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ONUNLA SON RANDEVU

Rektörden
Çok üzüntülüyüz.
Üniversitemizin kurucusu,
Mütevelli
Heyeti Baflkan›m›z,
hamimiz, Say›n Kadir
Has’› ani kaybetmenin flaflk›nl›¤›n› henüz
atlatamad›k.
Türk toplumu büyük
bir hay›rseverini, bir
e¤itim sevdal›s›n› yitirdi. Say›n Kadir
Has, sadece e¤itim
flampiyonu olmakla kalmad›, zenginlerimizi e¤itime
katk›da bulunmaya davet ederek fahri bir e¤itim gönüllüsü görevini de keyifle yapt›. Hatta vefat›na, toplumumuzun gösterdi¤i içten-s›cak anlaml› ve düzeyli duyarl›l›kla da zenginlerimize, yap›lan hay›rl› ifllerin, iyi fleylerin unutulmad›¤›n› gösterdi. Ticari hiçbir ba¤› ve beklentisi olmayan halk›n her kesiminden, her kesitinden
binlerce insan onun cenazesine kat›larak, gözyafllar›n›
ak›tarak onu ba¤r›na bast›. ‹nsan›m›z gerçekten üzüldü.
Size Say›n Kadir Has’›n üniversitemizde geçirdi¤i son
birkaç saati anlatmak istiyorum. Her y›l Say›n Kadir
Has fakültelerden birisinin ö¤rencileriyle bir s›n›fta buluflur, onlarla sohbet eder, sorular sorar, üniversite
hakk›nda sorunlar›n›, düflüncelerini dinlemek ister,
üniversitenin geliflmesine yönelik kendi düflüncelerini
söyler, planlar›n› anlat›rd›. Konuflman›n sonunda da
onlara ö¤ütler verirdi. Bu toplant›lar çok s›cak, candan, içten bir havada geçerdi. Birbirine düflkün babaevlat muhabbeti, sohbeti gibi… Ö¤rencilerimiz Say›n
Kadir Has’a hep özel ve güzel duygular besler, onunla
birlikte olmaktan çok mutlu olurlard›. O, üniversitenin
girifl hollerinden geçerken etraf›n› sarar, ellerini öper,
alk›fl ya¤muruna tutarlard›. O da ellerini havaya kald›rarak hem onlar› sevgiyle selamlar, hem de alk›fllar›
dindirirdi. Bu kez toplant› için ‹letiflim Fakültesi Dekan› Deniz Bayrakdar Sevgen hocam›z, birinci kattaki büyük s›n›flardan birini haz›rlam›flt›. Biz de bu güzel anlar› ölümsüzlefltirelim diye bu ziyareti filme almaya karar
verdik. Bu ifllemi, üniversitemizin de ö¤retim eleman›,
de¤erli televizyoncu Say›n Mithat Bereket’in Pusula
ekibi üstlendi. Çok ciddi bir haz›rl›k yapt›lar. S›n›fa giriflinden bafllayarak toplant›n›n her an›n› kaydettiler.
Kadir Has’›n o¤ullar›, Mütevelli Heyeti’nin baz› üyeleriyle birlikte ö¤rencilerin aras›na kar›fl›p oturduk ve
dinledik. Ö¤rencilerin sorular›ndan birini ve ona verdi¤i cevab› herkes bilmeli diye düflünüyorum: Bir k›z

ö¤rencimiz, “‹yi bir üniversite olmaya yönelik çaban›zda Kadir Has Üniversitesi olarak ulaflmak istedi¤iniz
hedef nedir?” diye sordu. “Dünyan›n en iyi üniversitesi olmay› hedefliyorum” dedi Say›n Kadir Has, ciddiyetle. “Yani bir Harvard veya Yale olmay› istiyorum.
Bunun imkâns›z oldu¤unu biliyorum. Ama hayat›mda
ne yapt›ysam hep en iyiyi hedefledim. Burada da çizgimiz en iyinin yönünde ve yolunda olacakt›r. Bunun
için çal›flaca¤›z” dedi. Ben de araya girip ö¤rencilere
“Üniversite yöneticileri olarak görevimiz ne denli zor,
görüyorsunuz de¤il mi?” diye tak›ld›m. Çok samimi
bir toplant› oldu. Ö¤rencilerimiz, babalar›yla bir araya
geldiler. Sohbet ettiler. Kadir Bey de çok keyif ald›.
Mutlu oldu. Dersanenin ç›k›fl›nda ö¤renciler etraf›n›
çevirdi, foto¤raflar çekildi. Filme alma ifllemi devam
etti.
S›n›ftaki bu toplant›n›n hemen ard›ndan, odam›za dönerken girifl holünde de ö¤renciler çevresini sard›.
Ayaküstü sohbete devam edildi. Has›l›, çok keyifli bir
sürenin sonunda odama ç›kt›k. Odamda bir süredir
kendisiyle röportaj yapmay› isteyen Mühendislik dergisini haz›rlayan iki ö¤rencimizin sorular›n› cevaplad›.
Daha sonra yeme¤e geçtik. Yemekten sonra k›sa bir
süre, Mütevelli Heyeti toplant›s›na kat›ld›. Toplant›y›
açt›. Gündemi dinledi ve k›sa bir süre sonra da izin isteyip ayr›ld›. Asansörde “Sizi bugün yorduk Kadir
Bey” dedim. “Yorulmaya de¤er fleyler bunlar Rektör
Bey; bu an›lar arflivimizde olmal›” deyiverdi. Kendisini
üniversitenin kap›s›ndan u¤urlad›m. Çok nefleli ve
mutlu bir birlikteli¤in sonunda onu yolcu ettik. Evine
ulaflm›fl. Aradan yar›m saat geçti geçmedi, rahats›zland›¤› haberini ald›k. Sonras›n› biliyorsunuz. Tüm müdahalelere ra¤men kurtar›lamad›.
E¤er bir teselli olabilirse, mutlu ve keyifli bir günün
sonunda ve çekmeden aram›zdan ayr›ld›¤› hat›rlanabilir. Bu an›lara tan›k olan herkesin a¤z›ndan “Allah’›n
sevgili kuluymufl” de¤erlendirmesini dinledim, dinliyorum. ‹çimizde büyük, doldurulamaz bir boflluk; her an
bizi arayacak, akl›ndan hiç ç›kartmad›¤› üniversitesinin
neresini daha iyi yapabiliriz konusunda bir önerisini
söyleyecek gibi geliyor.
Soran, dinleyen, de¤erlendiren, çözümler üreten üniversitesi için hep daha iyiyi arayan hamimizin b›rakt›¤›
boflluk doldurulabilir mi? Ülkemiz bir vatansever evlad›n› yitirdi. Ülkemizin semalar›ndan bir y›ld›z kayd›.
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Kadir Has

ONUNLA SON RANDEVU
• Haber

Duygu Demirok

Tüm Türkiye’nin ard›ndan gözyafl› döktü¤ü, üniversitemizin unutulmaz kurucusu Kadir Has’la vefat etti¤i gün yap›lan son röportaj.
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Kulübü Yay›n Kolu
Baflkan›’y›m. Bu y›l 3. say›s›n› ç›karaca¤›m›z dergimiz
için okulumuzun 10. y›l›, kulübümüzün de 5. y›l› dolay›s›yla Kadir Bey’in dergimizde yer almas›n› istemifltim. Röportaj için 4 ay öncesinden randevu ald›m.
Onunla daha önce hiç karfl›laflma olana¤›m olmam›flt›
ama konufltu¤umuz o yar›m saat içinde onun ne kadar
s›cak kanl›, sevgi dolu, sevecen biri oldu¤unu gördüm.
Kadir Has baflar›l› bir ifl adam›, bir hay›rsever ayn› zamanda da yaflam›n›n son 25 y›l›n› ba¤›fllar›na adam›fl,
e¤itimi destekleyen bir kifli, ad›n› tafl›yan üniversitenin
de kurucusuydu. 1997 y›l›nda ö¤retime bafllayan Kadir
Has Üniversitesi, Kadir Has’›n destekleri ve gösterdi¤i
özenle günden güne geliflen ve geliflmekte olan bir üniversite oldu. Odaya girdi¤imde Kadir Bey beni gülümsemeyle karfl›lad› ve tam haz›rlad›¤›m sorular› kendisine soracakken, o ailemi ve beni tan›mak istedi. Bunu
beklemiyordum. Sanki ben onunla de¤il de, o benle röportaj yap›yor gibiydi. Konuflman›n sonunda Rektör
bey birkaç foto¤raf›m›z› çekti ve Kadir Bey, “Güzel k›z›m güzel bir röportaj yapt›n. ‹leride baflar›l› haberlerini alaca¤›m›za eminim. Aferin evlad›m. Ailene selam
söyle” diyerek vedalaflm›flt›... Ölüm haberini ald›¤›mda
çok flafl›rd›m. Ö¤rencilerden ö¤retmenlere, okulda çal›flan görevlilere kadar herkesin yüzünde hüzün, a¤›zlarda tek bir söz vard›: “Bafl›m›z sa¤olsun.” Bana kal›rsa Allah ona en güzel ölümü ba¤›fllam›flt›. Mütevelli
Heyeti toplant›s› için geldi¤i o çok sevdi¤i üniversitesinde ö¤rencileriyle konuflmufl, s›n›flara girmifl “Allah’a emanet olun” diyerek ben dahil herkesle vedalaflm›flt›. Bana son randevusunu verdi¤ini, o gün ölece¤ini
kim bilebilirdi ki? Ruhu flad olsun.

4

- Say›n Kadir Has, Mühendislik Kulübü Yay›n Kolu Baflkanl›¤›’n› yapmaktay›m. Bu y›l üçüncüsünü ç›karaca¤›m›z
“Mühendis Bak›fl›” dergisinin editörlük görevini üstlendim. Siz bir ifl adam›, bir hay›rsever ayn› zamanda üniversitemizin de kurucususunuz. 1997 y›l›nda ö¤retime bafllayan üniversitemiz günden güne geliflen ve hala geliflmekte olan bir üniversite olarak dikkatleri üzerine çekmekte. Okulu açt›¤›n›zda hedefleriniz nelerdi, neden bir
üniversite açmak istediniz?
Kadir HAS: -Yarad›l›fltan e¤itime önem veren biriyim. Bu
bana babamdan kalan bir miras. Babam da bir hay›rseverdi. Babam›n bundan 80 sene evvel yap›lm›fl okullar› vard›,
camii vard›. Onun için bu yolda devam ediyorum. Art›k
söylemeye lüzum yok. E¤itimsiz bir insan, bu zamanda istedi¤i hedefe varamaz. ‹nsanlar› kurtaracak olan e¤itimdir. O
nedenle bütün a¤›rl›¤›m› e¤itime verdim. 30’a yak›n okulum
var. Orta ve lise, bunun üstüne de taç olsun diye, Kadir Has
Üniversitesi’ni koydum. Böylelikle e¤itimin zirvesine ulaflm›fl
biriyim. E¤itimde, flunu da yapsayd›m diyebilece¤im hiçbir
fley yok. Hepsini yapt›m.

- Üniversite açmak büyük sorumluluklar› da beraberinde
getirir. Mesleki e¤itimin verildi¤i bir kurum açm›flt›n›z ve
ö¤rencileriniz mezun olduklar›nda sizi temsil edeceklerdi. Bu nedenle, üniversiteyi açt›¤›n›zda herhangi bir
endifle duymufl muydunuz?
Kadir HAS: - Hiçbir endifle duymad›m. Zira ben lise mezunuyum. ‹sterdim ki, ben de bir üniversite mezunu olay›m.
Zaten bu içimde bir uktedir. Seve seve üniversiteyi açt›m.
Yapm›fl oldu¤um ilk ve orta okuldan farkl› olarak, bir üniversite, tahsilin en tepesi, zirvesi. Onun için onu yapmazsam zaten olmuyordu. Yani ‘ben bir e¤itimciyim’ demem
olmayacakt›. O görevimi de yerine getirdim.
- Okulumuz ‹stanbul’un göbe¤inde bir e¤itim, ayn› zamanda da konferans merkezi konumunda. fiu an yap›m
aflamas›nda olan ek binam›zda da yap›m ifllemleri sürmekte, okulumuz büyümekte. Peki, Kadir Has Üniversitesi’nin genifllemesi ne tür avantajlar› beraberinde getirecek? Genifllemek geliflmek mi demek?
Kadir HAS: - Bence tamamen do¤rudur. Geliflmektir. Geliflmeden dolay› yeni ilaveler yapt›k, geniflledik. Noksanl›¤›
oldu¤unu gördü¤ümüzde, o noksanl›¤› ancak neye ihtiyac›
varsa onu yerine getirerek gelifltirebiliriz. Geliflmek de bir
üniversite için önemli bir fleydir.
- Genifllemek geliflmektir dediniz. Bence de do¤ru, fakat
flöyle bir sorun var. Büyüdükçe sorunlar›n›z art›yor ve
konrolü de tabii ki daha zor bir hale geliyor.
Kadir HAS: - fiimdi, hemen ona unutmadan cevap vereyim.
Geliflmeden de efendim derler ki, “Bu üniversite yerinde
say›yor. Otuz sene evvel gördük buydu, otuz sene sonra
da ayn›” derler.
- 2007 y›l›nda okulumuz 10 yafl›n› doldurmufl olacak. Öncelikle sizi tebrik etmek isterim. Üniversitenizi hayata
geçirdiniz, ona emek verip bu günlere getirdiniz. Bize
e¤itim imkan› sa¤lad›¤›n›z için de teflekkür ederiz. 10 y›ll›k dönemde Kadir Has Üniversitesi için isteyip de gerçeklefltiremedi¤iniz bir arzunuz oldu mu?
Kadir HAS: - Gerçeklefltiremedi¤im bir arzum olmad›. Fakat üniversite deyince, biliyorsun sorunlar bitmiyor. Onlar›
devaml› takip etmek gerekiyor.
- Üniversitemize ayda bir kere geldi¤inizi duydum.
Kadir HAS: - Geliyorum, geliyorum... Hiç buray› ihmal etmem. Yani bugün açt›k diye bitmiyor üniversite. Sürekli
noksanlar› ç›k›yor ve onlar› tamamlamak gerekiyor. Devaml› çal›flacaks›n›z, üniversitenin ihtiyac› olan fleyleri kendi
kendine göreceksiniz, e¤er kendinde yoksa baflka yerden
göreceksiniz. Türkiye’den bahsediyorum. Türkiye’de yoksa

Avrupa’dan, Amerika’dan göreceksiniz.

uyaca¤›z. Her fleyin en iyisini yapmak üzere yola ç›kt›k.

- ‹yi üniversitenin tan›m›n› yapar m›s›n›z?
Kadir HAS: - Dünyadaki say›l› üniversitelere bakarsak, hep
iz b›rakm›fl ciddi üniversiteler. Harvard 250 y›ll›k, dünyan›n
en meflhur üniversitesi. 250. y›l›nda, biz daha 10. y›l›m›zday›z. Fakat Harvard ilk 10 y›lda belki bizim kadar dahi olamam›flt›r. Kadir Has Üniversitesi de seneler sonra iz b›rakan
bir üniversite olarak en iyi üniversite tan›m›na girecektir.

- Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, çat›s› alt›nda Endüstri Mühendisli¤i, Bilgisayar Mühendisli¤i ve
Elektronik Mühendisli¤i olmak üzere üç ana bölümü kapsamakta. Kadir Has Üniversitesi’ni açt›¤›n›zda Mühendislik Fakültesinin bu kadar tercih edilece¤ini düflünmüfl
müydünüz?
Kadir HAS: - Düflünmüfltük. Çünkü bu bölümler seçildi, bilinçli olarak aç›ld›. Hepsinin branfllar›, yerleri ayr›.

- Kadir Has Üniversitesi için gelece¤e dair planlar›n›z nelerdir?
Kadir HAS: - Bir üniversitede yapabilece¤imiz ne varsa.
Maddi imkanlar›m›z var. Onlar› de¤erlendirerek en iyi mertebeye ç›kmas› için çal›flaca¤›z. Zaman ne gerektirirse ona

- Üniversitedeki mühendislik bölümlerini, mühendislik
e¤itimlerini yeterli buluyor musunuz?
Kadir HAS: - Belki biraz araflt›rma olabilir. Araflt›rmalar›n
daha çok artmas›n› temenni ediyorum.
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- Türkiye’de e¤itim kalitesinin yükseldi¤i görünen bir
gerçek. 2006 y›l›nda kabul edilen kararla 15 üniversite
daha Türkiye’deki üniversiteler aras›na girdi. Kadir Has
Üniversitesi’ni Türkiye’deki di¤er üniversitelerle karfl›laflt›rd›¤›n›zda yerini nerede görüyorsunuz?
Kadir HAS: - Ben her zaman yerimi en iyi yerde görürüm,
onun alt›nda kabul etmem. Neden. Çünkü ben ne laz›msa
bu üniversiteye hepsini sunuyorum. O nedenle, daha afla¤›da olmay› kabul edemem. En iyi yerde olmas›n› isterim.
Bütün gayretim, çal›flmalar›m bunun içindir. Temellerini
atarken daha kimsenin akl›ndan hayalinden geçmeyecek
Kadir Has Vakf› var. Oraya büyük çapta para b›rakt›m. Bu
paralar durdu¤u yerde, afla¤› yukar› 30 – 40 trilyon gelir getiriyor. Bunun yar›s› üniversiteye aktar›l›yor. Bu sayede kalk›n›yor.
- Kadir Has bir vak›f üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi’ni di¤er üniversitelerden farkl› k›lan yönler nelerdir?
Kadir HAS: - Farkl› k›lan... Bir kere hemen onu söyleyeyim.
Dünyada kimseye nasip olmaz, öyle Haliç’te bir üniversiteye sahip olmak. Haliç’in göbe¤inde, flehrin merkezinde

tarihi bir bina. Müzemiz var okulun alt›nda. Hiçbir yere Allah nasip etmemifl. Onun için bu yeri zaman›nda ald›¤›m›z
için flansl›y›z.
- Avrupa’daki e¤itime bakt›¤›m›zda, Avrupa ülkelerinde
mühendislik e¤itimi daha çok prati¤e dayal›. Üniversite
ö¤rencileri, özellikle 3. ve 4. s›n›flarda piyasada yer almakta. Ülkemizde mühendislik alan›ndaki teori ve pratik
tart›flmalar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Kadir HAS: - Amerika’da, Avrupa’da, sizin gibi talebeler bofl
zamanlar›n› çal›flarak geçiriyor. Ben de okurken çal›flmas›n›
tavsiye ederim bir talebenin. Tahsilini yaparken, zaman ay›r›p çal›flmas›nda yarar görüyorum.
- Üniversite s›nav sistemiyle okulu kazanan mühendis
adaylar› elde ettikleri puanla bölümlerine yerlefltiriliyorlar. Baz› üniversitelerde mühendislik bölümlerinde bölüm de¤iflikli¤inin yap›labilmesini sa¤layan iki senelik ön
haz›rl›k program› veriliyor. Siz bu ön haz›rl›k program›n›n daha bilinçli mühendislerin yetiflebilmesine katk›s› oldu¤unu düflünerek Kadir Has Üniversitesi için ayn› program› yürürlü¤e koymay› düflünür müsünüz?
Kadir HAS: - Tabii ki düflünürüz ancak böyle fleyler zamanla olacak fleylerdir. Zaman› geldi¤inde en iyisi neyse onu yapar›z.
- Sizin akl›n›za getirmeye çal›fl›yoruz isteklerimizi asl›nda
sorular›m›zla.
Kadir HAS: - Yok, yok iyi yap›yorsunuz.
- ‹ngilizce e¤itim art›k olmazsa olmazlar aras›nda. Mühen-
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dislik e¤itimi öncesinde verilen ‹ngilizce haz›rl›k e¤itiminin yeterli oldu¤unu düflünüyor musunuz?
Kadir HAS: - Kadir Has Üniversitesi’nden mezun ö¤rencinin ana dili gibi iki lisan bilmesi laz›m. 10 seneden beri buray› kuran bir kurucu, ifl adam› olarak flunu söylemek isterim: E¤itimin bafl›nda lisan gelir. Lisan ö¤renmemifl bir kiflinin tahsili benim için bofltur. Bir yere gitti¤inizde, ne dil biliyorsun dendi¤inde, ben ana dilim gibi ‹ngilizce biliyorum
diyebilmelisiniz. Kifli bu fark›yla puan kazanacak, di¤erlerinden ayr› bir yerde olacakt›r.
- Kadir Has Üniversitesi 10 y›ld›r bir çok mühendisi mezun etti. Kadir Has üniversitesi yeni mezun mühendislere ne tür avantajlar sa¤l›yor?
Kadir HAS: - ‹htiyac› olanlar gelip bizimle konufluyorlar.
Üniversite her zaman ifl verici olarak da yard›mc› oluyor.
Üniversiteden mezun olan ö¤renci bu mühessesenin bir
evlad› say›l›r. Maddili¤in d›fl›nda insani olarak, elimizden ge-

len ne ise onu yapar›z.
- Üniversitenizden mezun ifl hayat›na at›lacak mühendislerinize tavsiyeleriniz var m›?
Kadir HAS: - Bitmeyen kural, ayn› kural. Napolyon’un bir
sözü var. ”Para para para.” Ben onu çeviriyorum “Çal›fl çal›fl çal›fl.” Bir flart› var. Para paraya gitmek zorunda. Yol paraya gidiyor. Onun için ben sana “K›z›m çal›fl, k›z›m çal›fl, k›z›m çal›fl.” derim.
- Efendim, beni k›rmay›p sorular›ma yan›t verdi¤iniz için
çok teflekkür ederim. Seneye mezun olacak olsam da
mezun oldu¤um üniversitenin geliflti¤ini duymak beni
mutlu edecektir. Baflar›l› nice 10 seneler dilerim.
Kadir HAS: - Peki. Biz de seni her zaman bir evlad›m›z gibi
bekleriz. Ben de mutlu oldum bu süre boyunca. Sana baflar› diliyorum.
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Röportaj

