyaretçilerinin geleceği günü bekliyor.

İsminin bu kadar ünlenmesini sağlayan
şey ise 12 Eylül döneminde Kültür
Bakanlığı’nın satıştan kaldırdığı “Osmanlı
İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi”
isimli eseri oldu. İngilizce, Fransızca ve
Almanca dillerine çevrilen kitap, dönemin ve
şimdinin Türk yazarları tarafından çok ilgi
görmedi.
Yazdıkları aracılığıyla doğu ile batı
arasında köprü olan Cantemir’in ismi Leibnitz,
Newton gibi bilginler arasında da geçiyordu.
Önce Boğdan Prensi ardından da Boğdan
Voyvodası olan bilgin aynı zamanda tarihçi,
coğrafyacı, müzisyen, filozof, dil bilgini, mimar
ve siyasetçiydi.
Romen ve Osmanlı kültürünün ikisine de
hakim olan Cantemir, icat ettiği nota sistemiyle
birçok bestenin yok olmasını engelleyip Türk
musikisine katkılarda bulundu; edindiği
Osmanlı kültürünü de batıya tanıtan Cantemir
için, yaptığı bu kültürel etkinlikler sayesinde
kendisi hakkında olumlu düşünceler hakim
olduğu gibi, Osmanlı’dan ayrılmasının
ardından Rusya ile Osmanlı’ya karşı yaptığı
iddia edilen anlaşma yüzünden olumsuz
düşünceler de mevcut.
Cantemir, şimdilerde bir müze olarak
tahsis edilen sarayının yapımına yaşadığı
dönem yüklü miktarlarda para harcamıştı.
Rivayet edilir ki inşaat halindeki sarayın
yüksek kulelerinin Haliç’teki sarayların
haremlerini görmesi bahanesiyle sarayın
yapımı durdurulmuş, ancak bir süre sonra
tamamlanabilmişti. Saraydan arda kalanlarla

1688-1710 yılları arasında Fener’de yaşayan
Dimitrie Cantemir, Boğdan Voyvodası
Konstantin Cantemir’in oğluydu. Babası
1684 yılında Boğdan Beyliği’ne atanınca 15
yaşında Osmanlı Devleti’nin şart koştuğu
şekilde Fener’e yerleşmek zorunda kaldılar.
22 yıl boyunca burada yaşayan Cantemir,
dönemin ünlü bilginlerinden dersler aldı.
küçük bir müze haline dönüştürülen Dimitrie
Cantemir Evi, Merdivenli Mektep Sokağı’nın
başında zamanında bir kültür elçisine ev
sahipliği yaptığının bilincinde ziyaretçilerinin
geleceği günü (Aralık sonu) bekliyor.

tost
salata
makarna çeşitleri
et ve tavuk yemekleri
ve günlük menu müşterilere
takdim edilir.

0 535 783 65 15
Hafta içi ve Cumartesi günleri
8:00-21:00 arası açık
Kredi kartı geçerlidir
Paket servisi vardır
Nalıncı Kasım Sokak No: 31/A Balat-İstanbul
(Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nün arka sokağında)
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Khas belgesel fotoğraf atölyesi geçen yıl ‘Bir Mahalle Hatırası’
adı altında Cibali Mahallesi çocuklarının gözünden bölgeyi fotoğrafladı.

Hayat Bildiğin Gibi Değil

Fotoğraf: Cesur Karakule Yorumlayan: Cüneyt Özdemir

Haber: Khas Haber Merkezi Fotoğraf: Ulaş Tosun

Kadir Has Üniversitesi
Komşuluk Hakkı Projesi,
kapsamında oluşturulan
Belgesel Fotoğraf Atölyesi’nin
ikinci çalışması ‘Hayat Bildiğin
Gibi Değil’ Çingene-Roman
Kültürü’nün renklerini
barındıran Lonca Mahallesi’de
yaşayan 10 çocuk ve medya,
akademi ya da fotoğraf
konusunda çalışan 10 tanınmış
isimle gerçekleştirildi.
Bir aktarma tekniği olarak
Belgesel Fotoğraf’ın çok sayıda
tanımı bulunmakla birlikte,
gerçeğin ön planda tutularak
anın ‘estetik’yorumlanması
olarak tarif edilebilir. Belgesel
Fotoğraf Atölyesi, ‘Hayat
Bildiğin Gibi Değil’ ve geçen
yıl gerçekleştirdiği ‘Bir Mahalle
Hatırası’ adlı çalışmalarda,
21. yy İstanbulu’nda, global
ve yerel uygulamalarla hızla
yok olan mahalle olgusunun
son anlarını, mekanın en aktif
unsurları konumundaki ‘çocuk’
algısıyla belgelemeyi hedefledi.
Lonca Mahallesi bir
zamanlar benzerleri kentin
birçok yerinde, özellikle
Topkapı, Sulukule, Edirnekapı,
Mevlanakapı, Yedikule gibi
İstanbul Surları boyunca
‘taşra’ ile ‘merkezi’ (Suriçi)
birleştiren alanlarda yaşayan
Çingene-Roman mahallerinden
günümüze kadar varlığını
sürdürebilmiş olan son
örneklerindendir.
Atölye çalışması, mahalle
sakinlerinden oluşan paydaş
kurulunun önerileriyle
belirlenen 10 ilköğretim
öğrencisine Khas Cibali

Yaralı Bir Davul

Kampüsü’nün olanakları
kullanılarak, iki ay teorik ve
uygulamalı temel belgesel
fotoğraf eğitimi verilerek
başlandı. Bu eğitimler sırasında
öğrencilere sponsor firma Sony
tarafından temin edilen yarı
profesyonel fotoğraf makineleri
verildi.
Teorik eğitimin ardından
bölgede fotoğrafçıların da
katıldığı dört çekim gezisi
gerçekleştirildi. Atölyenin
son aşamasında, fotoğraflar
arasından yapılan seçki,
tanınmış gazeteci, akademisyen
ve fotoğrafçılar tarafından
yorumlandı.

Benim büyüdüğüm mahallede bu davulun kardeşi olan yaralı bir
darbuka vardı. Sahibi olan Deli Bekir mahellemizin aynı zamanda
maskotuydu. Sabah akşam hiçbir karşılık beklemeden kendi çalar, kendi
söylerdi. Mahalleli hiçbir karşılık beklemeden Deli Bekir’e kol kanat
gererdi. Mahallelilik böyle bir şeydir işte. Genelde ‘tanış’ların ‘tanışlara’
çaldığı bir cümbüştür. Kimi zaman bir düğünde kimi zaman arkadaş
sünnetinde kiminde ise öylesine ortaya karışık, Allah ne verdiyse..
Göbekli klarnetçi amcaları, yaralı davulları çalan mahallenin şen şakrak
çocuklarını, tek tek kaybetmeye başladığımız bir döneme geldik çattık.
Gecekondular yıkılıp yerine kentsel dönüşüm adı altında dev ve çirkin
apartman blokları taşınıyor. O bloklarda, ne klarnete ne de yaralı bir
davula yer var. Bu yüzden bunlar son fırsat. Elinize bir fotoğraf makinası
geçerse çekmekte tereddüt etmeyin. Seslerini duyuramasanız da en
azından resimlerini gösterebilirsiniz çocuklarınıza.

Hiçbirimiz, Hiçbir Şey Bilmiyoruz
Fotoğraf: Muhammed Gülfidan Yorumlayan: Okan Bayülgen

Proje Künyesi
Kaynak: Khas Komşuluk
Hakkı Projesi
Ekipman Sponsoru: Sony
Proje Koordinatörü:
Ulaş Tosun
Fotoğraflar: Cesur Karakule,
Demir Önemli, Emircan
Duman, İdal Duman, İrem
Önemli, Muhammed Gülfidan,
Taha Doğan Bakır,
Şara Yeşilova, Öykü Bulut,
Yaren Aydın
Yazarlar: Burcu Aktaş, Cüneyt
Özdemir, Coşkun Aral, Hasan
Bülent Kahraman, Metin
Üstündağ, Murat Uyurkulak,
Nevin Sungur, Okan Bayülgen,
Pınar Öğünç
Eğitmenler: Ulaş Tosun,
Volkan Mert
Grafik Tasarım: Birsen Duyar
Akdemir