DÜfiLER ÜLKES‹NE YOLCULUK
• Haber Ayflegül Taflk›n Foto¤raf

Salih Ay - Sani Karamustafa

Sunay Ak›n ile Kadir Has Üniversitesi’nde sergiledi¤i “Tek Kiflilik Gösteri”den önce görüfltük.
Hayattan ve fliirden beklediklerini anlatan Sunay Ak›n’la politikay›, edebiyat›, fliiri ve düflleri konufltuk.
“Sevmek saçak alt›na s›¤›nm›fl,
göçmen kuflun kar tanecikleri aras›nda
düflen tüyünü de görebilmek.
‹flte sevmek...”
Sunay Ak›n

Sunay Ak›n’›n kitaplar›n› yedi y›l önce okurken, onunla röportaj yapmak sadece bir hayaldi benim için. Düfllerin flairi
Ak›n ile röportaj yaparken, ulafl›lmas› zor düfllerimden bir
tanesini gerçeklefltirdim. Sunay Ak›n, Türkiye’nin bilinmeyen tarihini anlatan, düfllerini gerçeklefltirmek için yaflayan
bir flair. Ürettikleri ve sanat› her zaman isminden önce gelen, çal›flmalar›yla gündemde kalmay› baflaran örnek bir sanatç›. Bir ilki gerçeklefltirerek, Türkiye’nin ilk oyuncak müzesini açan Ak›n, “Donkiflot olmak güzel ve ben düfllerimi
gerçeklefltiriyorum” diyor.
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- “‹stanbul’u düfllerde gördük, hayallerde sevdik” diyorsunuz.
- Anadolu’da do¤an çocuklar, yani çocuklu¤u Anadolu’da
geçenler, bu kenti ‹stanbul’da do¤anlardan daha çok sever.
Ben o çocuklardan biriyim. Hayat›m›n ilk on y›l›, çocuklu¤um Trabzon’da geçti. Ve biz ‹stanbul’u önce sinemadan,
saatli maarif takvimlerinin üstündeki foto¤raflardan sevdik.
‹stanbul bizim için büyülü bir kentti. Babam tüccard›. ‹fli gere¤i y›lda birkaç kez mal al›m› için, ‹stanbul’a gelip gidiyordu. Her geliflinde, bavulundan oyuncaklar ç›kar›rd›. O
oyuncaklar ‹stanbul’dan gelmiflti. Biz ‹stanbul’u önce düfllerde, hayallerde gördük, sevdik. ‹stanbul’da do¤an çocuklar
ise deryada olup, deryadan habersiz bal›k gibiler. Bu kenti
tan›yamazlar. Çocuklu¤umda ben on yafl›ndayken mahalleye ‹stanbul’dan bir k›z tafl›nd›. Babas› memurdu. Trabzonlu,
meteoroloji müdürünün k›z›, çok güzel bir k›zd›. Biz sokak-

taki bütün erkek çocuklar› karar verdik, ona afl›k olmufltuk.
Beyaz perdede seyretti¤imiz, afl›k olunacak k›z gibiydi. El
birli¤iyle afl›k olma karar› ald›k. O yafllarda aflk› toplu eylem
yap›lacak bir fley san›rd›k. Ben o k›z›n dikkatini çekmek için
fliir yazm›flt›m. Bu yüzden, ‹stanbul’dan gelen bir k›za fliir yaz›l›r. ‹stanbul’un kendisine bir ömür feda edilir. Ve ‹stanbul,
gelecekteki ‹stanbul bizim ona kazand›rd›klar›m›zla daha
güzel olacakt›r. ‹flte ben bunu yapt›¤›ma inan›yorum. Aileme ait tarihi bir köflkü koruyarak. ‹stanbul’un tarihi köflkleri katledilirken, onu korudum. Kap›lar›n› ‹stanbul Oyuncak
Müzesi olarak insanlara açt›m, asl›nda bu benim ‹stanbul’a
katt›¤›m bir de¤erdir. Herkes ‹stanbul’dan bir fleyler almay›
düflünüyor. Oysa, ‹stanbul’a bir fleyler vermek önemli olan.
Çünkü gerçek sevgi karfl›ndakinden bir fley almandan ölçülmez, ona vermek arzun olmal›. Sevgi, ona daha çok güzellikler katma arzunla ölçülür.
- Müzeden bahseder misiniz?
- Bundan 17 y›l önce kültür etkinli¤i için Almanya’n›n Lumberg kentine misafir olarak gitti¤imde, edebiyat etkinli¤i için
orada bofl bir günüm vard›. O gün gezece¤im, nereyi gezeyim? Kentteki müzeleri tabii. Bir program yapt›m. Bir de
duydum ki, Lumberg’de oyuncak müzesi var. Sabah ilk ifl
olarak oraya gittim. Bir saat kal›r›m diye düflündüm. Saat
10’da kap›dan içeri girdim. Yan›ma bir görevli gelip “kapat›yoruz” diyene kadar zaman nas›l geçti anlamad›m. Bütün
bir günüm orada geçti. Çok etkilendim. ‹lk defa bir oyuncak müzesi gördüm. fiunu anlad›m: Oyuncak, düfllerin, hayallerin tarihi; düfl kuran, hayalleri olan millet bir yerlere gelebilir. Sonra gitti¤im her uygar ülkede, kentte oyuncak müzelerinin oldu¤unu gördüm. Gezerken de üzüldüm, “Bizde
neden yok?” diye ve Donkiflotluk yapt›m. Dedim ki, “O¤lum sen kuracaks›n bu oyuncak müzesini” ve 17 y›lda kitaplar›mdan, tek kiflilik sahne oyunlar›mdan, yapt›¤›m TV programlar›ndan, kazand›¤›m ne varsa, hep oyuncak ald›m, hâlâ
da al›yorum. Bir tek amac›m vard›; “oyuncak müzesi” kurmak. fiunu çok iyi bilin ki, Amerika sadece tank›yla, topuyla, ordusuyla ya da holdingleriyle, dolar›yla güçlü de¤il.
Amerika’y› bugün güçlü yapan, en önemli etkenlerden biri
de bar›nd›rd›¤› müze say›s›d›r. Ben hep yapt›m ve ortaya
koydum. Ve bak›n, sizin okul da yap›yor. Demek ki yaln›z
de¤ilim. Zaten önce insanl›¤›n, sonra yaflad›¤› kentin, ülkesinin gelece¤i için kayg› duyan herkes, tek do¤ru yolun bu
oldu¤unu görüyor. Bu tek do¤ru yolu kim söyledi? Atatürk.
“Hayatta tek do¤ru yol, bilimdir.” Bilimin yolunda her fley
an›t, tarihi eser, müzelerdir, kütüphanelerdir, üniversitelerdir, okullard›r. Bunlar› ço¤altmam›z gerekiyor. Bir yandan
birileri ‹stanbul’u parasal ç›karlar› için iflgal etmeye çal›fl›rken, biz de ona izin vermemeliyiz. Atatürk, Dolmabahçe
Saray›’nda ölmemifl olsayd›, oray› da otel yapm›flt›k.

- fiiirlerinizi ve kitaplar›n›z› yazarken, hangi kaynaklardan
besleniyorsunuz?
- Beslendi¤im kaynak çok. Ben bir orkestra kurdum kendime. Hani nas›l ki, orkestrada vurmal› çalg›lar, üflemeli çalg›lar, yayl› çalg›lar vard›r; düflünceleri ne kadar ayr› olsa da
gerçekten sanata bir fley katm›fl olan herkes benim ustamd›r. “Koyun kurt ile gezerdi, fikir baflka baflka olmasa.”
Önemli olan benim bir edebiyatç› olarak ortaya koydu¤um
sanat eserleri. Ben bunlardan büyük bir orkestra kurdum
kendime, o zaman da senfoni ald› götürdü beni iflte. Bu sayede besteler yapt›m. Bunlar› nereden buluyorum? Hani
hep lisede bize sorarlard› ya, “fiair burada ne demek istemifl?” diye... Tarih boyunca hiçbir flair ne demek istedi¤ini
bilmemifltir. fiair bilse zaten, fliir yazmaz ki, mektup yazar,
dilekçe yazar. Adam bilmedi¤i için -derdi var adam›n- fliir
yaz›yor, o da bilmiyor ki, ne demek istedi¤ini. Benim fliirlerimi de soruyorlar çocuklara. Ama inan›n, ne demek istedi¤imi ben de bilmiyorum. Bir fliirimde; “Çocu¤unu asma
köprüde sallayan bir annedir ‹stanbul, kim onu al›rsa, içi süt
dolu biberonudur k›z kulesi, so¤usun diye suya tutulan”
diyorum. fiimdi burada ne demek istedim, ne bileyim. Ya
da flu; “Kabu¤unu koparmadan, ne bir elmay› soyabildim,
ne de iyilefltirebildim bir yaram›, ama karfl›ma ç›k›nca k›zmad›m hiç elma kurduna, bendim çünkü b›ça¤› saplayan,
onun yurduna...” Burada ne demek istedim? Ne bileyim
yahu... Bir fley demek istemiyorum ki, amac›m bir fley demek de¤il.
- Üniversiteli gençlik, sizi yak›ndan takip ediyor.
- Öncelikle çok teflekkür ederim. Bu üretti¤im eserlerle il-

gili bir fley, yani yazd›¤›m fliirler, yapt›¤›m televizyon programlar›, gösterilerle ilgili. Bunlar hayatta olmasa gençler flunu anl›yor; Sunay Ak›n’›n bugün ürettikleri, bizim hayat›m›za kat›lmasayd›, bir fleyler eksik kalacakt›. Ve bu bir sevgiye
dönüflüyor. Üretti¤i eserlerin önünde olan biri hiçbir zaman olmad›m. Bir sanatç› zaten eserlerinin önüne geçmemeli. Evet ilgi görüyorum. Çok talep al›yorum. Ama bunun
nedeni, üretmemden kaynaklan›yor. Magazine düflmeden,
kendi sanat anlay›fl›m› icra edip, hayata bir fleyler katmak iste¤imden kaynaklan›yor. Eserlerimin sevilmesi beni çok
mutlu ediyor. Çünkü kitap yay›nlayan, sevgi açan her sanatç›, sevilmek ister.
- Cemal Süreya’n›n hayat›n›zda özel bir yeri olmal›.
- Milliyet Sanat ve Yeni Olgu dergisinde ilk fliirimi yay›nlad›m. Cemal Süreya çok büyük bir elefltirmen ve entelektüel. Sadece edebiyat de¤il, sanat›n her halinden anlayan biri.
Günlü¤ünü yay›nl›yordu, Milliyet Sanat dergisinde; benim
fliirime yer verdi. Kendisiyle yap›lan bir söyleflide, “80 sonras› fliir t›kand›” diyen bir muhabir oldu¤unda o da flu yan›t› vermiflti: “Hay›r. ‹flte Sunay Ak›n. Çok güzel fleyler yapacak“ demiflti. Y›l 1984. Bu beni çok mutlu etti. Ama üstüme de çok büyük bir a¤›rl›k bindi. Bunun alt›nda y›llarca
ezildim. Ve onu ilk nerede gördüm, biliyor musun?
- Evet. Dü¤ününüzde.
- Bravo. Evet. Sen bunu nereden biliyorsun? Daha önce hiç
aç›klamam›flt›m. Gelinle damat tebrik edilir ya, bakt›m Cemal Süreya geliyor. “Yahu” dedim, “fiu ifle bak be, herkes
Cemal Süreyya’dan bir imza almak için kuyruk olur, Cemal
Süreyya beni tebrik etmek için bana do¤ru geliyor.” Ben
edebiyata böyle flansl› bafllayan biriyim.
- Biraz da ülke gündeminden bahsedelim. Sizce çok mu
gerekli AB’ye girmemiz?
- AB’ye girmemiz gerekli. Bak›n arkadafllar, hiç tereddüt etmeyin, dünyan›n neresinde birlik varsa, ona girmemiz gerekli, Uzakdo¤u’daki bir olufluma da girmemiz gerekli, Afrika’daki bir olufluma da girmemiz gerekli. Yani bir yerde birlik var. Bu dünyada yaln›z de¤iliz. Yap›c›, güzel düflünmek,
bu düflünceyi oluflturmak zorunday›z. Bilim budur zaten.
Uluslararas› iliflkiler denen bir birim var, o zaman kapatal›m
bunu. Bütün birliklere girmemiz gerekti¤i kadar gerekli.
- KHÜ ö¤rencilerine iletmek istedi¤iniz mesaj?
- Kadir Has Üniversitesi ö¤rencilerinin, ‹stanbul’un bu kadar
güzel bir yerinde önlerinde bir yol aç›lm›fl. Ben masallardaki uçan hal›lara inan›r›m. Buras› da uçan bir hal›. Bunu fark
eden, düfller ülkesine do¤ru yolculu¤a ç›kacakt›r. Umar›m,
en az›ndan buraya gelen ö¤rencilerden, bir elin parma¤› kadar olan birileri bunu fark eder. Bu say› az de¤ildir. 10 kifli
olsun. Hepinizi al›r, götürür. O 10 kifli aya giden gerçek bir
araç da yapar. Kansere de ilaç bulur. Hepsini yapar iflte. Yeter ki fark edebilin.
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Eğitim

AB ORTAK T‹CARET POL‹T‹KASI VE TÜRK‹YE
• Haber

Ayça Öztürk

‘AB Ortak Ticaret Politikas› ve Türkiye’ Sertifika Program›, Kadir Has Üniversitesi ve College of Europe iflbirli¤inde gerçeklefltirildi.
Türkiye'de ilk kez akademik iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen College of Europe sertifikal› e¤itim programlar›n›n birincisi sona erdi. Dört gün süren ve sonunda Avrupa Birli¤i’nde geçerli ve prestijli belgelerden biri olan College of Europe Kat›l›m Sertifikas›’n›n verildi¤i seminer program›nda, kat›l›mc›lara mesleki ve kiflisel iletiflim a¤lar›n› geniflletmeye yönelik,AB ticaret politikas›n›n hukuki temeli, AB'nin dünya ticaretindeki önemi ve AB'nin ticari müzakerelere kat›l›m› konular›n› kapsayan çok ba¤laml› bir e¤itim verildi.
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College of Europe ve Kadir Has Üniversitesi ‹flbirli¤i:
Avrupa Birli¤i’nin kurulma düflüncesi ortaya ç›k›nca, böyle
bir birli¤i oluflturmak ve gerçeklefltirmek için uzman eleman yetifltirme gere¤i de ortaya ç›km›flt›. Bu amaçla, Avrupa ülkeleri taraf›ndan College of Europe kuruldu. Günümüzde Avrupa’n›n en sayg›n yüksek lisans e¤itimi veren
üniversitelerinden biri olan kurumun Mütevelli Heyeti’nde
de Avrupa Birli¤i ülkelerinin büyükelçileri görev yapmakta.
Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’nin tam üyeli¤i yönünde müzakerelerin bafllamas›na karar vermesinin ard›ndan, Kadir Has
Üniversitesi’nin iflbirli¤i önerisine olumlu cevap veren College of Europe yöneticileri, geçen y›l üniversitelerinin e¤i-

tim y›l›na bafllama törenine Kadir Has Üniversitesi yetkililerini de davet etti. Bu ziyaret süresince iki üniversite aras›nda üst düzey bir iflbirli¤i anlaflmas› imzaland›. Buna göre,
College of Europe’un güçlü hoca kadrosu ve de¤iflik amaçlar için oluflturulmufl e¤itim programlar›, Kadir Has Üniversitesi’nin güçlü altyap›s›yla birlefltirilerek hizmete sokuldu.
D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n da deste¤iyle gerçeklefltirilen iflbirli¤i
anlaflmas›, Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik ba¤lam›nda büyük
bir özveri ile çal›flan ülkemiz bürokratlar›n›n e¤itimine de
güçlü bir destek verecek.

Uygulanan sertifika program› College of Europe, Kadir Has
Üniversitesi ve Türkiye Avrupa Vakf› iflbirli¤iyle düzenlendi.
Avrupa Birli¤i’ne girme haz›rl›¤› aflamas›ndaki Türkiye’nin
e¤itilmifl insan kaynaklar›n› yaratmaya yönelik programda,
özellikle Avrupa norm ve koflullar›nda ürün ve hizmet verecek sanayi ve ticaret kurumlar›n›n elemanlar›n›n e¤itilmesi konusuna önem verildi.
Kadir Has Üniversitesi ve 1949’da Belçika'n›n Brugge flehrinde kurulan College of Europe aras›nda Ticaret Politikas›
üzerine AB odakl› seminer anlay›fl› çerçevesinde, Türkiye'deki kamu ve ifl çevrelerinden kat›l›mc›lar, Türkiye ve
bölgeyle ilintili konular ve AB ticaret politikas›n› flekillendiren güçler hakk›nda e¤itilirken, seminer süresince konuyla
ilgili bilgi ve deneyimler paylafl›ld›, mesleki ve kiflisel iletiflim
a¤lar›n› geniflletme f›rsat› elde edildi.
Programa ‹TK‹B, TÜS‹AD ve ‹stanbul Sanayi Odas› gibi
kurulufllar›n uzmanlar›n›n yan›nda College of Europe’un
ö¤retim görevlilerinden Prof. Jacques Bourgeois da kat›ld›.
Program, Straus Hauer & Feld Ticari Dan›flman›, Uluslararas› Ticaret Hukuku ve Politikas› Uzman› Akin Gump; Avrupa Komisyonu ve Sidley Austin LLP Yard›mc› Hukuk Dan›flman› Pascale Hecker-Monsonego; College of Europe
Ö¤retim Görevlisi ve Uluslararas› Ticaret Odas› Dan›flman› Prof. Jose Garson; Do¤al Hayat› Koruma Vakf› Ticari
Yetkilisi Eivind Hoff; Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlü¤ü Avrupa-Akdeniz ve Ortado¤u ile iliflkilerden sorumlu Daire Baflkan Yard›mc›s› Sofia Munoz Albarran ve
Uluslararas› Ticaret Dan›flman› ve Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat› Ticaret Müdürlü¤ü Eski Üyesi Denis
Audet’den oluflan uluslararas› tan›nm›fl uzmanlar›n verdi¤i
e¤itimle sona erdi.
Gelecek Programlar
‹lki baflar›yla tamamlanan sertifika program›n›n ikincisi "AB
Rekabet Hukuku, Devlet Yard›mlar› Politikas› ve Türkiye"
konusu alt›nda, may›s ay›nda gerçeklefltirilecek. Eylül bafl›nda 45 Türk, 15 Balkan-Karadeniz-Kafkas-Orta Asya ülkeleri üniversite ö¤rencileri ve yeni mezunlar›n›n kat›l›m›yla yap›lacak olan iki haftal›k "Yaz Okulu" projesini kas›m ay›nda
"AB Çevre Politikas› ve Türkiye" e¤itim program› takip
edecek.

ABD’DE L‹SANSÜSTÜ
E⁄‹T‹M FIRSATI
• Haber

Aydagül Taflk›n

ABD’deki lisansüstü e¤itim f›rsatlar›, sizi de bekliyor olabilir!
Fulbright Direktörü Prof. Dr. Ersin Onulduran, “TürkAmerikan ‹liflkilerinde Son Geliflmeler ve ABD’de Lisansüstü E¤itim F›rsatlar›” bafll›¤› alt›nda, Kadir Has Üniversitesi’ndeki Amerika’da burslu e¤itim almak isteyen ö¤rencilere
Fulbright’›n sundu¤u imkanlar› anlatt›.
Fulbright için çok çal›flmak flart
Fulbright’›n olanaklar›ndan yararlanabilmek için seçim kriterlerini, yer seçerken ve okul ararken nelere dikkat edilmesi gerekti¤ini anlatan Ersin Onulduran, konferansa kat›lan ö¤rencilere, “Eskiden a¤abey nasihati derdim, flimdi baba nasihati: ‹fli bafltan s›k› tutun, ö¤renci görevlerini bilmeli” diyerek, üniversiteye kapa¤› atan ö¤rencilerin, ifli bafltan
s›k› tutmad›klar›n›, üniversite s›nav›na haz›rlan›rken gösterdikleri performans› ve çal›flma azmini s›nav› kazand›ktan
sonra kaybettiklerini söyledi ve amac› s›n›f geçmek olan ve
ortalama tutturmakla yetinen ö¤rencilerin, Fulbright’›n sundu¤u f›rsatlardan yararlanamayacaklar›n›n alt›n› çizdi.
Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan ö¤rencilere piyango vurdu!
Not ortalamas›n›n yüksek olmas›n›n tek bafl›na yeterli olmad›¤›na de¤inen Ersin Onulduran, ifl tecrübesinin de flart
oldu¤unu söyledi. Teorik bilginin yan› s›ra, deneme-yan›lma
yoluyla ö¤renilen bilginin önemini vurgulad›. Meslek Yüksek
Okulu’nda e¤itim gören ö¤rencilere yönelik çal›flmalara yeni bafllad›klar›n› söyleyen Ersin Onulduran, “MYO’daki ö¤rencilere piyango vurdu” dedi. Onulduran, kontenjan›n on
befl kifliyle s›n›rl› oldu¤unu, birinci s›n›f› Türkiye’de okuyan
MYO’daki ö¤rencilerin ikinci s›n›f› Amerika’da okuyabileceklerini de belirtti.