Hayat, yaşadığımız yerdedir. Uzakta, başka yerlerdeki hayatlar, oralar
için üzüldüklerimiz, sevindiklerimiz, biz burada, bu hayatı yaşıyoruz diye
değerliler, önemliler. Bugünlerde hep konuştuğumuz bir şey var: Bireyin
yalnızlaşması... Reklamlar bunun üzerine şekilleniyor. Yayınlar, dergiler,
gazeteler, satılacak ürünler, diziler, talk show’lar ve şair her üretim,yalnız
müşteriye ulaşacak şekilde tasarlanıyor, yazılıyor, çiziliyor. Yalnız
bireylerin, kendilerini daha da önemli görmek istediklerini görüyoruz, böyle
davranıyoruz. Biz de farklı değiliz. Hepimiz önemliyiz, hiçbir kusurumuz
yok ve fevkalade yalnızız. Aslına bakılırsa hepimiz aciziz. Hiçbirimiz, hiçbir
şey bilmiyoruz, birbirimize ne kadar muhtaç olduğumuzu, bile bilmiyoruz.
Biliyor gibi davranıyoruz, oynuyoruz, kendimizi kandırıyoruz. Halbuki
hayat şu karedeki kadar anlaşılır, basit, renkli. Etrafında onca martı,
deniz, fotoğrafik açıdan kusursuz obje, onu bir “sanatçı” ilan edecek
tonlarca malzeme varken, karede duran bu eski, çerçeve satılan arabadır
hayat. Çünkü, bu kareyi çeken genç arkadaşım anlamış ki, gerçek senin
etrafındakidir. Kusur, kusursuz gibi davranma sahtekarlığıdır. Ukala bir
fotoğraf yorumcusu olarak yorumlasam “kusurlar” bulabileceğim ama bu
çıplak gerçekliği, hiç çekinmeden, kendi gerçekliği olduğu için yorumlamış
arkadaşım, bu yüzden “kusursuz” bir genç yürektir.

Khas belgesel fotoğraf atölyesi bu yıl ‘Hayat Bildiğin Gibi Değil’
adı altında Lonca Mahallesi çocuklarının gözünden bölgeyi fotoğrafladı.

Acı ve Umut: İnsanlığın
Tragedya Yazgısı!
Fotoğraf: Demir Önemli Yorumlayan: Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman

Bana Baktığınıs İçin Çok
Teşekküy Edeyim
Fotoğraf: İrem Önemli Yorumlayan: Met Üst (Metin Üstündağ)

meyaba..
bu fotoğyaftaki çocuk benim
bi abi donduydu beni boyle
otuymakla kalkmak ayasında
siz boş veyin şimdi evleyi
sokağı çamaşıylayı amcayı
yalnıs bana bakın
çünküm ben de yalnıs
sise bakıyom sonya biygün
büyüyünce ben de bakacağım
fotoğyaftaki bana sisin gibim
bu çocuk benim diyeceğim
bi abi donduydu beni boyle

z
Her fotoğraf bir çelişkidir. Çünkü, zamanın
akışkanlığına, karşı fotoğraf kendi zamanını yaratır
ve bu durağanlıktır. Fotoğrafın durdurduğu zaman,
onun derin çelişkisini meydana getirir.
Fotoğrafların bir özelliği hiç yaşlanmamalarıdır ve
bu rahatsız edici bir durumdur.
Panta rei diyordu Heraklitos: her şey akar. Akan
aslında zamandır. Ama bazı fotoğraflar kendi
varoluşunun dışında bir çelişkiyi yakalar.
Bu fotoğraf öyle. Çelişkilerin içinden türüyor
bu fotoğraf. Bir yanda büyük resim var: bambaşka
şeylerle oyalanması gereken, bambaşka çerçevelerin
içinde görüntülenmesi gereken genç insanların
emeğin, hem de çok çileli olduğu besbelli bir emeğin
ortasında yakalanmış olması, bir yürek burkuntusu
yaratıyor izleyende.
Sonra iki çocuğun aynı anda fotoğrafa yansımış
çelişkisi. Uçuculuk, gelip geçicilik demek olan
çocukluğun, alamet-i farikası yansımış bir çocuğun
yüzüne: gülümseme. Hiçbir şeyin gerçekliğine
inanmamanın mutlu esintisi o gülümseme.
Doğuruşu bu. Ama karşısındaki çocuğun endişe,
keder, tedirginlikle, dahası, acıyla, korkuyla yüklü
bakışları. Belirsiz bir geleceğin, kıpkırmızı bir
elle kazanılan, edinilmesine çalışılan bir geleceğin
kaygıları var onun gözlerinde. İkisi de çocuk.
Ve bütün bunların öyküsü olan bir çelişki:
yoksulluğun acı, karanlık, koyu gölgesi düşmüş bu
fotoğrafa. Çocukluğun umursamazlığı ile aydınlansa
da yer yer, çok karanlık o gölge. Ama ötesinde
bir doğa var: doyurucu, esirgeyen ve koruyan
doğa. Belki o gülümseme doğanın, belki o acı
yoksulluğundur.
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otuymakla kalkmak ayasında
neyse şimdi içeyi giymeliyim
annem köfte yapmış kokuyo mis
gibi hem çiski film de başlayacak
biyasdan
hem belki şimdi bilmediğim bi
deydim vaydıy içimde kim biliy
olsun sis boş veyin şimdi evleyi
sokağı çamaşıylayı amcayı
yalnıs b a n a bakın
bana baktığınıs için çok
teşekküy edeyim
sen de sağol ulaş abi

“Ne yazık!” Dedi
Kendi Kendine:
“Ne Kayıp!..”
Fotoğraf: Öykü Bulut Yorumlayan: Nevin Sungur

Fotoğraf makinası
kendine doğrultulunca önce
bir canı sıkıldı… Halbuki
severdi fotoğraf çektirmeyi.
Gençliğinde şıkşıkıdım giyinir,
hemen alt sokaktaki Foto
Merak’a giderlerdi afili bir
resim çektirmek için arkadaşlarıyla.
Önce fiyatta sıkı bir pazarlık ederler,
arttırdıkları parayla da çekirdek alır,
çitlerken alt mahallenin oğlanları ile
fingirdeşirlerdi. O günler geldi aklına, içi
yandı…
Fotoğraf meselesi bir yana Halime
Teyze’nin hiç keyfi yoktu bugün. Şöhreti
başka semtlere yayılmış muhallebilerini
satmak bile içinden gelmiyordu. Evini
boşaltması için tebligat gelmişti yine.
Geçen İhsan Bakkal vermişti haberini
ya: “Sulukule’yi nasıl yaptılar, hah işte
burayı da öyle yıkacaklar, yeni evler
yapacaklar, bizleri atıp başkalarına
satacaklar buraları” demişti. O lafları
duyduğundan beri yüreği sıkışıp
duruyordu. Anasının feryat figan içinde
kendisini doğurduğu o karlı, soğuk
kış gününden bu yana onun dünyası
burası olmuştu. Lonca dışında hayat

bilmez, kral insanlardır diye anlattığı
Loncalılar’dan başka insan tanımazdı.
Ama işte o dünyayı da yıkıp atacaklardı
yakında.. Koca bir of çekti…
Sokakta oyanayan çocuklar
ne kadar da neşeli diye düşündü:
“Acaba nerelere taşınıp gidecekler;
hiç hatırlayacaklar mı sabahtan
akşama eve girmeden, bağıra çağıra
oynadıkları bu sokakları?” Hele de

o arabadaki bebe hiç bilmeyecek
Lonca nasıl şahane bir yer olduğunu.
“Ne yazık!” dedi kendi kendine: “Ne
kayıp!..”
Döndü, fotoğrafı çeken güzel gözlü,
güler yüzlü kıza ismini sordu. “Öykü”
dedi küçük kız. “Çek Öykü kızım”
dedi, “İnsanlar bilsinler bu dünyada

Lonca diye kral bir mahalle vardı ve
orada da bir kadın yaşadı, çok şükür
güzel de bir hayat yaşadı. Adı da
Halimeydi…”
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Çıfıt Çarşısı, Leblebiciler Sokağı’ndaki tarihi Agora Meyhanesi pek yakında
hizmete açılıyor.

Balat’ta Fotogerçekçi Bir
Ressam
Haber-Fotoğraf: Ayşe Özlem Artar Kuruca

Balat, Leblebiciler
Sokak’ta atölyesini
ziyaret ettiğimiz ressam
Yahya Bağcı ile söyleşi
gerçekleştirdik. Cam
ve benzer malzemelerle
yapılmış nesnelerden
ilham alan sanatçı önce
kompozisyonu fotoğraflıyor,
iki boyutlu yansıma
yaratıyor. Ortaokulu
yarım bırakıp resme
olan ilgisinden Açık
Öğretim Lisesi’ne giden
Bağcı, ardından Mimar
Sinan Üniversitesi Resim
Bölümü’nde okudu,
ardından yüksek lisansını
Fotogerçekçi ressam Chuck
Close üzerine yaptı.
Ressamlığa nasıl
başladınız?
Çocukluğumdan beri
resim yapıyorum, seviyorum.
Profesyonel anlamda 1995’te
sadece resim yapmaya
başladım. Şöyle ki; 1995’e
kadar maddi durumlardan
dolayı çalışmak zorundaydım.
Ortaokul terk etmiştim.
Bir gün resim yapacağımın
hayalini kuruyordum. 1993’te
Güzel Sanatlar adında bir
fakülte olduğunu keşfettim.
Açıköğretim Lisesi’ne
başlarken resim yaptım.
Okula hazırlandım. Mimar
Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim
bölümünü bitirip, yüksek
lisans yaptım. Tezim Chuck
Close fotogerçekçi sanatçısı
üzerine idi.
Yeteneğinizi ne zaman
keşfettiniz?
İlkokul 1. sınıftaydım.
Öğretmen resim yapmamızı