Özellikle Avrupa ülkeleri ile yak›n iflbirli¤i içinde olan
ticari flirket ve sanayi kurulufllar›n›n sab›rs›zl›kla bekledi¤i Rekabet Hukuku ve Devlet Yard›mlar› program›n›n d›fl›nda, 2007 yaz döneminde çevre ülkelerden
gelecek konuklar›n da kat›l›m›yla yaz okulu da düzenlenecek. Kadir Has Üniversitesi’nin denize naz›r Selimpafla yerleflkesinde, yat›l› programlar halinde gerçeklefltirilmesi planlanan program, iflbirli¤inin verimli
sürdü¤ünün bir baflka kan›t› olacak.
Prof. Dr. Ersin
Onulduran
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YAfiAMIN ‹Ç‹NDEK‹ D‹J‹TAL KÜLTÜR
• Haber

Püren Büget

Say›s› artan ve karmafl›klaflan yeni nesil sald›r›lardaki tespit yöntemlerinde yapay zekan›n kullan›lma potansiyeli yükseliyor.
Biliflim Güvenli¤i Kulübü (B‹GUK), “Yeni Nesil Sald›r›lar ve
Network Güvenli¤i” konulu semineri 21 fiubat günü Cibali Salonu’nda gerçeklefltirdi. Seminere Sentim Biliflim’den
Ayhan Turhan konuflmac› olarak kat›ld›. Seminerde geliflen
ve de¤iflen biliflim teknolojileri ile beraber geliflen sald›r›
yöntemleri ve bu sald›r›lardan korunma yollar› ile biliflim
güvenli¤i alan›nda Türkiye’deki ve dünyadaki sektörün durumu anlat›ld›. Ayr›ca, biliflim teknolojileri konusunda kariyer ve ifl olanaklar›yla f›rsatlardan da bahsedildi.
Ayhan Turhan tüm dünyada yap›lan sald›r› say›s›n› artt›¤›n›

belirterek bu sald›r›lar›n karmafl›klaflt›¤›n› vurgulad› ve yeni
sald›r› tespit yöntemlerinde yapay zekân›n kullan›lma potansiyeline dikkat çekti. Ayr›ca, yap›labilecek potansiyel sald›r›lar›n öncesinde tespit edilme süresinin k›sald›¤›n› ve yak›n bir gelecekte bu tip sald›r›lar› belirlemenin mümkün olmayaca¤›n› vurguland›. Turhan, biliflim güvenli¤i konusunda
Türkiye’deki nitelikli eleman eksikli¤ine de de¤indi. San›lan›n aksine, bu alanda kariyer yapman›n zor olmad›¤›n› ve
ciddi getirileri bulundu¤unu da alt›n› çizerek ekledi.

GRAF‹K TASARIMDA ‹LLÜSTRASYON
• Haber

Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde illüstrasyon konulu bir seminere ev sahipli¤i yapt›.
“Günümüz Grafik Tasar›m›nda ‹llüstrasyon” bafll›kl› seminer, Grafik Tasar›m Bölümü ö¤rencileri ve ‹letiflim Fakültesi ö¤rencileri taraf›ndan ilgi gördü. Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Ana Sanat Dal› ö¤retim görevlisi Mehmet Murat Alpay taraf›ndan verilen bu seminerde,
illüstrasyon hakk›ndaki sorular cevapland›.
En aç›k ve k›sa anlam›yla kitap resmi olan illüstrasyon, kitab›n süsleme gereksiniminden do¤mufl ve tarihi eskilere dayanan bir görsel disiplin. ‹lkel dönem insanlar›n›n ma¤ara
duvarlar›na yapt›klar› hayvan motifleri, illüstrasyonun bafllang›c› olarak düflünülüyor. Daha sonralar› M›s›rl›lar zaman›nda masal ve efsanelerde resimleflen illüstrasyon, geliflen
teknik ve teknolojiyle beraber farkl› anlamlar kazanarak, art›k hemen hemen bakt›¤›m›z her yerde kendini gösterir
hale geldi. 19. yüzy›l sonlar›nda fotografi tekni¤inin bulunmas›yla kitap resimleri de de¤ifliklik göstermeye bafllad›. Klifle teknikleri sanatç›ya büyük olanaklar getirdi; sanatç›, renk-

li ve renksiz akl›na gelebilecek her alanda malzeme ile çal›flma özgürlü¤üne kavufltu. Sanatç›n›n yapaca¤› her çeflit illüstrasyonlar, bugünkü reprodüksiyon teknikleriyle ço¤alt›lmakta.
‹llüstrasyonu günümüz yaflant›s›nda afifl, gazete, broflür, çizgi film, ansiklopedi, giyecek, yiyecek gibi tüketim maddelerinde hemen hemen her gün gördü¤ümüzü belirten
Mehmet Murat Alpay, illüstrasyonlar›n düflünülmüfl, hayal
edilmifl, fantastik olan ve olmayan olgular›n hareket kazanmas›yla olufltu¤unu belirtti. “Süper kameralar, dijital sistemler, yüksek çözünürlük, afifl bask›lar, keflfedilmeyi bekleyen
duygular, biz dünya insan›n› geçmiflle buluflturmak, gelece¤e miras olarak bir fleyler b›rakmak, sanatç›lar›n çizgi meziyetlerindeki hünerlerdir” diyen Mehmet Murat Alpay, illüstrasyonsuz bir dünyay› akl›ndan geçirmeyi düflünemedi¤ini
sözlerine ekledi.

KAR‹YER MERKEZ‹ ‘MÜLAKAT’A YÖNELD‹
• Haber

Hande Gülerer Nyreen

Kariyer Merkezi, ö¤rencilerimizin kiflisel ve teknik geliflimlerine en üst düzeyde imkan sa¤layarak, günümüzün rekabet içeren
ifl bulma koflullar›nda, ö¤rencilerde iflverenlerce tercih edilme farkl›l›¤›n› yaratmaya çal›fl›yor.
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‹lk olarak, ö¤rencilerin Kariyer Merkezi’nden beklentilerini
ö¤renebilmek için anket çal›flmas› ile ifle bafllayan ve faydal› sonuçlar elde eden birim, bu sonuçlar ›fl›¤›nda e¤itim organizasyonlar›n› ve çal›flmalar›n› flekillendiriyor. Bu yönde ilk
seminer, Dream&Act kariyer portal› kurucusu Serkan Uçar
taraf›ndan verildi ve konusu “Mülakatta Sorulan 101 Soru”
oldu. Kat›l›m›n beklenenin üstünde olmas›, Serkan Uçar’›n,
“Kiflisel gelifliminize önem verin, herkes üniversiteden mezun, herkes yüksek lisans yap›yor ama kiflisel gelifliminizi göz

ard› ederseniz mülakatlarda di¤erlerinden daha farkl› ve
donan›ml› oldu¤unuzu gösteremezsiniz” sözlerinin asl›nda
ö¤rencilerimizce de bilinir oldu¤unun göstergesiydi.
Kariyer Merkezi seminerlerine kat›lan her ö¤renci sertifika
al›yor ve düzenlenen tüm seminerlere kat›lanlar hem kiflisel geliflim hanesine bir art› daha eklemifl oluyor hem de
sene sonunda Kariyer Merkezi Diplomas›’na sahip olabiliyor.

M‹TOLOJ‹K VAROLUfiTAN
DO⁄AL YOK OLUfiA
• Haber Buket Cengiz - Zeynep Altunda¤
Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz, Truva ve Miletos antik kentleri ve yok olmalar›nda
do¤al güçlerin rolünü anlatan iki konferans verdi.
28 fiubat günü Rektör Prof. Dr. Yücel Y›lmaz ‘Miletos Antik Kenti’nin Yok Oluflu’ bafll›kl› bir konferansla ‘Çarflamba
Söyleflileri’ni bafllatt›. Antik kent Miletos’a merak›n›n nas›l
bafllad›¤›n›, kentin neden önemli oldu¤unu ve nas›l yok oldu¤unu görsel bir sunum eflli¤inde anlatan Y›lmaz, insanl›¤›n bugünkü de¤erlerinin birço¤unun kayna¤›n›n Miletos oldu¤unu belirtti. Bilgiye ulafl›m›n h›z›n›n artt›¤›, dünyan›n bilgi-ak›l ça¤›na girdi¤ini belirten Y›lmaz, “Ak›l ve bilgi ça¤›n›n
bafllad›¤› yer Miletos’tur. Bilim ve demokrasi ilk kez Miletos’da görülür” dedi. ‹stanbul’un da olas›l›kla Miletliler taraf›ndan kuruldu¤unu dile getiren Y›lmaz, “Tiranlar›n ve din
adamlar›n›n bask›c› yönetimleri ile h›zl› geliflen ticaret kentinin ak›l yo¤un çal›flanlar› aras›nda çat›flmalar ç›kt›¤›n›, Miletos’da halk›n ço¤unlu¤unun yarar›n› sa¤lamaya yönelik sistem olan demokrasinin bafllad›¤›n› ve hiçbir dönemde toplumsal geliflmenin bu denli h›zl› bir ivme göstermedi¤ini belirtti. Thales, Anaksimanderos gibi filozoflar›n da burada yetiflti¤ine dikkat çeken Y›lmaz, Miletos’un insanl›k tarihindeki
yerini, sanata, bilime ve felsefeye olan katk›lar›n› anlatt›.
14 Mart’ta da Amerikan Kültürü ve Edebiyat› Bölümü taraf›ndan düzenlenen Culture & The Arts Lecture Series kapsam›nda ‘The Importance of the Ancient City of Troy and
the Role of Natural Forces in its Disappearance’ (Truva
Antik Kentinin Önemi ve Yok Olmas›nda Do¤al Güçlerin
Rolü) bafll›kl› bir konferans veren Y›lmaz, konuflmas›na Truva antik flehrinin, Bat› medeniyetinin en önemli edebi me-

tinlerinden ‹lyada’da anlat›lan Truva Savafl›’n›n geçti¤i yer
oldu¤unu hat›rlatarak bafllad›. Y›lmaz, Truva uzmanlar›n›n
bir ço¤unun üzerinde uzlaflt›¤› bir tez olarak, Homeros’un
anlatt›¤› savafl›n olas›l›kla M.Ö. 1200’de geçti¤ini söyledi.
Wolfgang Petersen’in 2004 y›l› yap›m› Truva filminden görüntüler eflli¤inde konuflmas›n› sürdüren Y›lmaz, Truva’n›n
ilk katman›n›n ‹.Ö. 3. bin y›lda Erken Tunç Devri’nde kuruldu¤unu ve bir çok deprem gördü¤ünü belirtti. Y›lmaz, antik kentin jeolojik yap›s› hakk›nda da dinleyicileri ayd›nlatt›.
Anadolu topraklar›nda yer alan antik kentlerin en önemlilerinden olan Truva’n›n, Avrupan›n toplumsal evrimindeki
önemini çarp›c› örneklerle aç›klad›.
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HUKUKÇU DENEY‹MLER‹ VE ‘301’
• Haber

Mehmet Aslano¤lu

Hukuk Kulübü, konferanslar›na önemli konular ve sayg›n konuklarla devam ediyor.
18 Aral›k’da Cibali Salonu’nda Hukuk Kulübü ö¤rencileri taraf›ndan "Hukukçu Tecrübeleri" bafll›kl› bir seminer düzenlendi. Emekli Hakim Ali
Galip Barç›n ve Yarg›tay Onursal Üyesi Kamil
Acar’›n konuflmac› olarak kat›ld›¤› söylefliye, Hukuk Bölümü ö¤rencilerinin yan› s›ra di¤er bölümlerden de bir çok ö¤renci dinleyici olarak kat›ld›.
Ayn› gün ''TCK 301 ve ‹fade Özgürlü¤ü'' bafll›kl› bir panel de düzenlendi. Panelde, güncel bir
konu olan Ceza Kanunu’nun 301. maddesi ve
ifade özgürlü¤ünün ülkemizdeki yeri tart›fl›ld›.
Hassas oldu¤u kadar da önemli olan konu, hukuk ve insani de¤erler üzerinden tart›fl›ld›.

6 S‹GMA, fi‹RKET VER‹ML‹L‹⁄‹N‹ ARTIRIYOR
• Haber

Ayfle Özlem Artar

"6-Sigma ve Uygulamalar›" adl› konferans›n amac›, flirketlerin verimlili¤ini art›rmak için uygulanan
6 Sigma’n›n tarihsel geliflimi ve uygulamas›n›n anlat›lmas›yd›.
Moderatörlü¤ünü Endüstri Müh. Böl. Bflk. Yrd. Doç. Dr.
Zeki Aya¤'›n yapt›¤›, Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Fakültesi-Endüstri Mühendisli¤i Bölümü taraf›ndan Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i çerçevesinde organize edilmifl olan konferans 28 fiubat günü Cibali salonunda gerçekleflti. Konferans›n iki önemli konuflmac›s›ndan ilki, 6-Sigma’y› ülkemizde en iyi uygulayan firmalardan biri olarak gösterilen Borusan Holding A.fi.’nin ‹nsan Kaynaklar›ndan Sorumlu Genel
Md. Yard. Semra Akman'd›. Di¤er konuflmac› ise 6-Sigma’n›n tarihsel geliflimi ve General Electric'deki uygulamalar›n› kat›l›mc›lara anlatan Yönbiltek A.fi.'den Metin Göker'di.
6 Sigma'n›n ifl süreçlerine uygulanmas›
Organizasyonun temel süreçlerini müflteri ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde de¤erlendirip iyilefltirmek için tüm çal›flan-

lar›n bilgilerini yönetmek ve yöntemleri etkin flekilde kullanmak olarak tan›mlanan 6-Sigma’y› baflta Motorola, IBM ve
General Electric uygulam›fl ve kârl›l›kta gözle görülür bir art›fl sa¤lam›fl.
6 Sigma'n›n ifl süreçlerine uygulanmas› "tan›mlama, ölçüm,
analiz, gelifltirme ve kontrol" aflamalar› ile gerçeklefliyor. 6Sigma, ifl süreçlerinin geliflmesini müflteri ihtiyaçlar›n›n do¤ru anlafl›lmas›n› ve temel ifl süreçlerinin müflteri ve ifl ihtiyaçlar› do¤rultusunda yeniden yap›land›r›lmas›n› sa¤larken,
ürün ve hizmetlerdeki hata ve eksikliklerin sistematik olarak azalt›lmas›; yeni ürün, süreç ve hizmetlerin ifl ihtiyaçlar›n› en iyi flekilde karfl›layacak flekilde tasarlanmas›; kazançlar› ve geliflimi sürekli k›lacak altyap› ve liderlik sisteminin kurulmas› gereklili¤ini öngörüyor.

MAKROEKONOM‹K STRATEJ‹ ALTERNAT‹FLER‹
• Haber

Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesi Orta-Do¤u ve Afrika Araflt›rmalar› ve Uygulamalar› Merkezi ve Londra Üniversitesi Centre for Development
Policy and Research, SOAS, iflbirli¤i ile “Oil Boom: Makroekonomik Strateji ve Alternatifleri” isimli bir konferans düzenlendi.
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Londra Üniversitesi’nden kalk›nma iktisad› alan›nda pek
çok kitab› ve makalesi bulunan Prof. Dr. John Weeks’in konuflmac› olarak kat›ld›¤› konferansta, sürdürülebilir büyümenin gerçekleflmesi petrol üreten ülkelerin ihracatlar›n›n
petrol ba¤›ml›l›¤›ndan kurtar›lmas› gereklili¤i vurguland›.
Petrol ihraç eden ülkelerin üretim yap›lar›n› çeflitlendirmekte zorland›klar›n›, bunun da uzun vadede ülke ekonomile-

rine zararl› oldu¤unu söyleyen Prof. Weeks, bu durumun
özellikle petrol rezervleri az olan Azerbaycan gibi ülkeler
için geçerli oldu¤unu savundu. Bu durumdaki ülkeler için
petrol d›fl›ndaki alanlarda rekabet edebilecek kapasitelerin
infla edilmesi de, uzun vadedeki fakirlik sarmal› tehdidinden
kurtulma yolu olarak gösterildi.

18 ve 19. YÜZYILLARDA MÜSLÜMAN KÖLELER
• Haber

Deniz Y›ld›z

Orta-Do¤u ve Afrika Araflt›rmalar› ve Uygulamalar› Merkezi deste¤iyle University of Northern Colorado Afrika Çal›flmalar› Bölümü
Baflkan› Prof. Dr. George H. Junne, “18. ve 19. Yüzy›llar Amerikas›’nda Müslüman Köleler” bafll›kl› bir konuflma yapt›.
Amerika’daki müslüman kölelerin özellikle Sufi gelenekleri
sayesinde “blues” olarak bilinen müzik türüne ve zengin
entellektüel gelenekleri sayesinde de ça¤dafl Amerikan kültürüne yapt›klar› katk›lar konusundaki araflt›rmalar›yla tan›nan bilim adam› George Junne, Kadir Has Üniversitesi’ndeydi. ABD’de 18. ve 19. yüzy›llarda baz› fleker ve pamuk plantasyonlarda çal›flt›r›lan kölelerin %20’ye yak›n›n›
oluflturan müslüman kölelerin birço¤unun Arapça bildi¤ini
ve Kuran-› Kerim’i okuyabildi¤ini söyleyen Prof. Dr. Junne,

bu müslümanlar›n büyük bir olas›l›kla Sufi olduklar›n› ileri
sürdü. Toplant›da, Ömer ibn Said ve Nicholas Said gibi kölelerin hacca da gitmifl olduklar›n›n bilindi¤ini söyleyen
Junne, Job ben Solomon ismiyle an›lan Ayuba Suleyman’›n
ise Kuran’dan baz› ayetleri ezberinden yaz›ya geçirdi¤ini,
bunlar›n bugün British Museum’daki Sir Hans Sloan koleksiyonundaki Arapça malzemenin temelini oluflturdu¤unu
söyledi.

AB SÜREC‹NDE ‹NOVASYON VE REKABET
• Haber

Ayça Öztürk

Kadir Has Üniversitesi AB Araflt›rma ve Uygulama Merkezi, “Giriflimcilik-‹novasyon ve Ulusal Rekabet Gücümüz”
konulu seminere ev sahipli¤i yapt›.
AB Komisyonu, ABD ve Japonya’ya karfl› rekabette 80’li y›llarda geri kald›¤› için rekabet gücünü art›rarak AR-GE ve
teknolojiye daha çok kaynak ay›rm›flt›. Özellikle 90’l› y›llar›n
sonunda AB’nin karfl›s›na ABD ve Japonya’n›n d›fl›nda Çin
ve Hindistan gibi iki yeni dev rakibin ç›kmas›yla giriflimcilik
ve inovasyon konusu AB için vazgeçilmez hale geldi. 2000
y›l›nda AB, Lizbon’daki zirve toplant›s›nda “Lizbon Stratejisi” belgesini kabul ederek AB’nin rekabet gücünü art›rmak
için çal›flmalar›n› bafllatt› ve 2010 y›l›na kadarki stratejilerini
tespit etti. Buna göre AB’nin rekabet gücü stratejisi, yenilikçilik ve giriflimcilik kültürünün teflviki üzerine kuruldu.
Kadir Has Üniversitesi’nde bu konuyla ilgili düzenlenen
seminere birçok sivil toplum kuruluflu ve meslek birli¤inin
üst düzey yöneticileri konuflmac› olarak kat›ld›.
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Sosyal Sorumluluk

ÜCRETS‹Z ÖSS KURSUNA BÜYÜK ‹LG‹
• Haber

Ayfle Özlem Artar

Kadir Has Üniversitesi, sosyal sorumluluk projesi kapsam›nda lise ö¤rencilerine ücretsiz üniversiteye haz›rl›k e¤itimi veriyor.
Üniversitelerin gerek kültürel, gerekse ekonomik aç›dan
bulunduklar› bölgelerin geliflimine katk›da bulunmas› gerekti¤i inanc›yla hareket eden Kadir Has Üniversitesi,
Türkiye’nin genel ihtiyaçlar›n›, Cibali ve çevresinde yaflayan
kitlelerin ekonomik seviyesiyle birlikte de¤erlendirerek yeni
bir sosyal sorumluluk projesine imza att›. Hemen herkesin
Türkiye’nin en büyük sorunu olarak gördü¤ü e¤itimin
üniversiteye girifl aflamas›na bir katk›da bulunmay› düflünen
kurumumuz, gerekli altyap› çal›flmas›n› yaparak projeyi
aç›klad›.
Haber duyulur duyulmaz, bas›n›n ve kamuoyunun büyük
ilgisini toplad›. Kadir Has Üniversitesi’nin Haliç ve çevresindeki ö¤rencilere Ö¤renci Seçme S›navlar›’na yönelik olarak
haz›rl›k kursu verece¤i ve bunun ücretsiz olaca¤› haberi
kuflkusuz birçok genç üniversiteli aday›n› ve ailelerini
yak›ndan ilgilendiriyordu.

Kadir Has Üniversitesi, Fatih Belediyesi ve Fatih Kaymakaml›¤›’n›n iflbirli¤iyle Haliç ve çevresindeki lise ö¤rencilerine ücretsiz üniversiteye haz›rl›k e¤itimi verme karar›n›, sosyal sorumluluk projeleri kapsam›nda de¤erlendirerek ele
ald›ktan hemen sonra harekete geçti ve 20 fiubat - 6 Nisan tarihleri aras›nda “Fen Bilimleri Dershaneleri” e¤itimcileri taraf›ndan verilecek olan e¤itime kap›lar›n› açt›.
Cibali semtinde ikamet eden tüm ö¤rencilere aç›k olan
ÖSS haz›rl›k kursu, 60 eflit a¤›rl›k – 60 say›sal ö¤rencisi olmak üzere 120 kiflilik kontenjana sahip. Kadir Has Üniversitesi ÖSS Kursu, Sal›, Perflembe ve Cuma günlerinde saat
17:00 ve 19:30 aras›nda gerçeklefliyor. Cibali ve çevresindeki alt ve orta gelir grubuna odaklanan bu hizmeti en yüksek standartlarda yerine getiren Kadir Has Üniversitesi, 10.
y›l›n› kutlad›¤› 2007 içinde benzer projelere imza atmaya
devam edecek.