istedi. Resim çizdim. Sonra
öğretmen çizimimi diğer
öğretmenlere gösterdi.
Yeteneğimi o zaman anladım,
diyebilirim.
Fotoğraftan resme
tekniğinizden bahseder
misiniz?
Fotoğrafın resmini
yapıyorum. İki boyutlu
bir yüzey kabul edin.
Onun resmini yapmak.
Hiperrealism çıkış noktası
o ama ben çalışmalarımı
o kapsama sokmuyorum.
Yansımalardaki hataları
bıraktığım için çalışmalarıma
fotogerçekçi demiyorum.
Hipergerçek (sanal) dünyayı
deşifre etmeyi amaçlayan
çalışmalar yapıyorum.
Neden bu tekniği
kullanıyorsunuz?
Gerçek ve yanılsama her
zaman problemdir. Yansıma
etkisi olan projeler çekiyorum
ve bunu resmediyorum.
Hipergerçek tekniğiyle
imajların kendi basit
gerçekliklerini vermeye
çalışıyorum. Tekrarlar
kullanıyorum. Parçaları bir
bütün yapıyorum. Parçaları
yaparken diğer bölümleri
kapatıyorum. Mum ışığı,
güneş ışığı tekniklerinden
yararlanıyorum çünkü tonlar
değişiyor. Çalışmalarımda hep
bir gizleme var. Yanılsama
ilüzyonu yansıtma sanatıdır.
Gizlenme sanatıdır. Şaseyi
beze giydiriyorsunuz. Bezi
astarla gizliyorsunuz. Astarı
boyayla, renklerle boyayı
da ilüzyonla gizliyorsunuz.
Hep bir gizleme söz
konusu. Cam gibi yanılsama

Balat’ın 2020
Ütopyası
Haber-Fotoğraf: Kyra Mengeş

Plato Sanat, 26
Haziran-29 Eylül’de
Misafir Sanatçı Programı
kapsamında Felix De La
Concha ve Elif Süsler’i
ağırladı. Kentsel dönüşümün
merkezindeki Balat’ta, bu
sergi ile bazı tartışmalar hem
mizahi hem de realist bir
bakış açısıyla ele alındı.
İspanyol ressam Felix De
La Concha sanatıyla Balat’ta
yaşayan 20’den fazla kişiyle
görüşüp onların yaşantılarını
tuvale döktü. Onların
heveslerinden, projelerinden,
hayallerinden ilham alan
sanatçı bunları an be an
fırçasına yansıttı. Her heves,
her hayal fırça vuruşlarında
kendisini gerçekleştirdi ve
ortaya portreler çıktı.
“Beni yaşlı çizmişsin” diyen
Zahide Kandemir’den “Pop
Star’da da çıktım ben” diyen
Saffet Aslan’a, “Açsan ver
diyorsun, yok demiyor kimse.
Komşuluk ölmedi hala burada”
diyen Nail Gülfidan’a hepimiz
Balat sakinlerinin geçmişine
ve şimdilerine misafir olduk.
Röportajlar sırasında halk
bölgedeki mülteci ve güvenlik
sorunlarına da değindi.
Sanatçı Concha, röportajları
yaparken Balat sokaklarına
çıkıp anı resmetmeyi de ihmal
etmedi. Sokakta elindeki
kağıdı yere düşürüp çamura
bulayan çocuğun kağıdı
etkisi yaratacak objeler
kullanıyorum. Kendi içinde
kırılmaları, yansımaları
oluyor. Kompozisyon olarak
fotoğrafını çekiyorum.
Gözlükçünün oluşturduğu
kompozisyona göre çekiyorum.
Oynama yapmıyorum.
Resim size neyi ifade
ediyor?
Sanatın en yüce insan
etkinliklerinden biri olarak
görüyorum. İnsan olduğumu
hissediyorum. En iyi yaptığım
şeyin resim yapmak olduğunu
anlayınca güzel bir şey
yapıyorum diye düşündüm.
Takdir edilmek güzel bir şey,
takdir edilmeyi seviyorum.
Balat’ta yaşıyor/çalışıyor
olmanız resme farklı
bakmanızı sağlıyor mu?
Bana faydası var ama
sanatıma var mı bilmiyorum.

dahi sergilendi. Sanatçı Elif
Süsler ise Concha’nın aksine
günümüzü değil 2020 Balatı’nı
anlattı. 2020 Balatı’nda
bulunmuş arkeolojik kalıntılar
dahi bizlere sunuldu. Sanatçı
Süsler, 2020’yi kentsel
dönüşümünü tamamlamış
ve olimpiyatlara ev sahipliği
yapan bir Balat olarak hayal
ederek ütopik bir şekilde
ele aldı. Taksim Gezi Parkı
Olayları’na itafen duvarlardaki
gaz maskeli Mevleviler, yine
aynı olaylara damgasını
vuran ‘Kırmızılı Kadın’
fotoğrafının bu kez kırmızısı
alınmış renksiz hali, AVM’lere
hapsolmuş Balat çocukları
sergilendi.
Balat beraberinde yeni
bir biyolojik türü de getiriyor.
“#ikaye” adlı videosunda
buzlaştırılmış yüzler bize
bunları anlattı. İnsanların
koltuk altlarından otopark
çıkan, damarlarından
otoyol geçen, ensesinde
rehabilitasyon butonu olan
varlıklar gösterildi. 2020 Balat
turu videosunda ise tarihi
yerlerin yok olduğu, yerine
otellerin, yüzme tesislerinin,
otoparkların, rezidansların
yapıldığı bir bölge gördük.
Önceden Mecidiyeköy’de
oturuyordum. Balat; sakin,
sıcak, güvenilir ilişkiler var.
Burada kendimi daha rahat
hissediyorum. Bir etkisi
varsa da farkında değilim.
Bundan önceki atölyem eski
Agora Meyhanesi’nin olduğu
yerdeydi. ‘Kadehler’ çalışmamı
yaparken garip gelmişti.
Dijital dünyayı
deşifre ediyor
Yahya Bağcı’nın çalışmalarında
farklı bir kompozisyon anlayışı var.
Yansıma yaparak yanılsama etkisi
yaratan objeleri kullanan Bağcı’nın
çalışmalarında kadeh, vitrin ve
gözlük simgelerine yer verdiğini
görüyoruz. Bağcı’nın misket ve ka�
deh çalışmalarında yanılsamaların
farklı ışıkla sunması farklı bakış
açısıyla bakmamızı sağlıyor.
Sanatçı, izleyicinin görüş biçimiyle,
gerçeklik algısıyla oynayabiliyor.

Khas Spor Günlüğü’nden(31 Ekim): Has Runners Koşu Kulübü kuruldu.
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Kampüslerin Şampiyon
Pinponcuları Belli Oldu
Haber: Ertuğrul Akayer Fotoğraf: Ulaş Tosun

Spor’da ilk
kez Avrupa’da
temsil edildik
Haber-Fotoğraf: Khas Haber Merkezi

Her yıl düzenlenen,
akademik, idari kadro ve
öğrencilerin katıldığı Khas
Masa Tenisi Turnuvası
9-10-11 Ekim’de Cibali
Kampüsü’nde gerçekleşti.
Turnuva’ya 62 kişi katıldı.
Turnuva’nın birincisi İletişim
Fakültesi, Halkla İlişkiler
ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf
öğrencisi Abdullah Bozoğlan
oldu. Bozoğlan, Mimarlık
Bölümü öğrencisi Arek
Altıparmak ile oynadığı
final maçını 3-1 kazandı.
Turnuva’nın üçüncüsü ise

Yeni Medya öğrencisi Buse
Plan oldu.
23 Ekim’de Selimpaşa
Kampüsü’nde düzenlenen
turnuvada ise şampiyon
Khas Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu, Sermaye
Piyasası Denetim ve
Derecelendirme Bölümü 1.
sınıf öğrencisi Cem Develi
oldu.
İkinciliği Khas Teknik
Servis çalışanı Bülent
Köse, üçüncülüğü güvenlik
görevlisi-itfaiye elemanı
Süleyman Aydın aldı.