B‹L‹NÇL‹ Ö⁄RENC‹N‹N YARATTI⁄I FARK
• Haber

Ayfle Özlem Artar

Kadir Has Üniversitesi e¤itmen ve ö¤rencilerinin sosyal sorumluluk bilincinin yaratt›¤› fark, köy ilkö¤retim okullar›nda hissedildi.
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Kadir Has Üniversitesi’nin ö¤renci ve e¤itmenlerinin son
dönemde yapt›¤› iki yard›m organizasyonu amac›na ulaflt›.
Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi, Halkla ‹liflkiler ve
Tan›t›m bölümü 1. s›n›f ö¤rencileri, sahip olduklar› sosyal
sorumluluk bilincinin göstergesi olarak Sivas ve Van’a ba¤l›
iki köyde zor flartlarda okuyan ilkö¤retim ö¤rencilerine yard›m eli uzatt›. Geçti¤imiz y›l sonunda Sivas’›n fiark›flla ilçesine ba¤l› Samankaya köyündeki fiehit Süleyman Solak ‹lkö¤retim Okulu’na k›rtasiye malzemeleri, giysi ve oyuncaklardan oluflan sekiz koli malzeme gönderen ö¤rencilerimiz,
yard›m›n yaratt›¤› sevinci duyunca, yapt›klar› organizasyonun do¤ru yönde oldu¤una bir kez daha inand›.
Kadir Has Üniversitesi, ‹letiflim Fakültesi ö¤rencileri ve ö¤retim üyeleri aras›nda toplanan para ile de Van’a ba¤l› Ercifl ilçesinin Yukar› Ifl›kl› köyünde bulunan Kadir Rezzan Has

‹lkö¤retim Okulu’na masa tenisi masas› ve spor malzemeleri al›nd›. Geçti¤imiz flubat ay›nda masa tenisi, futbol ve
voleybol malzemelerine kavuflan ö¤renciler, sevinçle foto¤raf çektirip, teflekkür mesaj› yollad›.

Etkinlikler

YAfiLIYA SAYGI HAFTASINDA ‹K‹ USTAYLA
• Haber

Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesi, 14- 18 Mart “Yafll›ya Sayg› Haftas›” çerçevesinde düzenlemifl oldu¤u etkinlikte
Hakk› Devrim ve Adalet A¤ao¤lu’nu gençlerle buluflturdu.
“Yafll›l›k ve Toplumsal Kat›l›m” adl› panelin moderatörlü¤ünü ‹letiflim Fakültesi Dekan› Prof Dr. Deniz Bayraktar Sevgen yapt›. 28 fiubat Çarflamba günü Cibali Salonu’nda gerçekleflen panelde, konuflmac›lar gençlerle yafll›l›k, gençlik ve
hayat üzerine s›cak bir sohbet yapt›.
“Mesainin bafl›nday›m, acemilik yapabilirim.”
Hofl sohbetiyle herkesi kendine hayran b›rakan Radikal gazetesinin usta yazar› Hakk› Devrim, gençlerle kurdu¤u bu
s›k› ba¤›n, son y›llar›n popüler gençlik program› “Televizyon
Makinas›”nda yer almas›yla iliflkili oldu¤unu söyledi. Hakk›
Devrim, panelde gazetecili¤inden, yazarl›¤›ndan, gençli¤inden, torunlar›ndan bahsetti. Gençlere hayata dair tavsiyelerde bulunan Devrim, yafll›l›¤› kesinlikle kabul etmedi¤inin
alt›n› çizerek, kendini yolun bafl›nda hissetti¤ini söyledi.

toplumda yer edinmifl olmas› gerekti¤ini belirtti. ‹nsan›n
gençken ruhsal ve bedensel yap›s› uyumluysa hayattan
memnun kalaca¤›n› söyleyen yazar, “Yafll›l›k, an›lara yaslanmakt›r” dedi.
Kalabal›k bir ailede yetiflen Hakk› Devrim, günümüz çekirdek aile modelinden biraz flikayetçi ve gençler ad›na üzgün.
Bir evde yafll› insanlar, bir anneanne, babaanne veya dede
yoksa o evden yazar ç›kmayaca¤›na inand›¤›n› da belirten
yazar farkl› kuflaklar› görmeden büyüyen bir kiflinin yarat›c›
olup, hayat› kalemine adil bir flekilde yans›tamayaca¤› görüflünde. Panelin sonunda Hakk› Devrim ve Adalet A¤ao¤lu
Kadir Has Üniversitesi’ne konuk olmaktan ve gördükleri ilgiden çok memnun olduklar›n› dile getirirken, üniversitenin
tarihi dokuyu çok güzel yans›tt›¤›n› da belirttiler.

“Niye çabuk yoruluyorum? Belki hayat h›zland›.”
Edebiyat hayat›na romanlar, fliirler, tiyatro oyunlar› ve
önemli ödüller s›¤d›ran 78 yafl›ndaki ünlü yazar Adalet
A¤ao¤lu, panele an›lar›yla ve düflünceleriyle farkl› bir renk
katt›. Gençlere bol bol an›lar›ndan ve tecrübelerinden bahseden A¤ao¤lu, onlara gelece¤e yönelik tavsiyeler verdi.
Daha çok gezip, yazmak istedi¤ini ancak yapamad›¤›n› söyleyen yazar, bir yafll›n›n toplumda yaflay›p erimemesi için, o
Panelin sonunda Rektör Yücel Y›lmaz konuklara plaket verdi
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KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹ 10. YIL ETK‹NL‹KLER‹

fiUBAT

05-08 fiubat 2007
‘XI. Uluslararas› ‹stanbul Etkileflimli
Tasar›m’ Atölye çal›flmas›
‹letiflfliim Fakültesi
15 fiubat 2007
Sunay Ak›n ‘Tek Kiflilik Gösteri’
Rektörlük
20 fiubat 2007
10. Y›l Sosyal Sorumluluk Projesi:
‘Üniversite Haz›rl›k Kursu’
Rektörlük
22 fiubat 2007
‘UNESCO Dünya Mevlana Y›l›’
kapsam›nda Süleyman Erguner konseri ve Mevlevi töreni
Rektörlük
28 fiubat 2007
‘6 Sigma ve Uygulamalar›’
Konferans
Mühendislik Fakültesi

MART

2 Mart 2007
‘Oil Boom and Economic Development in 21th Century’
Konferans
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
7 Mart 2007
‘Küresel Sermaye Ak›mlar›
ve Türkiye Ekonomisine Etkileri’
Panel
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
8 Mart 2007
‘Dünya Kad›nlar Günü’ kutlamas›
‹letiflfliim Fakültesi
14 Mart 2007
‘Ortado¤u'da De¤iflen Güç Dengesi
ve Türkiye’
Panel
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
15 Mart-15 Nisan 2007
‘Grafik Tasar›mda Yarat›c›l›¤a Girifl’
Sergi
Güzel Sanatlar Fakültesi
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20-23 Mart 2007
‘Avusturya Günleri’
Konser, sergi ve film gösterimi
‹letiflfliim Fakültesi

29-30 Mart 2007
II Uluslararas› Doktora Çal›fltay›:
‘‹letiflim, Sanat ve Tasar›m’
‹letiflfliim Fakültesi

N‹SAN

25 Nisan 2007
‘10. Y›l En Has ‹simler’
Ödül Töreni
Rektörlük
18 Nisan 2007
‘Küçük ‹flletmelerde Teknoloji
ve Dijital Ekonomiye Geçifl’
Seminer
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

History of the Golden Horn"
16-18 May›s 2007
‘Türk Film Araflt›rmalar›nda Yeni Yö- Fenn Edebiyat Fakültesi
nelimler VIII’ Konferans
‹letiflfliim Fakültesi
18 Ekim 2007
10. Y›l Gala Gecesi
Konuflmac›: Gerhard Schröder
17 May›s 2007
‘Telekomünikasyon Hukukunda Ge- Rektörlük
liflmeler’
Sempozyum
19 Ekim 2007
Hukuk Fakültesi
10. Y›l Edebiyat Buluflmalar›
Dr. Steven Richmond ile ‘Culture
and History: The Golden Horn’
17 May›s 2007
‘AB ve Türkiye: Finans, Sigorta ve Söylefli
Bankac›l›k Mevzuat› Sorunlar›, Çö- Emin Saatçi ile ‘Cibali ve Balat’
Gezi
züm Önerileri’
Hukuk Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi

10 Nisan 2007
10. Y›l Sosyal Sorumluluk Projesi:
‘Bilgisayar Kursu’
Rektörlük

26 May›s 2007
Güncel Ceza Hukuku Toplant›lar› IV
Hukuk Fakültesi

17 Nisan 2007
‘Türkiye'nin Bugünü ve Yar›n›’
Konferans
Mühendislik Fakültesi

1-11 Temmuz 2007
Erasmus Yaz Okulu
‹letiflfliim Fakültesi

TEMMUZ
EYLÜL

18 Nisan 2007
10. Y›l Sosyal Sorumluluk Projesi
Otoban ve Eflik Tasar›m tasar›m ‘Grip Afl›s›’
ofisleri ile ‘‹ç Mimarl›kta Kurgu’
Rektörlük
Panel
EK‹M
Güzel Sanatlar Fakültesi
10 Y›l Mezunlar Buluflmas›
‘The Promise of Anthropology’
Mant› Günü
Söylefli
Rektörlük
‹letiflfliim Fakültesi
3 Ekim 2007
MAYIS
‘Zihni Sinir’
3-4 May›s 2007
Söylefli ve sergi
‘10. Y›l Biliflim Teknolojileri fienli¤i’ Güzel Sanatlar Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
9 Ekim 2007
10-11 May›s 2007
Bina Aç›l›fl›
‘Sorumluluk Hukuku’
Retrospektif Foto¤raf Sergisi
Sempozyum
Rektörlük
Hukuk Fakültesi
15-17 Ekim 2007
11 May›s 2007
‘Terörizm Ça¤›nda Medya ve Siyaset’
10. Y›l Edebiyat Buluflmalar›
(University of Tennessee iflbirli¤iyle)
Orhan Pamuk Sempozyumu
‹letiflfliim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
15 Ekim 2007
15 May›s 2007
‘Grafik Ustalar› Sergisi’
Rezan Has Haliç Kültürleri Müzesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Aç›l›fl›, ‘Toprakalt› ve Klasik Türk
Ressamlar›’ sergisi ve ‘Koleksiyo- 18 Ekim 2007
nerlik’ paneli
10. Y›l Edebiyat Buluflmalar›:
Rezan Has Müzesi
Prof. Dr. John Freely ile "A Short

"Learning From Istanbul II"
Seminer
‹letiflfliim Fakültesi
Ceza Hukuku ve Özel Araflt›rmalar: ‘Kad›n ve fiiddet’ Konferans
Hukuk Fakültesi

KASIM

‘Haliç'in Mimari Dokusu’
Konferans
Rektörlük
22-25 Kas›m 2007
Uluslararas› Boncuk
ve Boncuk ‹flleme Sanat›
Konferans
Rezan Has Müzesi

ARALIK

3 Aral›k 2007
IV. Kadir Has Ödül Töreni
(Türkiye'nin Orta Do¤u Politikas›)
Rektörlük

Buluşma

DÜNYA REKTÖRLER‹ ÜN‹VERS‹TEM‹ZDE
• Haber

Ayça K›rg›z Foto¤raf Zeynep Altunda¤

Her y›l dünyan›n farkl› bir ülkesinde buluflan dünya rektörlerinin bu y›lki ev sahibi Kadir Has Üniversitesi’ydi.
Uluslararas› Üniversite Rektörleri Derne¤i’ne üye olan
dünyan›n dört bir yan›ndan 80’i aflk›n rektör, 19 Nisan’da
Cibali Kampüsü’nde bulufltular.
Fener Salonu’nda gerçeklefltirilen “Avrupa Yüksek Ö¤retiminde Kalite Güvencesi” adl› seminere kat›lan rektörler,
kampüsün mimarisinden çok etkilendiklerini ifade ettiler.
Üniversitemizin Mütevelli Heyeti üyeleriyle Kadir Has Vakf› Yönetim Kurulu üyelerinin de kat›ld›¤› seminerin aç›l›fl konuflmalar›n› Prof. Dr. Gülsün Sa¤lamer ve Rektör Prof. Dr.
Yücel Y›lmaz yapt›.
Rektör Y›lmaz, aç›l›fl konuflmas›na dünyan›n dört bir köflesinden gelen üniversite rektörlerinin kat›ld›¤› seminere ev
sahipli¤i yapmaktan mutluluk duydu¤unu ifade etti. YÖK
Eski Baflkan› Prof. Dr. Kemal Gürüz ise, ‘E¤itimde Kalite’ konulu sempozyumun bitirifl konuflmas›nda Ortaça¤’dan günümüze kalite kavram›n›n zaman içinde nas›l geliflti¤ini anlatt›.
Rektör Y›lmaz, dünya rektörlerinin üniversitemiz ve ‹stanbul ile ilgili izlenimlerini dergimize flöyle aktard›: “ABD’den
Japonya’ya hemen her ülkeden üniversitelerin rektörleri
Cibali kampüsümüzdeydi. Tüm rektörler üniversitemizden

çok memnun olarak ayr›ld›lar ve üniversitemizi çok be¤endiklerini defalarca ifade ettiler. ‹stanbul’un çok etkileyici bir
kent oldu¤unu da belirterek, hepsi üniversitemizle iflbirli¤i
yapmak istediklerini söylediler. Özellikle Avusturya ve
Çin’den gelen rektör ve temsilciler iflbirli¤i yapmakta çok
›srarl›yd›lar. ABD’den gelen birçok üniversite rektörü de iflbirli¤i konusunda öneri sundular. Bugüne dek yap›lan rektör toplant›lar›n›n en güzel ve verimlisinin bu y›lki oldu¤unu da sözlerine eklediler.”
Konuk rektörler, toplant› sonunda ünlü moda tasar›mc›s›
Gönül Paksoy’un ‘Zamans›z Sadelik’ adl› sergisinin aç›l›fl
kokteyline de kat›ld›lar. Kokteylin ard›ndan Swiss Otel’in
teknesi ile Bo¤az› gezen konuk rektörler, ertesi gün kendilerine verilen gala yeme¤inin ard›ndan ülkelerine döndüler.
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Rezan Has Müzesi

ANADOLU’DAN ZAMANSIZ SADEL‹K
• Haber

Foto¤raf ‹zzeddin Çal›fllar

Rezan Has Müzesi’nin aç›l›fl sergisi, Gönül Paksoy’un tasar›m ve koleksiyonundan oluflan ‘Zamans›z Sadelik’ oldu.
Adana’da do¤up büyüyen Gönül Paksoy, kimya alan›nda
akademik kariyerini sürdürürken, kendini tasar›m dünyas›nda
buldu. Paksoy’un kimya alan›ndaki uzmanl›¤› do¤al boyalar ve
tekstil kimyas› üzerine olmas› bu geçiflte etken oldu. Hal› ve kilim araflt›rmalar›, zengin bir koleksiyonu oluflmas›na yol açt›.
Çal›flmalar›n› kitaplar ve sergiler arac›l›¤›yla da merakl›lar›na
ulaflt›ran Paksoy’un Teflvikiye, Atiye Sokak’taki showroom’da
izlenebilen moda tasar›mlar›nda, do¤al malzemeler ve geleneksel çizgiler öne ç›k›yor.

Tarih, kültür, bilim ve sanat›n buluflmas› olarak tan›mlanan
‘Zamans›z Sadelik’ sergisi XI. Uluslararas› Do¤u Hal›lar›
Konferans› kapsam›nda Kadir Has Vakf›’n›n deste¤iyle aç›ld›.
‹ki bölümden oluflan serginin ilk bölümünde Gönül
Paksoy’un kardefli fiahin Paksoy ile birlikte oluflturdu¤u 300
y›ll›k döneme ait Anadolu hal›lar› yer al›yor. Gönül
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Paksoy’un tasar›mlar›nda esin kaynaklar›n›n bafl›nda gelen,
Türk hal› ve kilimlerinin özgün renk zenginli¤i, bu ba¤lamda
serginin ikinci bölümünde sergilenen parçalar›n da temeli
niteli¤inde.
Serginin ikinci bölümünde ise, çeflitli uygarl›klar›n izlerini
tafl›yan Anadolu kültürünün, her biri birer sanat eseri
niteli¤indeki kreasyonlara yans›mas›n› izlemek mümkün.
“Zamans›z Sadelik’te amac›m sadeli¤i gerçekten zamans›z,
yani zaman s›n›r› olmaks›z›n korumakt›. Böylece zamanla
yar›flmak yerine dünü, bugünü, yar›n› bir arada yorumlay›p,
onlar› zamans›z k›labildim” diyen Paksoy, tasar›mlar›n› kendinin yans›mas› olarak gördü¤ünü “Ben böyle zenginleflip
derinlefltim. Benim ufkumu bu kültürel zenginlik açt›” sözleriyle ifade ediyor.

“Benim temelimde, garip gelebilir ama matematik vard›r. Ben
terzi de¤ilim. Ortaokuldaki dersler d›fl›nda bir dikifl e¤itimi almad›m. ‹¤neyi ipli¤e takt›ktan sonras› bence matematiksel bir hesap ve mant›k ifli. Biraz deneme
yan›lma, biraz da keflfetmeyle
giysi tasar›m›na bafllad›m. Sonra
bakt›m ki, terzilerin iki buçuk
metre kullanarak yapt›¤› bir elbiseyi ben bir buçuk metre kullanarak yapabiliyorum.”
“Madem bir tasar›mc›y›m, madem bir Gönül Paksoy var, nereden geldi, neden beslendi, nas›l
üretti, bunun bütünlü¤ünü vermek amac›yla sergi yap›yorum.
Kendini zenginlefltirebilenlerden
oldu¤umu düflünüyorum. Bir koleksiyonum var. Tak›lar›mda onlardan bir geçifl vard›r. Toplad›¤›m kumafllar var, kulland›klar›m
onlar gibi üretiliyor. Ayakkab›
koleksiyonum var. Onlardan
beslenenler var. Sergiler bir anlamda benim yaratt›klar›m›n arkeolojisini, kökenini ortaya koyuyor.
“Anadolu dev bir imparatorlu¤un merkezi. Do¤u’nun ve Bat›’n›n ortas›nda. Daha büyük bir
esin kayna¤› olabilir mi?”
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Etkinlikler

MÜZ‹KHAS HAFTASI RAPORU
• Haber

Emrah Baflkan-Gizem Mater

Kadir Has Üniversitesi Müzik Kulübü ‘Müzikhas,’ müzikle dolu bir Müzikhas Haftas› düzenledi.
1. gün: Kadir Has Üniversitesi’nde a¤›rlanan Bar›fl Akarsu
kat›l›mc›larla samimi bir söylefli yapt›. Söylefli sonras›nda,
Bar›fl Akarsu birkaç flark›s›n› da seslendirdi. Gelen yo¤un istek üzerine Cem Karaca’n›n “Islak Islak” flark›s›n› seslendiren Bar›fl’a kat›l›mc›lar da efllik etti.
2. gün: Müzikhas’›n konuklar› Itri ‹manl› ve Ritmpark’t›. Kanunla Türk sanat musikisinden klasik rock parçalar›na varan
genifl bir repertuvar sunan Itri ‹manl›, dinleyicilerini hofl sürprizlerle karfl›lad›. Konser müthifl bir coflkuyla sürdü. Kat›l›mc›lar aras›nda Kadir Has Üniversitesi’ndeki yabanc› ö¤retim görevlileri ve Rektör Prof. Dr. Yücel Y›lmaz da vard›. Itri ‹manl›’n›n Kadir Has Üniversitesi ve Müzikhas’›n gönlünde ayr› bir yerinin oldu¤unu ve konserden büyük keyif ald›¤›n› dile getirmesi Müzikhas’› onurland›rd›. ‹nteraktif ritm
projesi Ritmpark’a da ilgi büyük oldu. Dinleyicilerin ellerine
birer perküsyon aleti vererek etkinli¤e kat›l›mlar›n› sa¤layan
Ritmpark, k›sa sürede bekledi¤i uyumu sa¤lad›. Enstrüman
almayanlar da gruba danslar›yla efllik etti
3. gün: Bulutsuzluk Özlemi’nden Nejat Yavaflo¤ullar› ile
yap›lan söylefli ve müzik dinletisinde geçmiflten günümüze
gelen genifl kapsaml› bir sohbet yerald›. Ba¤dat Kafe ve
Sözlerimi Geri Alamam flark›lar› kat›l›mc›lar›n da eflli¤iyle seslendirildi.
4. gün: Müzikhas’›n önceki haftalarda yapt›¤› ve çok ilgi gö-

ren nostalji video gösteriminin ikincisi yap›ld›. DVD gösteriminde 1960’lardan 1990’lara kadar bir dönem taranarak
çeflitli videolar haz›rland›. Etkinli¤e kat›lan üç Müzikhas üyesi çekiliflle DVD kazand›.
5. gün: Haliç Salonu’ndaki konser üçlemesinde ilk olarak
Terminal Sahne ald›. Genellikle K›raç’›n alt grubu olarak
sahne alan grup, bestelerinin yan›nda farkl› flark›lara da yer
verdi. Sahneye daha sonra Koli Band ç›kt›. E¤lenceyi ön
planda tutan Koli Band çok iyi bir performans sergiledi. Esprilerle süslenen konser s›ras›nda dinleyenler coflkuyla flark›lara kat›ld›. Son olarak sahne alan Y›rt›k Uçurtma ise Müzikhas haftas›n› kapatan grup oldu.
Müzikle aktif ya da sadece dinleyici olarak ilgilenenleri bir
araya getirme ve bir paylafl›m alan› oluflturmay› amaçlayan
Müzikhas, üyelerine çeflitli imkan ve f›rsatlar da sunuyor.
Yapt›¤› etkinliklerle okul d›fl›nda da dikkat çeken kulüp, Kral
TV’de yay›nlanan “Konufla Rock” adl› program›n davetlisi
oldu. Bu sayede farkl› platformlarda da ad›n› duyurma imkan› bulan Müzikhas, Müzikhas Haftas›’n›n tan›t›m›n› da Kral
TV Genç Rock program›nda ve Taksim dev ekran›nda yapt›. Müzikhas’›n tüm etkinliklerinin foto¤raf ve videolar›n›
görmek, gelecek etkinlikler hakk›nda bilgilenmek, özel f›rsatlardan haberdar olmak ve di¤er üyelerle birlikte olmak
isteyenler www.muzikhas.com adresinde bulufluyor.

TRAMVAY’IN SON DURA⁄I: HAL‹Ç SALONU
• Haber

‹lker Yüksel

Kadir Has Üniversitesi Sinema Kulübü 2006’n›n vizyon filmlerinden, Ankara Sinema Festivali’nden ödülle dönen
Tramvay’›n gösteriminde filmin yönetmeni ve senaristini ö¤rencilerle buluflturdu
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25 Aral›k günü Haliç Salonu’nda Kadir Has Üniversitesi Sinema Kulübü taraf›ndan film gösterimi düzenlendi. Yönetmenli¤ini Olgun Arun’un, senaristli¤ini üniversitemizin ö¤-

retim görevlilerinden ‹zzeddin Çal›fllar’›n yapt›¤› Tramvay
adl›, vizyona 2006 y›l›nda giren ve baflrollerinde F›rat Tan›fl,
Halit Ergenç, Emel Çölgeçen (Ankara Film Festivali - Umut
veren oyuncu ödülü) ve Gökhan Özo¤uz’un oynad›¤› film,
‹letiflim Fakültesi ö¤rencileri taraf›ndan be¤eniyle izlendi.
Toplum içindeki fliddetin nedenlerini ve vurdumduymazl›¤›
konu alan filmin alt› y›l süren maceras›n› gösterim s›ras›nda
salonda bulunan yönetmeninden dinleyen ö¤renciler, Olgun Arun ve ‹zzeddin Çal›fllar’a Tramvay ve dijital film yap›m›yla ilgili sorular da yöneltti. Olgun Arun, geliflen ve ucuzlaflan dijital çekim ve kurgu olanaklar›yla art›k dünyaya söyleyecek bir sözü olan herkesin film yapabildi¤ini, kendini yetenekli görüp olanaks›zl›klar› mazeret gösterenlerin ça¤d›fl›
kald›klar›n› belirtti. Kendi ö¤rencilik y›llar›ndaki koflullarla
bugünküleri karfl›laflt›ran Arun, üniversitelerin sa¤lad›¤›
olanaklar›n genç sinemac›lar için çok iyi de¤erlendirilmesi
gereken bir f›rsat oldu¤unu da hat›rlatt›.

‘SARI ZEYBEK’ ‹Ç‹M‹ZE ‹fiLED‹
• Haber

Deniz Y›ld›z

Uluslararas› ‹liflkiler Kulübü ve Avrupa Birli¤i Kulübü ortak çal›flmalar› sonucu 24 fiubat 2007 tarihinde
Haliç salonunda “Sar› Zeybek” belgeseli gösterildi.
Atatürk'ün son 300 gününü ve ölümünün hikayesini anlatan Sar› Zeybek belgeseli ilk kez 1993'ün Kas›m ay›nda ekrana gelmiflti. Atatürk'ün hastal›k sürecinin 1923'ten bafllayan geliflimini, tedavisinde ihmal olup olmad›¤›n›, yata¤a
ba¤l› kalmaya direniflini, son dönemindeki yaln›zl›¤›n›, ‹nönü'yle anlaflmazl›¤›n›n perde arkas›n› ve o dönemdeki iktidar kavgalar›n› anlatan Can Dündar yap›m› belgesel, ö¤renciler taraf›ndan ilgiyle izledi. Gösterimin sonras›nda, Siyaset
Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Kulübü ve Avrupa Birli¤i Kulübü ö¤rencilerinin yönlendirdi¤i tart›flmada, izlenenler günümüzün sorunlar›yla karfl›laflt›r›larak temelde yatan sebepler
tart›fl›ld›. Ortaya ç›kan fikirler, etkinli¤e kat›lanlara doyurucu
bir tart›flma ortam› sa¤lad›.

‘‹fi ‹fiTEN GEÇT‹’, SIRADA ‘fiEH‹R’ VAR
• Haber

Püret Bügen

KHASTT’nun Jean- Paul Sartre’in “‹fl ‹flten Geçti” isimli senaryo roman›n› oyunlaflt›rarak sahneledi¤i oyun büyük be¤eni toplad›.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Toplulu¤u (KHASTT)
2006–2007 Sonbahar Dönemi'nde Jean- Paul Sartre’in “‹fl
‹flten Geçti” isimli senaryo roman›n› oyunlaflt›rarak sahneledi. Oyun öncesi kareografisi, al›fl›lm›fl›n d›fl›ndaki dekoru
ve yenilikçi sahneleme teknikleriyle dikkat çeken oyun büyük be¤eni toplad›. KHASTT “‹fl ‹flten Geçti” ile, ‹stanbul
içinde ve d›fl›nda tiyatro sevenlere ulaflarak Kadir Has Üniversitesini en iyi flekilde temsil etti. Topluluk Yaz› Grubu'nun yaz aylar›nda bafllad›¤› metin çal›flmalar›ndan sonra
roman, tiyatro metnine uyarlanarak ilk olarak 19 Aral›k Sal› günü Kadir Has Üniversitesi Haliç Salonu'nda sahnelendi.
Oyun, Kadir Has Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Mu¤la Üniversitesi’nin kat›ld›¤› ‹ktisat Oyuncular› Tiyatro Toplu-

lu¤u (‹OTT) 2. K›sa Oyun Günleri kapsam›nda 9 Eylül Üniversitesi'nde de sahnelendi. “‹fl ‹flten Geçti”, ‹stanbul içinde
ve d›fl›nda yaklafl›k bin tiyatro severe ulaflarak Kadir Has
Üniversitesini ve KHASTT’yi en iyi flekilde tan›tt›.
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Toplulu¤u flu günlerde çok
yak›nda sahneleyece¤i fiehir (Loula ANAGNOSTAKI), Kral
Übü (Alfred JARRY) ve Topluluk Yaz› Grubu'nun metin
çal›flmalar›n› yürüttü¤ü toplulu¤un kendi yarat›s› olan yeni
bir oyun üzerinde çal›flmalar›n› sürdürmekte.
Birikimli olarak ilerlemeyi, kiflisel geliflimi ve üniversite tiyatrosu mant›¤›n› ilke edinen topluluk, bu y›l da çal›flmalar›n›
yenilikçi, araflt›rmac›, özgür ve deneysel bir flekilde sürdürerek hedeflerine yaklaflmaya devam ediyor.

NE OLACAK FENER’‹N HAL‹?
• Haber

‹hsan Bayraktar

Selçuk Yula ve Turhan Sofuo¤lu Kadir Has Üniversitesi’ne konuk oldu.
Kadir Has Üniversitesi Genç Fenerbahçeliler Kulübü (GFB),
taraftarlar›n kalbinde taht kurmufl Selçuk Yula’y› ve eski
teknik direktör ve futbolcu Turhan Sofuo¤lu’nu Kadir Has
Üniversitesine davet etti. Sohbette, Fenerbahçe yönetimininden taraftar›na ve medyaya kadar her fley konufluldu.
100. y›l›nda Fenerbahçe’nin karfl›laflt›¤› güçlükler ve taraftar
ile yönetim aras›nda yaflanan gerginlikler ise öne ç›kan
tart›flma konusu oldu.
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Etkinlikler

2007 UNESCO DÜNYA MEVLANA YILI
• Haber

Ayfle Özlem Artar

UNESCO’nun ‘Dünya Mevlana Y›l›’ ilan etti¤i 2007, Kadir Has Üniversitesi’nde, Süleyman Erguner konseri ve
Sema Töreni etkinlikleriyle kutland›.
Kadir Has Üniversitesi’nde “2007 UNESCO Dünya Mevlana Y›l›” kapsam›nda Süleyman Erguner Konseri ve Mevlevi
Töreni düzenlendi. 22 fiubat 2007 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Haliç salonunda yap›lan törende aç›l›fl konuflmas›n› Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz
yapt›. Y›lmaz, konuflmas›n›n bafl›nda Kadir Has Üniversitesi’nin kuruluflunun 10. y›l›ndan duydu¤u mutluluk ve gururu anlatt›. 10. y›l vesilesiyle birçok etkinli¤e ev sahipli¤i yapacak olan Kadir Has Üniversitesi’nde etkinliklerin büyük
bir k›sm›n›n kültür ve sanat alan›nda yap›laca¤›n› söyleyen
Y›lmaz, bu kapsamda yap›lan etkinlikler aras›nda Erguner
konserinin en önemlilerinden biri oldu¤unun alt›n› çizdi.
2007 UNESCO Dünya Mevlana Y›l›

du. Erguner, 1995 y›l›nda ise Mevlevi Heyeti’ni kurdu ve
1997’de Türkiye Yazarlar Birli¤i’nin “Y›l›n Sanatç›s›” ödülünü
ald›.
Mevlana Celaleddin Rumi: Büyük ‹slam tasavvufçusu ve düflünürü, 1207 y›l›nda, günümüzde Afganistan ile Pakistan s›n›rlar› yak›n›nda bulunan Horasan’›n Belh kentinde do¤du. Dergah›n›
oluflturdu¤u dönemde kazand›¤› sayg›nl›k nedeniyle çevresindeki insanlar›n kendisine yak›flt›rd›¤› ‘Mevlana’, Arapça’da “Yüce Efendimiz” anlam›na gelmekte, ‘Rumi’ lakab› ise Konya’da
yaflam›fl oldu¤unu belirtmektedir. Mevlana, babas› Bahaddin
Veled ile gitti¤i ülkelerde de¤erli bilim ve düflünce adamlar›yla
görüflme imkan› bularak pek çok farkl› düflünce sistemini ö¤rendi. Sayg›nl›¤› ve ünü tüm ‹slam dünyas›na yay›ld›, uzak ülkelerden derslerini dinlemeye gelenler oldu. Felsefesinin temelini
hoflgörü ve insan sevgisi oluflturdu.

Birleflmifl Milletler E¤itim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 2007 y›l›n›, Mevlana Celaleddin Rumi’nin do¤umunun
800. y›l› olmas› nedeniyle “Dünya Mevlana Y›l›” olarak ilan etti. Mevlana'n›n 2007
Yine gel! Yine! Ne olursan ol yine gel yine!
y›l›nda tüm üye ülkelerde an›lmas›n›
‹ster kâfir ol, ister mecûsî, ister putperest
amaçlayan kurulufl, her y›l Konya’da yap›lan etkinlikleri bu y›l dünya geneline yayma haz›rl›klar›nda.
Doç. Dr. Süleyman Erguner konser dolay›s›yla yapt›¤› konuflmada, Mevlana’n›n do¤umunun 800. y›l›nda oldu¤umuzu, Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ ün de
üzerinde durdu¤u ve destek verdi¤i Mevlevili¤in, bütün ihtiflam› ve sanatsal de¤erleriyle günümüze kadar geldi¤i ve
bu emaneti devam ettirdiklerini söyledi.
Kadir Has Üniversitesi Haliç salonunda yap›lan Süleyman
Erguner Konseri ve Sema Töreni’nde, Lale Devri’nin büyük
bestekar ve neyzeni Osman Dede’nin Çargah Mevlevi Ayini adl› bestesi icra edildi. Mevlevi Töreni’nde Süleyman Erguner’e, Ney Atölyesi ve Mevlevi Toplulu¤u efllik etti. Semazenlerin de bu törene efllik etmesiyle izleyenler huzur
ve keyif dolu vakit geçirdiler.
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Süleyman Erguner: 1979 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvar›’n›, 1981’de de Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. Türk Musikisi
üzerine yüksek lisans ve doktora çal›flmas› yapan Erguner’e çal›flmalar›ndan dolay› Üniversiteleraras› Kurul taraf›ndan doçentlik ünvan› verildi. ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvar›’nda Ney ve Türk Musikisi Nazariyat
ve Solfeji ö¤retim üyesi olarak görev yapmakta olan Erguner,
TRT ‹stanbul Radyosu’nun ney sanatç›s› ve ayn› zamanda Tasavvuf Musikisi ve Klasik Türk Musikisi Korosu’nun flefi. UNESCO’nun düzenledi¤i konferans ve konserlere kat›lan Erguner,
1980 y›l›nda ‹stanbul’da kurulan Mevlevi Heyeti’nin baflkan› ol-

ÜN‹VERS‹TEM‹Z‹N 10. YILI PULLARDA
• Haber

Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sahip oldu¤u ö¤retim üyeleri ve potansiyel olarak,
dünya üniversiteleriyle yar›flabilecek özelliklere ve kapasiteye sahip oldu¤unu 10. y›la özgü pul çal›flmas›yla bir kez daha gösterdi.
Grafik Tasar›m Bölümü ö¤retim üyelerinin, bu anlaml› çal›flma için ç›k›fl noktalar›, Kadir
Has Üniversitesi’ne ait karakteristik özellikler ve onunla özdeflleflmifl antik çizgiler oldu. Bu
anlaml› 10. y›l pulu, bir minyatürden yola ç›k›larak, araflt›rma
görevlisi Esra Sa¤lam taraf›ndan
tasarland› ve bir çok tasar›m
aras›ndan oy birli¤iyle seçilerek
hayata geçirildi.

Koleksiyonlara girecek
10. y›la özgü tasarlanan an› pulunun seneler sonra önemi
ve de¤eri artacak; bu pul koleksiyonlarda Kadir Has Üniver-

sitesi’nin ad›n› yaflatacak.
Bunun yan› s›ra, Grafik Tasar›m Bölümü Araflt›rma Görevlisi Dalsu Özgen taraf›ndan, Kadir Has Üniversitesi’nin 10.
y›l›na özgü amblem de haz›rland›.

MEVLANA’NIN SÖZLER‹ HAT SERG‹S‹NDE
• Haber

Deniz Y›ld›z

Mevlana’n›n sözleri Kadir Has Üniversitesi’ndeki hat sergisinde dile geldi. ‘Dinle Neyden Ayr›l›k Feryad›n›’ bafll›kl› sergi
sanata ve sanatç›ya deste¤in bir örne¤i olarak Cibali kampusunda sanatseverlerle bulufltu.
Usta Hattat Ethem Çal›flkan ve Modern Hattat Ali Toy’un
hat sergisi, 13 Nisan 2007 Cuma gününe kadar Cibali Kampusü’nde sanatseverlerle buluflarak, Mevlana’y› bir kez daha yad etti.

‹ster yüz kere bozmufl ol tövbeni
Umutsuzluk kap›s› de¤il bu kap›, nas›lsan öyle gel
Nutuk ve Hat Sanat›
Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunu olan usta hattat Ethem
Çal›flkan, ulu önder Atatürk’ün Nutuk’unu hat sanat›yla yazarak, Türk sanat› ve kültürüne eflsiz bir eser hediye etti.
‹stanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan ve modern tarz›yla klasik hat sanatç›lar›ndan ayr›lan Ali Toy ise; Türkiye’de
‘Divanî Hat’ üzerine çal›flan tek sanatç› olma özelli¤ine sahip.
Unesco Mevlana Y›l›’nda Mevlana’n›n sözlerinin kaleme
al›nd›¤› bu çok özel sergiye, sanatseverlerin ilgisi büyük oldu.
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Etkinlikler

SEVG‹ VE EME⁄‹N YÖNETMEN‹ ATIF YILMAZ
• Haber

Zeynep Altunda¤

Türkan fioray, Leyla Özalp ve Atilla Dorsay Kadir Has Üniversitesi’nde ö¤rencilerle At›f Y›lmaz için bulufltu.
At›f Y›lmaz Bat›beki, 1925 y›l›nda Mersin’de do¤du. ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde okudu. 1950'de Semih Evin'in asistan› olarak sinemaya
geçti.

Türkan fioray, Leyla Özalp ve Atilla Dorsay 20 Aral›k Çarflamba günü Kadir Has Üniversitesi’nde ö¤rencilerle bulufltu. Atilla Dorsay’›n moderatörlü¤ünde gerçekleflen söyleflide At›f Y›lmaz ve sinemas› konufluldu. At›f Y›lmaz’›n birçok
filminde oynayan Türkan fioray, Dorsay’›n “At›f Y›lmaz’la
ne zaman tan›flt›n›z?” sorusu üzerine, “Sinemadaki ilk y›llar›md›, Y›lmaz’la bir yemekte tan›flt›m, masada beni incelerken hat›rl›yorum onu. ‹lk olarak dönemin koflullar›na uygun
Kölen Olay›m filminde çal›flt›k. Ard›ndan Bal›kç› K›z, Kara
Gözlüm gibi ticari filmleri yapt›k” diye cevap verdi. Konuflmas›n›, “At›f’› kaybetti¤imiz günden beri daha çok onunla

birlikteyiz” sözleriyle devam ettiren fioray, “S›k s›k evinde
toplan›rd›k. Tüm oyuncular senaryo üzerine fikrimizi aktar›rd›k. Herkesin görüfllerine aç›kt›, dikkatle dinler ve uygun
buldu¤unda filmlerinde kullan›rd›. Zaman zaman benim fikirlerime de yer verdi¤i oldu. Oyunculu¤u daha çok oyuncunun yorumuna b›rak›rd›.” dedi. fioray, Y›lmaz’›n kad›na
çok de¤er verdi¤ini, kad›n haklar›n›n savunucusu oldu¤unu
da sözlerine ekledi.
At›f Y›lmaz’›n uzun y›llar boyunca asistanl›¤›n› yapan Leyla
Özalp, Y›lmaz’›n en önemli yönünün insanlara kendisini
önemli hissettirmesi oldu¤unu belirtti. Özalp, “On bir filmde At›f Bey’le çal›flt›m. At›f Y›lmaz’›n setleri bambaflkayd›.
Diktatör de¤ildi. Herkese eflit ve sayg›yla davran›rd›. Herkesin fikrini dinlerdi ama bu asla disiplinsizli¤e yol açmazd›.
Sevgi dolu bir insand›.” diye konufltu.

COSMOPOLIS YOLCULU⁄UNDA B‹R MOLA
• Haber

Serap Atalay

Cosmopolis’in sunucusu Sevim Gözay’›n yolu Kadir Has Üniversitesi’nden geçti.
Sevim Gözay ve Alev Nallar, bulunduklar› yere, pek çok
fleyden feragat ederek çal›fl›p, sab›rl› davranarak geldiklerini
belirtirken, trendleri takip etmenin de vizyonlar›n› geniflletece¤inin alt›n› çizdiler. Kendilerinin bu ifle en alt basamaktan bafllad›klar›n› ve zamanla, tecrübe kazand›kça yükseldiklerini, giderek daha çok sorumluluk almaya bafllad›¤›n› anlatan konuflmac›lar, her çal›flt›klar› kademede ekip içi iletiflimi
iyi tutarak uzun süren profesyonel arkadafll›klar kurduklar›n› ve ifllerinde ilerlediklerini anlatt›lar. Kariyerini, çok çal›fl-
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mas›na ve yarat›c› olmas›na ba¤layan Gözay’›n gençlere
verdi¤i tavsiyeler de bu yönde oldu. “Yarat›c›l›k, televizyonculu¤un olmazsa olmazlar›ndan” derken, d›flardan göründü¤ü kadar kolay ve kimi zaman e¤lenceli de olmad›¤›n›n
alt›n› çizdi. “Birçok kifli mesaisini bitirmifl evine giderken, siz
ifl yerinde sabahlayabiliyorsunuz. Anlayaca¤›n›z, düzenli bir
aile yaflant›s› kurmak oldukça zor. Ancak gerçekten severek
yap›ld›¤› takdirde, geçen tüm bu saatler oldukça keyifli hale getirilebilir” diyen sunucu için bir sonraki kural ise uzmanlaflma. Gözay, bu görüflünü, tek bir konuda yay›n yapan televizyon kanallar›n› örnek göstererek destekledi.
Sevim Gözay çok sevdi¤i mesle¤inde belirledi¤i felsefeyi flu
sözlerle paylaflt›: “Önce hayatta bir anlam kuracaks›n, sonra da yapt›¤›n ifle bir anlam yükleyeceksin.” Okul y›llar›n› da
iyi kullanmay› tavsiye eden ikili, sadece trendleri iyi takip
eden, çok çal›flan ve yarat›c› niteli¤e sahip kiflilerin, bu meslekte bir ad›m öne geçece¤ini vurgulayarak söylefliyi noktalad›lar.