Dünya Şampiyonası’nda
5. Olduk
Avusturya’nın Linz
kentinde düzenlenen 23 yaş
altı dünya şampiyonasında
Khas kürek sporcusu Onat
Kazaklı’nın bulunduğu
Türkiye ekibi elemelerde
bir ilki başararak A Final’de
yarıştı.
27 Temmuz’da
yapılan finalde yardımcı
antrenörlüğünü Khas Spor

Eğitmeni Burkay Günay’ın
yaptığı ve Onat Kazaklı’nın
da aralarında yer aldığı
U23 Milli Takımı 4 tek
kategorisinde ağır kiloda
Almanya, İngiltere, Hollanda,
Hırvatistan gibi kürek devi
ekiplerin önünde mücadeleyi
tamamlayarak Dünya
Şampiyonası’nda ilk kez
beşinci oldu.

Aysel Damar, 4 yıldır Kadir
Has Üniversitesi’nde spor
eğitmeni olarak çalışıyor ve
Khas Erkek Basketbol, Tenis
ve Masa Tenisi Takımları’nın
antrenörlüğünü yapıyor.
Damar, üniversite liglerindeki
ve üniversitelerde erkek
basketbol takımını da çalıştıran
tek bayan antrenör. Damar’ın
antrenörlüğünü yaptığı Khas
Bayan Masa Tenisi Takımı,
19-22 Haziran tarihlerinde
6. Üniversitelerarası Avrupa
Şampiyonası’na katıldı ve
böylece Kadir Has Üniversitesi
ilk kez Avrupa’da temsil
edilmiş oldu.

Aysel Damar, Çukurova Üniversitesi
Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu.
15 yıl profesyonel olarak basketbol
oynadı. Kulüpler bazında 3 Türkiye
şampiyonluğu bulunuyor. Hatay
Dörtyol Bayan Basketbol Takımı
Yardımcı Antrenörlüğü, Anadolu S.K
Takımı Antrenörlüğü, UPS S.K Yıldız
Takım Antrenörlüğü görevlerinde
üstlendi.

Yapay Duvarda Doğal
Tırmanış Etkisi

Haber-Fotoğraf: Khas Haber Merkezi

Kadir Has
Üniversitesi’nin açık hava
spor sahasında bulunan
yapay tırmanma duvarı
üniversitenin Kapalı Spor
Salonu’na taşınmıştı.
Salon’da basketbol sahasının
arka tarafına konulan
duvarda, rotaların zorluk
dereceleri farklı renk, boy
ve ebatlardaki tutamaklarla
ayrıştırıldığından farklı

seviyelerde tırmanış yapmak
mümkün.
Khas Dağcılık ve Doğa
Sporları Kulubü tırmanış
öncesi antrenmanlarını
bu duvarda yapmakta
olup kulüp Kasım ayının
ilk haftasında Cibali
Kampüsü’nün muzlu bahçe
olarak bilinen holünde
de emniyet açarak ip inişi
gerçekleştirdi.

Rezan Has Müzesi, fotoğraf
sanatçısı Naz Köktentürk’ün
‘Küstüm Oynamıyorum’ isimli
sergisine 20 Kasım-28 Şubat tarihleri
arasında ev sahipliği yapıyor.
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En son geldiğinde burası kreş,
kendisi ise çocuktu.