KAMPUSTAN AMPHITRYON GEÇT‹
• Haber

Deniz Y›ld›z

Sanat›n ve sanatç›n›n yan›nda olan Kadir Has Üniversitesi, 30 Ocak Sal› gecesi Haliç salonunda, renkli bir geceye ev sahipli¤i yapt›:
Haldun Dormen yönetiminde “Amphitryon” müzikali.
Her zaman sanat›n ve sanatç›n›n yan›nda olan Kadir Has
Üniversitesi’nde sergilenen Haldun Dormen’in yönetti¤i
“Amphitryon” adl› müzikal, Medyap›m Akademi ö¤rencileri taraf›ndan sahneye kondu. Salonun tamamen doldu¤u
gecede, akademi ö¤rencileri sahneye ilk kez ç›kma heyecan›n› yaflad›.
Çok sonlu, sonsuz bir müzikal
Plautus’un 2500 y›l önce yazd›¤› Amphitryon adl› fars›n 2.
perdesinden yaln›zca bir iki sat›r zaman›m›za kadar gelebildi¤inden, tarih boyunca eser birçok yazar taraf›ndan cazip
bulunmufl ve yeniden yaz›lm›fl. 50’nin üzerinde yazar bu
oyunu kendine göre yorumlay›p bafltan yazarken, Mo-

lière’in Amphitryon’u, Girodoux’un Amphitryon 38’i ve
Sheakespeare’in “Yanl›fll›klar Komedyas›” bu yorumlar›n en
ünlüleri olarak biliniyor.
Dormen’den büyük yenilik
Haldun Dormen de ilk olarak 1955 y›l›nda Cep Tiyatrosu
için bir Amphitryon yazd›. 2000 y›l›nda ise Amphitryon
2000 ad› alt›nda bir müzikal yaparak oyuna yepyeni bir yorum getirdi. Amphitryon 2000, Plautus’un bu ölümsüz fars›n›n ilk müzikal uyarlamas›. Ayr›ca Dormen oyuna bir karakter eklemifl, popüler flark›lardan, reklam müziklerinden,
danslar›ndan yararlanarak ayr› bir renk katm›fl.
Medyap›m Akademi’nin 40 ö¤rencisi taraf›ndan sahneye
konan oyun iki perde halinde, 20’fler kiflilik iki grup taraf›ndan sergilendi. Özlem Düvencio¤lu, Fatih Aksoy, Nedim
Saban gibi ünlülerin konuk oldu¤u gecede, sahneye ilk kez
ç›kan genç oyuncular›n, oyun bitimindeki sevinçleri görülmeye de¤erdi.
Kadir Has Üniversitesi’ne övgü
Kadir Has Üniversitesi’ne ikinci kez konuk olan Haldun
Dormen, üniversitenin tarihi özelliklerinin oyunu burada
sergilemeleri için etken oldu¤unu söyledi. Ayr›ca okulun temizli¤ine ve disiplinine hayran kalan Dormen, baflka oyunlarla da burada bulunmak istedi¤ini belirtti.
Seyirciler oyun bitiminde oyuncular› ve
Haldun Dormen’i dakikalarca ayakta
alk›fllad›.
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Röportaj

AÇIK RADYO, B‹R DÜNYA KANALI
• Haber

Ayflegül Taflk›n Foto¤raf Zeynep Altunda¤

Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü’ne ö¤retim görevlisi olarak atanan Melis Behlil, Aç›k Radyo’da haftan›n yeni filmlerini tan›tan
bir program haz›rl›yor. Melis Behlil ile akademik hayat› ve Aç›k Radyo’da haz›rlad›¤› program hakk›nda bir söylefli yapt›k.
Ekonomi ve matematik e¤itimi alan Melis Behlil, k›sa bir dönem
bankac›l›k sektöründe çal›flt›ktan sonra, Sinema - TV yüksek
lisans› ve doktoras› yaparak akademik kariyeri tercih etti. Türk
Film Araflt›rmalar›nda Yeni Yönelimler adl› bir kitab› var. Kadir
Has Üniversitesi’nde “Görüntüyü Anlamak” dersi veriyor.

Aç›k Radyo’nun yeri çok farkl›. Örne¤in, Aç›k Gazete diye
bir program var. Haber okuman›n yan› s›ra uluslararas› bas›n› takip eden, bilgi al›flveriflini hedefleyen bir program. Bilgiye ulaflmak isteyenler ortak bir frekansta bulufluyor.

- Kadir Has Üniversitesi’ni tercih etmenizin özel bir nedeni var m›? Devlet üniversitelerinde de akademik kariyerinize devam edebilirdiniz.
- Özel Üniversiteleri olanaklar› aç›s›ndan tercih ediyoruz.
Ders anlat›rken ifli kolaylaflt›r›yor. Sinema ve Televizyon
bölümünde teorinin yan›na uygulama da laz›m. Uygulamaya geçildi¤inde devlet üniversitelerinin imkanlar› k›s›tl› kal›yor. Ayr›ca, bu üniversitenin binas› ve ortam› çok güzel. ‹lk
önce mimari yap›s› cezbetti. Böyle bir üniversitede ders
vermek cazip geldi.

- Sektörde de çal›flabilirdiniz. Neden akademik kariyeri
seçtiniz?
- Sektörde çal›flmazd›m. Ekonomi ve matematik okudum.
Bankac› olarak çal›flmaya bafllad›m. Benim zaman›mda radyo, sinema ve televizyon bu kadar çok geliflmemiflti. Her
zaman sinema ve televizyon alanlar›na özel bir ilgim oldu.
‹deallerimin peflinden gitmeye karar verdim ve bu alanda
e¤itim ald›m. Akademik kariyer üzerine yo¤unlaflt›m. Tecrübelerimi, bilgilerimi aktarmay›, ö¤retmeyi seviyorum.
Doktora yapt›¤›m›z zaman akademik üretim de yapmak
zorunday›z, bilgi üretiminin aflamalar›nda rol almak istiyorum.

- Aç›k Radyo’da (94.9) cuma günleri 15:30’da, haftan›n
yeni filmlerini tan›tan bir program sunuyorsunuz. Aç›k
Radyo’da yap›lan çal›flmalardan, misyonundan bahsedebilir misiniz?
- Aç›k Radyo, 2000 y›l›nda yay›na bafllad›. Severek yap›lan
bir ifl, en önemli farkl›l›¤› da, bir STK (Sivil Toplum Kuruluflu) gibi ifllemesi. Kendi program›m kapsam›nda, Türkiye’de
eksikli¤i duyulan, sinema tart›flma platformunu yarat›yoruz.
Bu tart›flma platformunda film elefltirmenlerini konuk ediyoruz.
- Aç›k Radyo’yu, di¤erlerinden ay›ran özellikler nedir?
- Di¤er radyolarda a¤›rl›kl› olarak sözel program yok. Sözel
program oldu¤unda da bilgi paylafl›m›n› hedefleyen yok.
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- Madem sinema ve televizyon alan›na ilginiz vard›, neden
ekonomi ve matematik e¤itimi ald›n›z?
- Üniversitede e¤itim gördü¤üm dönemlerde ekonomi ve
matematik revaçtayd›. Radyo, sinema ve televizyon okuyan
bir ö¤rencinin ifl bulma flans› çok düflüktü.
- Kadir Has Üniversitesi ö¤rencilerine tavsiyeniz var m›?
- Çok klifle bir tavsiye olacak ama her fleyin bafl› çal›flmaktan geçiyor. Ayr›ca, Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünde okuyan ö¤rencilere ek bir tavsiye; pek fazla film izlemiyorlar, daha fazla film izlemeye çal›fls›nlar.

40m2 ALMANYA ÜZER‹NE
• Haber Foto¤raf

Zeynep Altunda¤

Tevfik Bafler’in yönetti¤i “40 m2 Almanya”, Kadir Has Üniversitesi Sinema Kulübü ö¤rencileri taraf›ndan Haliç salonunda gösterildi.
Film gösteriminden sonra, yönetmen Tevfik Bafler ve RTS Bölüm Baflkan› Yrd. Doç. Dr. Levent Soysal’›n konuflmac› olarak kat›ld›¤›
bir söylefli düzenlendi. Etkinlik sonras›nda Bafler ile sinema ve göç üzerine sohbet ettik.
Tevfik Bafler, Eskiflehir’de do¤du. 1973-1978 y›llar› aras›nda
Londra’da yaflad›. 1978-1980
aras›nda Eskiflehir TV Enstitüsü’nde önce foto¤raf ve grafik
sanatç›s›, daha sonra da kameraman olarak çal›flt›. 19801987 aras›nda Hamburg Güzel
Sanatlar Akademisi’nin Görsel
‹letiflim Bölümü’nden mezun
oldu. Sinema kariyerine belgesel ve k›sa film çekerek bafllad›. Köln Film Akademisi’nde
“Oyuncu ile Çal›flma” ve “Yönetmenlik” dersleri verdi. 1985
y›l›nda çekti¤i ilk uzun metrajl› sinema filmi “40 m2 Almanya”
ile baflta Cannes ‘86’da UNESCO Ödülü olmak üzere pek çok
ödül ald›. 1988’de çekti¤i “Yanl›fl Cennete Veda” filmiyle 39.
Uluslararas› Berlin Festivali Yar›flma Bölümü’ne kat›ld›. Strasbourg ‘89’da Büyük Ödül, Salso ‘89’da Seyirci Ödülü, Köln
‘90’da Civis Ödülü kazand›. 1990’da çekti¤i “Elveda Yabanc›”
filmiyle 44. Uluslararas› Cannes Film Festivali Yar›flma Bölümü’ne kat›ld›, Verona Garda ‘91’de En ‹yi Yönetmen ödülü kazand›. 1991- 2003 aras›nda Baden-Württemberg Film Akademisi’nde doçent olarak çal›flt›. 2003 y›l›ndan beri Kadir Has
Üniversitesi’nde ö¤retim görevlisi.

- Sinema yolculu¤unuz Londra, Eskiflehir ve Almanya üçgeninde geliflti. Çocukken de sinemayla ilgili miydiniz?
- Londra’da sinema veya foto¤rafç›l›kla u¤raflmad›m. Ama
vizyon aç›s›ndan orada yaflamak bana çok fley katt›. Bu sayede, Eskiflehir Anadolu Üniversitesi TV Enstitüsü’nde bir
sene foto¤raf ve grafik sanatç›s›, bir sene de kameraman
olarak çal›flma imkan› yakalad›m. Hamburg Güzel Sanatlar
Akademisi’nde okumam da sinemaya girmeme neden oldu. Sinemayla Anadolu’da bir çocuk ne kadar ilgilenebilirse
o kadar ilgiliydim çocuklu¤umda.
- Sinemasal anlat›m›n›z›n en çok ön plana ç›kan ögeleri
göç problemleri.
- Almanya’da belgesel sinema okumam ve orada yaflamam
ister istemez göç sorunuyla ilgilenmeme neden oldu. Almanya’da sinema okumasayd›m bu filmler ç›kmazd›. Londra’da yaflam›fl olsayd›m baflka filmler yapard›m.

at›yor. Ben Almanya’da büyümedim. Oraya e¤itim için gittim, bir altyap›m vard›. Fatih orada do¤up büyüyen nesilden. Onun gibi yönetmenler kendi dünyalar›n› kendi
persfektiflerinden anlat›yorlar ve bu konuda baflar›l›lar.
Filmlerin içerikleri zamana ve geliflmeye paralel olarak geliflecek ve de¤iflecektir.
- Türk-Alman sinemas›n›n ilgi çekicili¤ini neye ba¤l›yorsunuz? Bu filmlerin senaryosu mu, konusu mu, anlat›m› m›
en çok ilgi çekiyor?
- Asl›nda bu filmler de di¤er filmler kadar ilgi görüyor. Hiç
de öyle bizim filmlerimiz diye özel ve ayr› bir ilgi görmüyor.
‹lk etapta gündemde olmas›, ödül kazanmas› ve filmin iyi
yap›lm›fl olmas› ilgiyi art›r›yor. Türk konusunu ifllemesi filmi
pozitif de¤il negatif olarak etkiliyor asl›nda.
- Sinema ö¤retmeye ne zaman ve niçin karar verdiniz? Sinema usta ve ç›rak iliflkisi ile büyüyen bir sanat m›d›r?
- Senaryolar›ma para bulamad›¤›m dönemlerde gelen teklife hay›r diyemedim. E¤itmenlik de beni tembellefltirdi ve
memurlaflt›rd›. Film çekiminde usta ç›rak iliflkisi vard›r. Sinema ve film akademileri sinemac› yetifltirir üniversiteler ve
fakültelerin sinemac› yetifltirece¤ine inanm›yorum. Çok
özel ve nadir durumlar var tabii. Bu da yönetmenin zaten
yetenekli olmas›ndan kaynaklan›yor. Akademilerde uygulamal› ve branfllara ayr›lm›fl bir e¤itim sinemac› yetifltirebilir
ancak.
- Art›k film çekmiyorsunuz, senaryo yaz›yor, film sanat›n› ö¤retiyorsunuz. ‹stanbul’da yafl›yor olman›z bu konuda ne kadar etkili?
- fiu anda yapmamam hiç yapmayaca¤›m anlam›na gelmiyor. Anlatacak hikayem oldu¤u zaman filmimi de yapaca¤›m. Kent insan› besler, taflra köreltir bence.
- ‹lk filmlerinizi ö¤renciyken çektiniz. Ödüller de kazand›n›z. Ö¤renciyken bütün bunlar› nas›l baflard›n›z?
- Bu benim d›fl›mda geliflen bir olay oldu¤u için fazla birfley
söyleyemem. fians cesurdan yanad›r. Biraz da beceriniz
varsa baflar›lmayacak bir fley yoktur.

- Filmleriniz vizyona girdi¤i tarihlerde Almanya’da yaflayan Türkler taraf›ndan nas›l karfl›land›?
- Tabii ki tepkiyle karfl›land›. Baflka bir beklenti de yanl›fl
olurdu. Filmi sahiplenme söz konusu olamaz, olmad› da.
- Son y›llarda ön plana ç›kan Fatih Ak›n’› ve filmlerini nas›l de¤erlendiriyorsunuz. Öncülerinden oldu¤unuz TürkAlman sinemas›n›n gidiflat›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
- Fatih Ak›n iyi bir yönetmen. Çok da güzel filmlere imza
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Eğitim

ANDREW HIGSON ‹STANBUL’DA
• Haber

P›nar Seden Meral Foto¤raf Can Küngör - Nazl› Filiztekin

Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi taraf›ndan düzenlenen ve TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen
I. Uluslararas› Doktora Çal›fltay› dünyaca ünlü akademisyen Prof. Dr. Andrew Higson’› a¤›rlad›.
Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi’nin iletiflim, medya,
sanat, tasar›m, kültür, drama ve performans çal›flmalar›
alanlar›nda yap›lmakta olan doktora çal›flmalar›nda kaliteyi
özendirmek, daha iyi çal›flmalar›n ç›kabilmesi ve fikir al›fl-verifli ortam›n›n yarat›labilmesi için düzenledi¤i I. Uluslararas›
Doktora Çal›fltay› geçti¤imiz Mart ay›nda gerçekleflti. Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimlerinde çal›flma yapan doktora ö¤rencileriyle akademisyenleri biraraya getiren çal›fltayda, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Bo¤aziçi Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden doktora ö¤rencileri tez çal›flmalar›n›
sundu.
“Film çal›flmalar›yla ilgili en önemli geliflmeler 1980’li y›llarda yafland›.”
I. Uluslararas› Doktora Çal›fltay›’n›n ana konuflmac›s› olarak
East Anglia Üniversitesi’nden davetli olarak gelen Prof.
Andrew Higson, film araflt›rmalar› üzerine yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda, bir disiplin olarak film çal›flmalar› alan›nda son
dönemdeki en önemli geliflmeleri ve anahtar yöntemleri
Shakespeare in Love (1998) adl› film üzerinden anlatt›. Higson, doktora ö¤rencilerinin tezlerini yazarken karfl›laflt›klar›
sorunlara da de¤indi. Film çal›flmalar›n›n 1960’l› y›llar›n sonlar›nda bafllad›¤›n› ifade eden Higson, bu dönemde önde
gelen yaklafl›m›n ‘auteur’lük çal›flmalar› oldu¤unu, daha sonralar› Avrupa sinemas›ndan Hollywood’a uzanan tür çal›flmalar›na do¤ru bir yönelme oldu¤unu söyledi. Film çal›flmalar›yla ilgili en önemli geliflmelerin 1980’li y›llar›n ortalar›nda gerçekleflti¤ini anlatan Profesör Andrew Higson, günümüzde film çal›flmalar›n›n 20 y›l önce oldu¤undan çok
daha farkl› bir yerde oldu¤unu ve disiplinleraras› bir ürün
haline geldi¤ini ifade etti.
Deniz Bayrakdar Sevgen ve Andrew Higson
I. Uluslararas› Doktora Çal›fltay›’n›n ana konuflmac›s› olarak East Anglia Üniversitesi’nden davetli olarak gelen Prof. Dr. Andrew Higson, film
çal›flmalar› alan›nda son dönemdeki en önemli geliflmeleri anlatt›.
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“Araflt›rma sorular›n› cevaplamak için uygun metodolojinin belirlenmesi gerekir.”
Prof. Andrew Higson, doktora ö¤rencilerinin tezlerini yazarken dikkat etmeleri gereken hususlar› flu sözlerle anlatt›: “Bir tez çal›flmas›na bafllarken, genellikle üzerinde çal›fl›lacak olan konuyu tespit etmenin çok zor olmad›¤› düflünülür. Fakat, konu tespit edildikten sonra, çal›fl›lacak konuyla ilgili araflt›rma sorular› tespit edilmelidir. Bu nokta son
derece önemlidir. Çünkü, araflt›rma sorular›n› cevaplamak
için uygun metodolojinin belirlenmesi gerekmektedir. Bir
tezin yaz›lmas›nda dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri dipnotlard›r. Baz› çal›flmalarda görürüz; sayfan›n
sonunda neredeyse o sayfa kadar uzun, tezi yazan›n aç›klamalar›yla dolu dipnotlar bulunur. Dipnotlar›n bu denli uzun
olmas›, çal›flman›z›n daha iyi oldu¤unu göstermez ya da daha iyi olmas›n› sa¤lamaz. Benim size tavsiyem, e¤er dipnotlarda anlataca¤›n›z uzun bir metniniz varsa, onu ana metnin
içine yerlefltirin. E¤er yerlefltiremiyorsan›z, yazd›klar›n›za bir
baflka projede yer verin.”
Prof. Andrew Higson
East Anglia Üniversitesi’nde (‹ngiltere) Film ve Televizyon Çal›flmalar› Bölümü’nün kurucusu ve bölüm baflkan›. Özellikle ‹ngiliz sinemas› üzerine yapt›¤› akademik çal›flmalarla tan›nmakta.
2003 y›l›nda bas›lan son kitab› English Heritage, English Cinema:
Costume Drama since 1980, Oxford Üniversitesi taraf›ndan yay›mland›. 1994 y›l›ndan beri film çal›flmalar› alan›nda 11 doktora tezi yöneten Higson, halen Finlandiya, ‹talya, Güney Kore,
‹zlanda ve ‹ngiltere’den 10 doktora ö¤rencisiyle çal›fl›yor ve
hem lisans hem yüksek lisans düzeyinde, ‹ngiliz sinemas›, Amerikan sinemas›, ‹ngiliz televizyonu ve film teorisi dersleri veriyor.

Levent Soysal ve Güzden Varinlio¤lu
Çal›fltayda, Güzden Varinlio¤lu “Turkey Underwater Cultural Heritage Virtual
Museum: Kafl Arkeopark Pilot Project” bafll›kl› çal›flmas›n› sundu. Varinlio¤lu’nu›n tez çal›flmas›na ‹letiflim Fakültesi ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Soysal yorumlar›yla katk›da bulundu.

Etkinlikler

PASOLINI’N‹N SIRADIfiI YAfiAMI ÜZER‹NE

• Haber

P›nar Seden Meral Foto¤raf

Zeynep Altunda¤

Bu y›l 26.s› düzenlenen ‹stanbul Film Festivali’nde retrospektifi sunulan ‹stanbul ünlü ‹talyan yönetmen Pier Paolo Pasoli’nin
Aziz Matyas’a Göre ‹ncil (1964) adl› yap›t›, Kadir Has Üniversitesi ö¤rencileriyle bulufltu.
‹letiflim Fakültesi ve ‹stanbul ‹talyan Kültür Merkezi iflbirli¤inde düzenlenen film gösterimi öncesinde, ‹stanbul ‹talyan
Kültür Merkezi Müdürü Attilio De Gasperis, Pasolini sinemas› uzman› Loris Lepri ve Pier Paolo Pasoli’nin yak›n arkadafl›, aktör Ninetto Davoli’nin kat›ld›¤› bir söylefli gerçekleflti. Attilio De Gasperis, Pier Paolo Pasoli’nin s›rad›fl› yaflam› ve filmleriyle, ‹talyan sinemas›n›n en önemli yönetmenlerinden biri oldu¤unu söyledi.
Bologna’da Sinematek’in ‘Pasolini Araflt›rmalar› Merkezi’
küratörü olan Loris Lepri de Pasoli’nin 1975’te noktalanan
53 y›ll›k yaflam›na onlarca roman, alt› cilt fliir, pek çok tiyatro oyunu s›¤d›rd›¤›n›; çok önemli bir sinemac› oldu¤u kadar, de¤erli bir kuramc› ve dilbilimci de oldu¤unu söyledi.
Lepri, Pasolini’nin Aziz Matyas'a Göre ‹ncil filminde, Hz.
‹sa’n›n do¤umundan yeniden dirilifline kadarki sürecin aktar›ld›¤›n› ve H›ristiyanl›¤›n ilk günlerinin yeniden canland›r›ld›¤›n› söyledi. Papa 23. John’a ithaf edilen filmde, bir dini liderden çok, halk hareketi örgütleyerek yoksullar›n yan›nda
yer alan bir profil anlat›ld›¤›n› ve ‹talya’da politik hayat›n
önemli iki unsuru olan komünizm ve H›ristiyanl›¤›n harmanlad›¤›n› ifade etti.
Aziz Matyas’a Göre ‹ncil, 1964 Venedik OCIC Kiliseler Birli¤i
Ödülü: Jüri Özel Ödülü; 1965 ‹talyan Ulusal Sinema Gazetecileri Sendikas›: En ‹yi Yönetmen; En ‹yi Görüntü; En ‹yi Kostüm
ödülleri; 1968 Finlandiya Jussi Ödülleri: En ‹yi Yabanc› Yönetmen Ödülü kazand›.

Pier Paolo Pasoli’nin yak›n arkadafl›, ünlü aktör Ninetto Davoli de söyleflide Pasolini’nin yaflam›ndan kesitler sunarak
ünlü yönetmenin sanatç› kiflili¤ini ve s›rad›fl› hayat›n› anlatt›.
Davoli, Pasolini ile dostlu¤unu flu sözlerle anlatt›: “Pier Paolo ile dostlu¤umuz çok eskiye dayan›yor. Bir Katolik de¤ildi. Dine inanmazd› ve marksistti. Zor ve yaln›z bir hayat
sürdü. Onun yaln›zca iki filminde oynayamad›m. fiahinler ve
Serçeler (1966) filmi çekilirken askerlik yap›yordum. Medea’da (1969) oynamam› ise o istemedi; çünkü o film için yeterince fleytani bir yüze sahip olmad›¤›m› düflündü. Oysa

oynamay› çok arzu etmifltim. Hem Maria Callas ile karfl›l›kl› oynama f›rsat›na sahip olamad›¤›m için hem de filmin büyük bir bölümü Türkiye’de çekildi¤inden, o dönemde
buraya gelemedi¤im için çok üzgünüm.”
Aziz Matyas’a Göre ‹ncil’in çekim öyküsünü de aktaran Davoli, Pasolini’nin filmde ‹sa’y› oynayacak oyuncuyu çok arad›¤›n›, seçmelere gelen hiç bir oyuncuyu be¤enmedi¤ini
söyledi. Davoli, ‹sa’n›n bulunuflunu da flöyle anlatt›: “Bir gün
Pier Paolo’nun evinde otururken kap› çald›. Gelen, Katalan
bir master ö¤rencisiydi. Oyunculukla uzaktan yak›ndan alakas› yoktu. Haz›rlad›¤› tez üzerine görüflmek üzere, randevu almadan Pier Paolo ile görüflmek için evine gelmiflti. Pier Paolo kap›y› açt›¤›nda “‹flte benim ‹sa’m!” diye ba¤›rd›.
Enrique Irazoqui, ‹sa’ya o kadar benziyordu ve rolünde o
kadar baflar›l›yd› ki, çekim süresince setin kuruldu¤u yerlerdeki halk onun önünde diz çöküyor ve ondan mucize dileniyordu.”
Pier Paolo Pasolini 5 Mart 1922’de Bolonya’da do¤du. Bolonya
Üniversitesi’ndeki y›llar boyunca arkadafllar› ile birlikte Bolonya’daki sol çevrelerin gazetesi Il Setaccio çevresinde topland›.
Pasolini Stroligut dergisine katk›da bulundu ve di¤er edebiyatç›
arkadafllar›yla birlikte Furlana Dili Akademisi’ni (Academiuta Di
Lenga Furlana) yaratt›. ‹kinci Dünya Savafl› y›llar› Pasolini için
çok zor geçti. Versutta’da lise ö¤retmenli¤i yapt›. O y›llara
damgas›n› vuran olay kardefli Guido’nun ölümü oldu. 1945 y›l›nda Friuli’ye yerleflti. Politik faaliyetlerine de ayn› y›llarda bafllad›. 1947’de ‹talyan Komünist Partisi’ne yak›nlaflt›. 1954’te Roma’n›n burjuva mahallelerinden Monteverde Vecchio’ya tafl›nd›
ve en önemli diyalekt fliir seçkisi La Meglio Gioventu’yu yay›mlad›. 1955 y›l›nda ilk roman› Raggazi Di Vita yay›nland›. 1960 y›l›nda Il Gobbo filminde aktör olarak ilk rolünü oynad›. 1975 y›l›nda flüpheli bir cinayete kurban giderek hayata veda etti.
F‹LMOGRAF‹S‹:
Aflk Buluflmas› (1964) - Aziz Matyas’a Göre ‹ncil (1964) - fiahinler ve Serçeler (1966) - Kral Odipus (1967) - Domuz A¤›l›
(1969) - Medea (1969) - Dekameron (1971) - Canterbury Öyküleri (1972) - 1001 Gece Masallar› (1974) - Salo ya da Sodom'un 120 günü (1975)
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MEDEN‹YETLER KAPISI AÇILDI
• Haber

Ayça K›rg›z

Kadir Has Üniversitesi ‹smet Yedikardefl’in Mardin üzerine haz›rlad›¤› sergiye ev sahipli¤i yapt›.
‹smet Yedikardefl:
1947 Mardin do¤umlu olan Yedikardefl, ‹stanbul Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Arkeoloji Bölümünden sonra sanata olan
ilgisi a¤›r bast›¤›ndan, Almanya'da Stuttgart Devlet Güzel Sanatlar Akademisi seramik bölümünde sanat ö¤renimi gördü.
1977'de seramik çal›flmalar›ndan oluflan ilk kiflisel sergisini, Almanya'da açt›. Yurda döndükten sonra, ‹stanbul'da açt›¤› atölyede, deri üzerine resim çal›flmalar› ve seramik tasar›mlar› gerçeklefltirdi. Seramiklerinde, yal›n ve pür formlardan hareket etmekte, resimlerinde ise gerçeküstü ve fantastik düzenlemelere
yer vermekte olan Yedikardefl bugüne kadar 15 sergi açt›.

Birçok medeniyete ev sahipli¤i yapm›fl olan Mardin, Artuklu Beyli¤i’nin 304 y›ll›k egemenli¤i süresince baflkentli¤ini
yapt›. Bu dönemde çok say›da tarihi camii, medrese, hamam ve kervansaray yap›ld›, birçok cami, medrese ve manast›r onar›ld›. Daha sonra Karakoyunlular’›n egemenli¤inde 61 y›l kalan Mardin’in Akkoyunlular’›n iflgalinden sonra
kesin olarak Osmanl›lar’›n eline geçmesi M›s›r seferini düzenleyen Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleflti.
“Tafl Kent” Mardin
Tarihte Mardin için birçok isim kullan›ld›. Bunlardan baz›lar›: Erdobe, Tidu, Merdin, Merdo, Merdi, Merda, Kartal Yuvas›, Maridin ve Mardin. Mardin ad› hakk›nda pek çeflitli
söylenceler var ancak ço¤u kaynakta Mardin’in gerçek ad›
“Merdin” diye geçiyor. Halk›n ço¤unun da bugün bu flekilde kulland›¤› Merdin kelimesi “Kaleler” anlam›na geliyor.
fiehirde bir çok kalenin varl›¤›, flehrin bu flekilde isimlendi-

rilmesini sa¤lam›fl. Tafllar›n dile geldi¤i, inançlar›n fliirselleflti¤i "Tafl Kent" Mardin, Anadolu ev mimarisinde “Kuzey Suriye ile benzeflen” tafl mimarinin görüldü¤ü önemli flehirlerden biri. Bölgede çok say›da oca¤› olan sar› kalker tafl›, yap› üretimine egemen olmufl, ahflaba, kap›, pencere gibi zorunlu kullan›mlar› d›fl›nda yer verilmemifl durumda. ‹klim
koflullar› için de en uygun malzeme olan tafl, süslemeden
tafl›y›c› sisteme kadar her yap› eleman›nda kullan›lm›fl.
Mardin’in mimari yap›s›n›n güzelliklerini ve kültürünün yans›malar›n› görüldü¤ü ‹smet Yedikardefl’in “Mardin Medeniyetler Kap›s›” bafll›kl› resim sergisi sanatseverler taraf›ndan
ilgi gördü. “Bu sergi ile Mardin’e borcumu ödüyorum” diyen ‹smet Yedikardefl, sergisini yurtd›fl›na da tafl›yarak bütün dinlerin ve kültürlerin bir arada bar›fl içinde yaflad›¤›
Mardin kentini tan›tmay› amaçl›yor. ‹stanbul’un en kozmopolit
yeri olan Haliç’te bu
sergiyi açman›n önemi
de vurgulamadan geçemeyen sanatç› bu
birlikteliklerin ve hoflgörünün önemini resimlerinde vurgulayarak kardefllik ve bar›fl
mesaj›n› herkese duyurmay› amaçl›yor.

CONCEPT-SOUND & US
• Haber

Mehtap Do¤anca Foto¤raf An›l Türkmayal›

Concept-Sound & Us isimli sergi, ö¤rencilerin y›l içinde kavramlar ve melodilerle bireysel olarak yapt›klar› küçük çal›flmalar›,
üçlü gruplar halinde büyük boyuttaki çal›flmalara dönüfltürmeleriyle olufltu.
Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‹ç Mimarl›k
ve Çevre Tasar›m› Bölümü ö¤rencilerinin Temel Tasar›m
dersi çerçevesinde yapm›fl olduklar› çal›flmalardan oluflan
sergi, Rektör Prof. Dr. Yücel Y›lmaz ve Güzel Sanatlar Fakültesi dekan› Prof. Dr. ‹smet Vildan Alptekin’in yapt›¤› konuflmalarla 8 Ocak günü aç›ld›.
Mesleki e¤itimle birlikte, plastik sanatlara ait ›fl›k-gölge, lekedoku, renk, kompozisyon ve buna benzer de¤erlerin ö¤retilmesi, ‹ç mimarl›k ve Çevre Tasar›m› ö¤retim sürecinde
nitelikli sanatç›-tasar›mc› ve çok yönlü meslek insan› yetifltirilmesi için önemli görüldü¤ünden, sergi çok yönlü çal›flmalar›n önemli bir bölümü olarak düflünüldü.
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‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
“Concept-Sound & Us” ile görücüye ç›kt›.

‘SADECE’ KAD‹R HAS SANAT GALER‹S‹’NDE
• Haber

Duygu Borazan Foto¤raf Ç›nar Narter

Saadet Sorgunlu “Sade’ce” isimli sergisini Kadir Has Üniversitesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluflturdu.
Saadet Sorgunlu: Akdeniz Üniversitesi E¤itim Yüksek Okulu,
S›n›f Ö¤retmenli¤i bölümünden mezun olan ressam bir süre Rize, A¤r› ve Adana’da köy ö¤retmenli¤i yapt›. Daha sonra Marmara Üniversitesi Grafik Tasar›m› Bölümü’nden mezun oldu.
Ve ard›ndan Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü’nde Ö¤retim görevlisi olarak çal›flmaya bafllad›.
Halen burada görevini sürdürmekte.

Saadet Sorgunlu’nun bu sergisi di¤er sergilerine pek benzemiyor. Renklerin birbirini kucaklad›¤› tuvallerin hepsinin ortas›nda kocaman y›rt›klar ve kesikler var. Baz›lar›nda bir tane baz›lar›nda ise bir sürü kesik. Gerçek olan flu ki bu kesikler do¤rudan bir fley ifade etmiyor. Bunlar›n anlam›n› anlamak için biraz kafa yormak gerek. Bu kesiklerden baz›

gerçekler d›flar› ç›kmak istiyor. Baz›lar›ndan kin, nefret, ac›
ç›karken baz›lar›ndan aflk ya da isyan ç›k›yor. Ama bir gerçek var ki, ressam toplumsal sorunlara kay›ts›z kalamam›fl.
Birçok tabloda Türkiye’nin gerçeklerine dokundurma var.
Ço¤u olaydaki vurdumduymazl›¤›m›z, yönetimin gerçek
suçlular› cezaland›rmay›p sahte bir suçlu yarat›p onu cezaland›rmas› belki de y›rt›klar›n as›l nedeni. Bu y›rt›klar›n anlam› kifliden kifliye göre de¤ifliyor. Yani bakan›n iç dünyas›na
ba¤l› bir fley. Akl›m›zda oluflan bir sürü y›rt›k, kesik, çizik.
Saadet Sorgunlu’ya sordu¤umuzda bu kesik ve y›rt›klar
hakk›nda ser verip s›r vermiyor. Ressam, anlam›n› bizim
bulmam›z› istiyor. Bizi bir muammada b›rak›yor.

ZITLIKLARIN RESSAMINDAN
• Haber

Ayça K›rg›z

Kadir Has Üniversitesi, sanatseverleri Reyhani Akan resim sergisiyle buluflturdu.
19-31 Mart 2007 tarihleri aras›nda Kadir Has Üniversitesi
Sanat Galerisi’nde resimlerini sanatseverlerle buluflturan
Akan, kolaj ve fotomontaj gibi ça¤dafl sanat tekniklerinin üç
boyutlu yaklafl›mlar›n› tuvaline yans›tarak sonsuzluk hissini
izleyicilerine aktar›yor. Resimlerinde dinsel ö¤elerin yan› s›ra; “Do¤u–Bat›, Savafl–Bar›fl, Geleneksel–Modern, Gizlilik–Aç›kl›k” gibi z›tl›klar›n uyumunu konu eden sanatç›n›n
eserleri yurt içi ve yurt d›fl› koleksiyonlar›nda yer almakta.
Ulusal ve uluslararas› birçok sanat festivali ve sergi organizasyonuna imza atan Reyhani Akan’›n eserleri çeflitli yar›flmalarda sergilendi ve ödüle lay›k görüldü. Yurtiçi ve yurt-

d›fl›nda 24 kiflisel sergi açm›fl olan sanatç› 50’yi aflk›n karma
sergiye de kat›ld›.
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Oya Yurdagül

Ruhan Ekmekçi

ÜTOPYA SANAT
• Haber

Ayfle Özlem Artar

Kaliteli e¤itim anlay›fl›n›n yan› s›ra sanata ve sanatç›ya verdi¤i de¤erle tan›nan Kadir Has Üniversitesi
“Ütopya Sanat Karma Resim Sergisi”ne ev sahipli¤i yapt›.
Sanat›n her dal›n› çat›s› alt›nda toplayarak, bir çok farkl› etkinli¤i ö¤rencileriyle buluflturan Kadir Has Üniversitesi, “Eutopia-Güzel Bir Yer” bafll›kl› sergiyle Ali Afluro¤lu, Ali Gün
Y›ld›r›m, Ayla Dündar, Çi¤dem Öner, Esma Demir, Esra
Torun, Gazi Sansoy, Güldemay Gürsoy, Mihriban Yurdaün,
Oya Yurdagül, Reyhan Göksel, Ruhan Ekmekçi, Sema Akçay, Seyfi Ar›kan, Zuhal Kaval ve Hüseyin Öner’in eserlerini sanatseverlerin be¤enisine sundu. 2001 y›l›nda Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Herkes için Sanat” slogan›yla yola ç›karak kurulan Ütopya Sanat, ulusal ve
uluslararas› sanatç›lar›n eserlerini özgürce sergiledikleri bir
platform.
Ütopya Sanat 1998 y›l›nda K›z›ltoprak’ta küçük bir sanat
atölyesi olarak çal›flmaya bafllad›. Zaman içinde ihtiyaç do¤rultusunda güzel sanatlara haz›rl›k ve amatör resim çal›flmalar› ile büyümeye devam ederek amatör bir grup ruhuyla
profesyonel bir yap›ya tafl›nd›. Yak›n zamanda profesyonel
sanatç›lara da, bünyesindeki mekanlar içerisinde çal›flabilecekleri ba¤›ms›z atölye imkanlar› sunmaya bafllad›.
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Böylelikle daha kapsaml› bir hedef ve düflünceye do¤ru
ad›m at›larak nihayetinde 2007 fiubat ay›nda de¤erli yerli
ve yabanc› sanatç›lar›n hiçbir s›n›r ve sansüre tabi olmadan
ifllerini ve sanat anlay›fllar›n› ortaya koyabilecekleri, amac›
sadece Türkiye’deki ve dünyadaki sanat hareketlerine bir
ivme kazand›rmak olan bir sanat-galeri mekan›n› hizmete
sundu.
Ütopyan›n felsefesinde kendisi için mücadele edilmesi gereken ve edildi¤inde ulafl›labilecek bir hayal anlam› var.
Kendisine ulafl›lmasa bile u¤runa mücadele edilmeye de¤er,
yol gösterici bir hedef anlam›na sahip. Ütopya daima gizli
bir varsay›m olarak gelecekle iliflkili ve bugünle sonras› aras›nda zorunlu ve ayr›lmaz bir ba¤ var. Ütopyan›n içinde ulafl›lmaza ulaflmak ve keflfedilmemifl güzellikleri ortaya ç›kart›p onlar› insanl›kla paylaflabilme amac› yat›yor. Bu da insanl›k ve evren için her zaman en mükemmelini istemeyi
do¤uruyor. Ütopya Platform’un misyonu, ulusal ve uluslararas› sanatç›lar›n üretimlerini özgürce sunabildikleri genifl
tabanl› bir platform oluflturmak.

PARÇADAN BÜTÜNE, MEKAN
• Haber Mehtap Do¤anca
“Parçadan Bütüne Mekan” adl› workshop’da ortaya ç›kar›lan ürünler
9-15 Nisan 2007 tarihleri aras›nda Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi girifl holünde sergilendi.
Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‹ç Mimarl›k
ve Çevre Tasar›m› Bölümü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi kat›l›m›yla düzenlenen “Parçadan Bütüne Mekan” adl› çal›fltayda ortaya
ç›kar›lan ürünler 9-15 Nisan 2007 tarihleri aras›nda Kadir
Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi girifl holünde sergilendi.

Hedefi, s›n›rlar› tan›mlanm›fl tek bir birimi, farkl› kavramlardan yola ç›karak, s›n›rs›z say›da bütünler elde etmek olan
çal›fltay›n di¤er bir amac› ise, ö¤rencilerimizin Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi ile ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde görevli ö¤retim elemanlar›, ö¤renim gören ö¤renciler ve farkl› bak›fl aç›lar›yla tan›flmalar›n› sa¤lamakt›.

GENÇ TASARIMCILAR ‘GEPEGENÇ’TE
• Haber

Mehtap Do¤anca

Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
ö¤rencileri, Bilgi Üniversitesi’nce düzenlenen “Gepgenç Festivali”ne kat›ld›.

Ö¤renciler, Kadir Has Üniversitesi ö¤retim elemanlar›ndan Mehtap Do¤anca ve P›nar Öztürk refakatinde festivale kat›ld›.

Yurt içi ve yurt d›fl›ndan farkl› üniversitelerin ö¤retim elemanlar›n› ve ö¤rencilerini buluflturma amac›na yönelik kültür, sanat ve tasar›m içerikli “Gepgenç Festivali”ne kat›lan
üniversitemiz ö¤rencileri Kadir Has Üniversitesi’ni temsilen
tasar›m ve oyuncak atölyesi çal›fltaylar›na kat›ld›.
Bu çal›flmalar›n yap›ld›¤› ortamda Bilgi Üniversitesi, Marma-

ra Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi,
Eskiflehir Anadolu Üniversitesi, Bahçeflehir Üniversitesi ö¤rencileri buluflup, yeni dostluklar kurdu.
Genç tasar›mc›lar bu festivalde tasar›m konusunda yeni bilgiler edinmenin yan› s›ra ö¤rendiklerini de uygulama f›rsat›
buldu.
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KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
BAYAN VOLEYBOL TAKIMI
SMAÇLARI fiAMP‹YONLUK ‹Ç‹N VURDU
• Haber

Aydagül Taflk›n

Kadir Has Üniversitesi, Bayan Voleybol Tak›m›, Türkiye Üniversite Sporlar› Federasyonu taraf›ndan düzenlenen
Üniversiteleraras› 2. Lig voleybol karfl›laflmalar›nda ‹stanbul bölgesinden 10 üniversitenin kat›ld›¤› ligde
rakiplerini yenerek flampiyon oldu ve 1. Lig’e yükseldi.

“Voleybol bir ekip çal›flmas›d›r.”
Kadir Has Üniversitesi Bayan Voleybol Tak›m›n›n antrenörü Ahmet fiimflir, sporcular›n voleyboldaki baflar›lar›n›n düzenli çal›flmaya, disipline ve analitik düflünmeye ba¤l› oldu¤unu söyledi.
fiimflir, “Voleybol bir ekip çal›flmas›d›r. Bu sporu icra eden
ö¤renciler, ifl hayatlar›nda daha baflar›l› olacakt›r. Çünkü, tak›m ruhunun oluflmas› bireye ileriki yaflant›s›nda da çok fley
katacakt›r. Bu sebeple, bireysel sporlardan ziyade ekip çal›flmas›n›n sporcular› daha iyi yetifltirece¤ini düflünüyorum.”
dedi.

“Tak›m, s›f›r hata ile oynad›.”
Son iki y›ld›r flampiyonlu¤un ucundan dönen Kadir Has
Üniversitesi Bayan Voleybol Tak›m›, eski maçlar› sistem bozukluklar›ndan kaybetti¤ini söylüyor.

Voleybolun di¤er branfllardan çok farkl› bir spor oldu¤unu
söyleyen Antrenör fiimflir, “En baflta file var, top sürekli havada, yere de¤di¤i anda say› oluyor, bu üst düzeyde teknik
performans gerektiriyor” dedi. Çocuklar›n performans› ile
ilgili olarak, “Tak›m, s›f›r hata ile oynad›. Vermifl oldu¤umuz
bilgilerin tamam›n› alm›fllar, hata olmadan müdafaa yaparak
çok zor bir rakibi yendik” diyen antrenör fiimflir, tüm ö¤rencilere voleybol sporunu tavsiye ediyor.