Son 10 yılın en iyi
Animasyon Filmleri

Haber: Khas Haber Merkezi Fotoğraf: Ulaş Tosun, Muazzez Ersoy Arşivi

sanatçı da fabrikadaki kreşte
büyümüştü:
“Burası benim kreşimdi.
Annem beni her sabah elimden
tutar, daha önce bahçe olan
bu girişten kreşe bırakırdı.
Evet, burası benim çok değerli
anılarımın olduğu yer. Annem
Tekel Sigara Fabrikası’nda
bir işçi idi, sigara kutularını
keserdi. Burası da o fabrikada
çalışan işçilerin çocukları için
çok güzel bir yuvaydı. Şu an
Kadir Has Üniversitesi’nin üstümde durduğum yer ve
birbirinden güzel tablolara
tarihi binası ve öyküsü için
Cibali Kampüsü’ne gelen TRT baktığım yer muhteşem
bir bahçeydi.O bahçenin
Endüstriel Arkeoloji Belgeseli
ortasında güzel bir göbek
çekim ekibi, sanatçı Muazzez
vardı ve o göbeğin üstünde de
Ersoy’un annesinin dünün
cins cins rengârenk çiçekler
Tütün Fabrikası bugünün
vardı. Annem fabrikaya
Kadir Has Üniversitesi olan
Cibali Kampüs binasında işçisi girdiği zaman ben de buraya
olarak çalıştığını üniversitenin yuvanın bahçesine girerdim.
Yuvanın kapısından fabrikanın
öğrenci gazetesinden okudu.
kapısına doğru anneme el
(Haber, Cibali Postası’nın 5.
sallardım. O da bana el sallar
sayısında “Sanatçı Muazzez
fabrikaya girerdi. Buradaki
Ersoy’un kreş arkadaşlarına
arkadaşlarımla beraber
selamı var” başlığı ile yer
o bahçede koştururduk,
almıştı.)
oynardık, yuvada güzel şeyler
Çekim ekibinin davetiyle
öğrenirdik. Güzel dostluklar,
kampüse gelen sanatçı Ersoy,
bina üniversite olduktan
güzel arkadaşlıklar kurardık
sonra adımını ilk kez böylece
birbirimizle akşam fabrika
11 Nisan perşembe günü
çıkışına kadar. Anılarım
akşam 4’te attı, Kadir Has
canlandı. Yani bir an o günleri
Üniversitesi’nin Cibali Kampüs görüyor, o günleri yaşıyor
binası Cibali Tütün Fabrikası
gibiyim. Şu anda çocukluğum
iken sanatçı Muazzez Ersoy’un burada o bahçenin içinde ve
annesi işçi olarak çalışmış,
ben onu seyrediyorum.”

Derleyen: Sevim Kökdemir

Kayıp Balık Nemo
Oyuncular: Albert Brooks, Ellen
DeGeneres, Alexander Gould
Yönetmen: Andrew Stanton,
Lee Unkrich
Senaryo: Andrew Stanton,
Bob Peterson, David Reynolds
Süre: 100 Dakika
Yıl: 2003 - ABD
Tür: Animasyon, Macera, Aile,
Komedi

Wall-E

Özet: Dünyaya gelir
gelmez annesini kaybeden
Nemo, babası tarafından
büyütülmektedir. İlkokul çağına
geldiğinde babasının ilgisinden
sıkılmaya başlar. Bir süzgeci
küçük olduğu için babası
Nemo’ya okyanusta yüzmeyi
yasaklamıştır. Bir gün Nemo
okyanusta yüzebileceğini, o
sırada yüzeyde duran cisme
dokunabileceğini iddia eder
ve kendini bir anda bir insanın
ellerinde bulur.

Özet: Dünya gezegenini terk
eden insanlar tarafından
unutulduktan sonra, uzun
yıllar boyunca yapayalnız
yaşayan ve bu süre içinde
programlandığı işle uğraşan
robot Wall-e, günün birinde
Eve adlı çok güzel bir arama
(sonda) robotuyla karşılaşır
ve hayatı aniden yepyeni bir
anlam kazanır.

Oyuncular: Ben Burtt, Elissa
Knight, Jeff Garlin
Yönetmen: Andrew Stanton
Senaryo: Andrew Stanton,
Pete Docter, Jim Reardon
Süre: 98 Dakika
Yıl: 2008 - ABD
Tür: Animasyon, Aile, Macera

Yukarı Bak
Oyuncular: Edward Asner,
Jordan Nagai, John
Ratzenberger
Yönetmen: Pete Docter, Bob
Peterson
Senaryo: Pete Docter, Bob
Peterson, Thomas McCarthy
Süre: 96 Dakika
Yıl: 2009 - ABD

Tür: Animasyon, Aile, Dram
Özet: Filmde hayatı boyunca
yaşamak istediği macera
hayalini gerçekleştirmek için
evine binlerce balon bağlayıp
Güney Amerika’nın vahşi
doğasına doğru yolculuğa
çıkan 78 yaşındaki baloncu
Carl Fredricksen’ın hikayesi
anlatılıyor.

Londra, New York, Paris, Rio de Janeiro, Tokyo… İstanbul bu birinci sınıf kentler arasından yorgun/canlı, renkli/
siyah beyaz, antik/çiçeği burnunda… tezatlarıyla sıyrılır.
Fotoğraf: Barış Dönmez
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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 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

Nar Cafe
Müstantik Sok. No:12 Küçük Mustafa Paşa
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

Özge Cafe
Cibali Mahallesi, Nalıncı Kasım Sok. No. 31/A, Balat

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

Yılmazlar Restaurant
Karasarıklı Sok. No:8
Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Cibali