“Sporun felsefesini ö¤renip hayat›n
her aflamas›nda uygulamak laz›m.”
“Üniversite yaflam› boyunca, e¤itim önceliklidir. Bu dört,
befl sene, hayatta yaflayaca¤›n›z en güzel senelerdir. Bundan
sonra kofluflturma bafllayacak. ‹fl hayat›nda sorumluluklar›n›z artacak” diyen antrenör fiimflir, “Özel yaflam›n›zda farkl› noktalara geleceksiniz, sporun felsefesini ö¤renip, sporla
bir arada yaflamak gerekir. Mutlak surette spor, üniversiteden sonraki hayat› da disipline edecektir.” dedi.

fiampiyonlar madalyalar›yla birlikte Rektör Yücel Y›lmaz’la da bir hat›ra foto¤raf› çektirdi.
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Kadir Has Üniversitesi Bayan Voleybol Tak›m› önümüzdeki sezon 1. Lig’de mücadele edecek.

“Olmaz diye bir fley yok.”
Olmaz diye bir fley yok, benim en büyük felsefem budur.
Bunu çocuklara yans›t›yorum. Bunu inand›¤›n›z anda yapmayaca¤›n›z hiçbir fley yok, iflte gördük k›zlar da çok zorland›lar. Spor bir kesit, oynan›r ve biter. Onlar sadece flampiyonluk kazanmad›lar, hayatla ilgili çok önemli fleyler kazand›lar. Bunun da arac› tabii ki spor oldu. Bu s›rf voleybol
için geçerli de¤il. Bütün branfllar da bu böyledir.” diyor Ahmet fiimflir.

fiampiyonu kutluyoruz
Türkiye Üniversite Sporlar› Federasyonu, Üniversiteleraras› Voleybol 2. Ligi’nde flampiyon olarak önümüzdeki y›l 1.
Lig’de oynamaya hak kazanan Kadir Has Üniversitesi Bayan
Voleybol Tak›m›’n›n baflar›s› tüm üniversite camias›nda sevinçle karfl›land› ve haber duyulur duyulmaz s›n›flarda sevinç gösterileri yap›ld›.

‹flte bize bu mutlulu¤u yaflatan filenin üniversiteli sultanlar›n›n listesi:

1. Eda Naz IfiIK
2. Selin Deniz LAÇ‹N
3. Elif UYAN
4. Eda BAfiARAN
5. Evrim GÜL
6. Nur ERADLI
7. Bahar OKUCU
8. Asl› DA⁄LILAR
9. Nazl› Hilal SATICI
10. Tu¤ba Nilüfer MUTLU
11. Pelin GÜLEÇ
12. Sinem ‹LHAN
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Spor

BASKETBOL L‹G‹ TAMAMLANDI
• Haber

Deniz Y›ld›z

Türkiye Üniversite Sporlar› Federasyonu taraf›ndan düzenlenen, Üniversiteleraras› 1. Lig Basketbol Müsabakalar›, 3 Nisan günü yap›lan, final maçlar›yla sona erdi. Tak›m›m›z 8 üniversite tak›m›n›n kat›ld›¤› ligi baflar›l› bir flekilde 4. s›rada tamamlad›.
Üniversiteleraras› Birinci Lig Basketbol Müsabakalar›na 8
üniversite kat›ld›. Aralar›nda, Galatasaray Üniversitesi, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi, Sabanc› Üniversitesi’nin bulundu¤u
rakiplerle yapt›¤› müsabakalar sonucunda, Kadir Has Üniversitesi basketbol tak›m› turnuvay›, gurubunda ikinci, genel
klasmanda ise dördüncü olarak tamamlad›. Müsabakalar
boyunca herhangi hofl olmayan bir durumla karfl›laflmadan,
centilmen bir flekilde üniversitemizi temsil eden Kadir Has
Üniversitesi Basketbol Tak›m›, önemli bir baflar›ya daha imza att›.

Müsabakalar sonucunda oluflan genel tablo ise flu flekilde:
1-Bilgi Üniversitesi
2- Koç Üniversitesi
3- Bo¤aziçi Üniversitesi
4- Kadir Has Üniversitesi
5-Maltepe Üniversitesi
6- Galatasaray Üniversitesi
7-‹stanbul Ticaret Üniversitesi
8- Sabanc› Üniversitesi

Basketbol tak›m›m›z son maç›na üniversitemizin kurucusu Kadir Has’› kaybetmenin ac›s›n› yans›tan bir pankartla ç›kt›.
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KAD‹R HAS FUTBOL TAKIMI ‹LK 3’TE
• Haber

Deniz Y›ld›z

Türkiye Üniversite Sporlar› Federasyonu taraf›ndan düzenlenen Üniversiteleraras› 1. Lig Basketbol Müsabakalar›, 3 Nisan günü
yap›lan final maçlar›yla sona erdi. Tak›m›m›z 8 üniversite tak›m›n›n kat›ld›¤› ligi baflar›l› bir flekilde 3. s›rada tamamlad›.
Bünyesindeki bütün tak›mlar›n baflar›lar›na al›flk›n olan ve
onlarla gurur duyan Kadir Has Üniversitesi, futbol tak›m›n›n
üstün baflar›s›yla da gurur duyuyor. Türkiye Üniversite
Sporlar› Federasyonu taraf›ndan düzenlenen, Üniversiteleraras› 2. Lig Futbol Müsabakalar› 2 Nisan 2007 Pazartesi
günü yap›lan final, üçüncülük, dördüncülük müsabakalar› ile
sona erdi ve Kadir Has Üniversitesi Futbol Tak›m› ilk üçü
paylaflarak üstün bir baflar› gösterdi.
Üniversiteleraras› zorlu müsabaka
Üniversiteleraras› 2. Lig Futbol Müsabakalar›na birçok üniversite kat›ld›. Beykent Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi,
Ifl›k Üniversitesi, Bo¤aziçi Üniversitesi gibi üniversitelerin
kat›ld›¤› müsabakan›n ilk üçünü, Kültür Üniversitesi, Bilgi
Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi paylafl›yor. Gurubunda ikinci, genel klasmanda üçüncü olan futbol tak›m›m›z, ald›¤› bu dereceyle müsabakadan mutlu bir flekilde ayr›ld›.

gösterdi¤i davran›fllarla da destekledi. Müsabaka boyunca
Kadir Has Üniversitesini centilmen bir flekilde temsil eden
tak›m, herhangi bir hofl olmayan durumla karfl› karfl›ya gelmeyerek üzerine düflen görevi yerine getirdi.
Müsabakalar sonucunda genel tablo ise flu flekilde olufltu:
1- Kültür Üniversitesi
2- Bilgi Üniversitesi
3- Kadir Has Üniversitesi
4- Anadolu Bil M.Y.O
5- Okan Üniversitesi
6- ‹.T.Ü
7- Sabanc› Üniversitesi
8- Bo¤aziçi Üniversitesi
9- Beykent Üniversitesi
10- Maltepe Üniversitesi
11- Ifl›k Üniversitesi
12- Do¤ufl Üniversitesi
13- Mimar Sinan Üniversitesi

Kadir Has Futbol Tak›m›, baflar›lar›n› müsabaka boyunca

DA⁄CILIK VE DO⁄A SPORLARI BULUfiTU
• Haber

Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesi bünyesindeki Da¤c›l›k ve Do¤a Sporlar› Kulübü 28 fiubat günü, Fener Salonu’nda topland›.
Kulüp üyelerine ve kat›l›mc›lara “Yükseklik Performans› ve T›rman›fl Fizyolojisi” konulu seminer verildi.
Kadir Has Üniversitesi fitness e¤itmeni Emrah Demirtafl taraf›ndan verilen seminer, hem kat›l›mc›lar› bu konuda bilgilendirdi hem de kulüp içi iletiflimin artmas›n› sa¤lad›. Da¤c›l›k, kaya t›rman›fl›, buz t›rman›fl› gibi sporlar›n günümüzde
yayg›n olarak yap›lmas› bu konuya olan ilgiyi ve bilgi almak
isteyen kiflilerin say›s›n› art›rd›. Okulumuzun Da¤c›l›k ve
Do¤a Sporlar› Kulübü, üyelerine düzenledi¤i seminerle, kat›l›mc›lar›na, atletlerin fiziksel ve fizyolojik uygunlu¤undan,
da¤ hastal›klar›na, da¤daki olas› risklerden, havac›l›¤a kadar
genifl bir konu yelpazesiyle ilginç bilgiler sunuldu. Dünyada
her y›l binlerce da¤c› de¤iflik amaçlarla farkl› yüksekliklere
ç›k›yor ve bu da¤c›lar›n say›s› günden güne art›yor. 8848
metre yüksekli¤indeki Everest Da¤›’na ç›kmak ise, farkl› bir
çaba ve istek gerektiriyor. Birçok da¤c› için özel anlam› olan
Everest Da¤›, da¤c›lara farkl› bir heyecan yaflatmas›n›n yan›
s›ra zor zamanlar da yaflat›yor. Seminerde, da¤c›lar›n bafl›na gelebilecek kötü durumlara karfl› konuklar› bilgilendiren
Emrah Demirtafl, tüm bu yüksekliklere ç›kma çabalar› sonucunda da¤ hastal›klar›n›n oluflabilece¤ini ve fizyolojik
uyum mekanizmalar›n›n zarar görebilece¤ini belirtti.
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Basından
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İletişim

KHAS FORUM’DA HERKESE GÖRE B‹R
Kadir Has Üniversitesi ö¤rencilerini bir araya getirerek, seviyeli bir sohbet, tart›flma, e¤lence ve paylafl›m ortam› oluflturmay› he
ve ‹flletme bölümü 2. s›n›f ö¤rencisi Deniz Yavuz ile kurduklar› KhasForum hak.
- KhasForum’u kurmaya nas›l karar verdiniz, bu fikir nereden ç›kt›?
M. Karamangil: - ‹lk baflta blog sitesi yapmay› düflündük.
Günlük tarz›nda bir fley yapmaya karar verdik. Fikir Deniz’den ç›kt›. Deniz’in, web sitesi tasar›m deneyimi var. Benim de grafik tasar›m› deneyimim var. Deniz okul için blog
sayfas› yapal›m, dedi. ‹lk baflta bir iki günlük bir site haz›rlad›k, festivallerle ilgili bilgiler ve deneme haberleri yay›nlad›k.
Daha sonra yine Deniz’den forum açma fikri ç›kt›. Forum
ve blog olsun dedik. Forumu da açt›k, blog projemizi iptal
ettik..
D. Yavuz: - Blogdan vazgeçip foruma dönmemizdeki neden flu oldu: Zaten forum blogun yapabildi¤i her türlü ifllevi yerine getirebiliyor. Ayr›ca kat›l›m›n çok olaca¤› bir siteyi
blog üzerine kurman›n yanl›fl bir fikir oldu¤unu düflündüm.
Birçok üniversitede de forum kullan›l›yor, bizim okulumuzun da ö¤rencileri bir araya toplayan bu tip bir platformu
olmad›¤›n› görünce ifle koyulduk.
- Forumda baz› kurallar var; onlardan da k›saca bahsedebilir misiniz?
M. Karamangil: - Öncelikle en önemli kural› anlatmak istiyorum. Ne yaz›k ki, ben bu kural›n dikkate al›nmamas›ndan
çok flikayetçiyim. Sitede kullan›c› ad› olarak yaln›zca ad ve
soyad kullan›lmas›n› istiyoruz. Sitenin girifl sayfas›nda da büyük harflerle bunu belirttik. Buna ra¤men baz› kullan›c›lar
‘nickname’ kullanmakta ›srar ediyorlar. Böyle durumlarda
kullan›c›ya ad›n› de¤ifltirme talebi niteli¤inde bir uyar› gönderiyoruz. Cevap gelmezse de biz de¤ifltiriyoruz. Kural ne
olursa olsun uygulan›yor. Bunun d›fl›nda tabii ki küfür yasak.
Ayr›ca konu d›fl› yazmak da kesinlikle yasak. Yani karpuz
bafll›¤› alt›nda portakaldan asla bahsedilmiyor. Ancak ba¤lant›s› varsa bahsedilebilir.
D. Yavuz: - Mustafa’n›n belirtti¤i bu ana kurallar›n yan› s›ra
yasal ve insani nedenlerden dolay› forum üyeleri aras›nda
bir çok sitede oldu¤u gibi Crack, Warez, Hacking, MP3 içeri¤e sahip mesajlar›n at›lmas› yasak. Zaten bir üniversite sitesine de yak›flmayaca¤›n› düflünüyoruz.
- KhasForum nas›l duyuldu?
D. Yavuz: - Asl›nda duyulmas› için fazla bir fley yapt›¤›m›z
söylenemez. Mustafa da, ben de arkadafl çevremize söyledik, derken Cibali Kampüsü’nde okuyan ve kardefli Bahçelievler Haz›rl›k Okulu’nda bulunan bir arkadafl›m›z›n paylaflmas› sonucu ‹ngilizce Haz›rl›k da forumdan haberdar oldu.
Zaten forumdaki en aktif üyelerimiz onlar, diyebiliriz. Umut
ediyoruz ki, bu röportajdan sonra daha fazla duyulur ve yay›l›r.
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- KhasForum’a kay›tl› kaç üyeniz var?
M. Karamangil: - 160 kifli, ancak aktif üye say›s› 35-40. Siteye ne zaman girilirse, 35-40 kiflinin son 24 saat içinde ne
zaman girifl yapt›¤› görülüyor. Ana sayfada alt tarafta aktif
kullan›c›lar görünüyor. Orada en fazla 38 kifli görünür, girenler de ço¤unlukla ayn›d›r. Birçok kifli sadece üyelikle kald›. Bizim iste¤imiz aktif üye say›s›n›n artmas›.
- Forumda en çok ilgi gören bafll›k hangisi?
M. Karamangil: - Konu d›fl›. Forumu haz›rlarken aç›klamas›n› “Belki de forumun en popüler bafll›¤›, iflte karfl›n›zda konu d›fl›” yazd›k. Öyle bekliyorduk, öyle de oldu. Çünkü herkes kafas›na göre ne yazacaksa oraya yaz›yor. Di¤er bafll›klar› da Deniz belirledi, aç›klamalar›n› ben yazd›m.
- Forumda aç›lmas› talep edilen fakat aç›lmayan herhangi
bir bafll›k var m›?
M. Karamangil: - Evet var. Siyaset bafll›¤› aç›lmas› istendi.
Ancak siyaset flu günlerde çok hassas ve olaylar çok farkl›
yönlere çekilebilecek durumda. Bu nedenle siyaset bafll›¤›
aç›lmamas›na karar verdik.
D. Yavuz: - Asl›nda böyle bir talep yo¤un olarak var. Herhalde bir üniversite forumundan da böyle bir bafll›k bekleniyor. Hakl›lar ama Mustafa’n›n söyledi¤i gibi bunlar fikir çat›flmalar›na ve tats›zl›klara aç›k konular ve forumdaki en
ufak kavga büyüyerek hem dostluk ortam›na hem de foruma zarar verebilir.
- Foruma ba¤l› olarak oluflan
etkinlik ya da aktiviteler var
m›?
M. Karamangil: - Foruma ba¤l› oluflan etkinliklerin bafl›nda
biraz bayanlar için s›k›c› olabilir ama futbol var. fiu ana kadar birkaç hal› saha maç organizasyonu yapt›k. Bahçelievler
Haz›rl›k Kampüsü’yle, 4. maç
da en yak›n zamanda yap›lacak. Onun d›fl›nda bir forum
gecesi düzenlemeyi planl›yoruz. Bunu sitede ankete sunduk, ne zaman olsun diye.
Ço¤unluk 2. dönemin ortalar›nda olsun, dedi. O da yak›n
bir zamanda gerçekleflecek.
- Forumu resmilefltirme giriflimi oldu mu?

RANDEVU VAR
• Haber

‹NTERAKT‹F TV
Ayfle Esin Erkan

defleyen, Reklamc›l›k bölümü 2. s›n›f ö¤rencisi Mustafa Karamangil
k›nda konufltuk.
M. Karamangil: - Okulda ö¤rencilerin içinde en çok yönetime yak›n olan Ufuk Ergin zaten forumumuzun V.I.P. üyesi.
Onunla konufluyoruz, ilgili yerlere gereken bilgiyi verece¤ini belirtti. Onun d›fl›nda kimseyle görüflmedik. Ama resmileflmesini istiyoruz. Birçok okulun rektörlü¤ü onaylam›fl durumda forumlar›n›; bizimki de neden olmas›n?
- Yeni projeleriniz ya da forumda yapmak istedi¤iniz yenilikler var m›?
M. Karamangil: - fiu an sadece forum var. Radyo eklemifltik
ancak kulland›¤›m›z platform uygun de¤ildi, zaten okulun
radyosu da aç›ld›, iptal ettik böylece. Yapmak istedi¤imiz
yeniliklere gelince, herhangi bir düflünce yok. Ancak yenilik
kullan›c›yla ba¤lant›l› olan bir fley, üye say›s› ne kadar fazla
olursa o kadar da yenilik olur. Herkesin farkl› bir düflüncesi oluyor ve bu düflünceler de¤erlendirilince de yeni fleyler
ç›k›yor.
- Son olarak forum üyelerinden bir iste¤iniz ya da üyelere bir mesaj›n›z var m›?
D. Yavuz: - Arkadafllar›m›zdan iste¤imiz, forumumuzu belli
aral›klarla ziyaret etmeleri ve daha çok kifliye duyurarak sitemizi daha kaliteli bir platform haline getirmemize yard›mc› olmalar›. Sonuç olarak okulda herkesin birbirini tan›mas›,
fakülteler ve kampuslar aras›ndaki kopuklu¤u giderecek ve
üniversitemizin geliflimine katk› sa¤layacakt›r.

• Haber Foto¤raf

An›l Türkmayal›

Uluslararas› düzeyde alan›n›n önemli organizasyonlar›ndan birisi olan
Uluslararas› ‹stanbul Etkileflimli Tasar›m Atölye Çal›flmas›,
üçüncü kez Kadir Has Üniversitesi’nin ev sahipli¤inde gerçekleflti.
“Etkileflim” kelimesi iki taraf›n bir arayüz üzerinde yaflad›klar›
karfl›laflmalar bütünü olarak tan›mlan›yor. Bugün bir çok kiflisel tecrübe bu arayüzler üzerinden yaflan›yor. Para çekmek,
yemek siparifli vermek, bilgi almak, not vermek ve notunu ö¤renmek gibi gündelik eylemler, sürekli yenilenen arayüzlerle
karfl›m›za ç›k›yor. Etkileflim Tasar›m› da önemini bu karfl›laflmalar› planlamaktan al›yor.
Örne¤in ‹nternet’ten al›flverifl esnas›nda, kullan›c›lar›n bilgi mimarisinin içinde hangi aflamalarda nelerle nas›l karfl›laflaca¤›,
ürünü kaç aflamada sat›n alabilece¤i, ödemeyi yapmadan önce hangi aflamada vazgeçebilece¤i, sitenin neresine ne kadar
müdahalede bulunabilece¤i gibi görünmeyen evreler, bu alan›n çal›flma konular›ndan baz›lar›. Çal›flt›¤› alanlar itibariyle
mühendislik veya tasar›m gibi alanlar› ça¤r›flt›rsa da, bu alan›n
iletiflim fakültelerine yönelmesi ise bugünün etkilefliminde en
önemli soru iflaretinin hangi kullan›c›yla nas›l iletiflim kurulaca¤› konusu üzerinde durmas›. ‹letiflim fakülteleri de yayg›n kanaatin aksine “iyi konuflan insanlar” de¤il “iyi arayüz tasar›mc›lar›” yetifltirmek amac›yla kuruluyor. Sinema, reklam ve tan›t›m kampanyalar› mesaj› vermek isteyen ile izleyici aras›ndaki arayüzlerin en yayg›n örnekleri. Mesajlar do¤rudan söylenebilece¤i halde senaryolara dönüflüyor, görsellefliyor ve
farkl› araçlarla dolayl› biçimde iletiliyor. Bu anafikirden yola
ç›kan bu y›l›n atölye çal›flmas›, etkileflimli ortam ve arayüz tasar›m›n›n akademik alandaki temsilcileri Brighton Üniversitesi’nden Dr. Anxo Cereijo Roibas ile Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. O¤uzhan Özcan’›n yönetiminde; ‹stanbul
Cervantes Enstitüsü, British HCI Group ve E-kolay’›n destekleriyle 5-8 fiubat aras›nda Cibali Kampüsü’nde gerçekleflti. Kat›l›mc›lar›n ödevi, interaktif ekran içeren araç prototipleri
üretmek ve sunmakt›. Kapal›çarfl›’n›n al›flverifl al›flkanl›klar›na
yeni etkileflim alternatifleri üretmek, internet üzerinden tan›flma sürecini kahve fal› üzerinden gerçeklefltirmeyi önermek
ve kentin tarihi mekanlar›nda bir ekran vas›tas›yla tarihi yolculuklar yapmak atölyede ele al›nan bafll›ca konular oldu.
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Gündem

PUSULA’DAN HABERLER

fiubat - Mart 2007
• Haber

1 fiubat 2007: Hrant Dink'in katil zanl›s› Ogün Samast'›n, Türk
bayra¤› fon olarak al›narak çekilen görüntülerinin Samsun Emniyet
Müdürlü¤ü Terörle Mücadele fiubesi'nde çekildi¤i ortaya ç›kt›.
2 fiubat 2007: Filistin'de Devlet Baflkan› Mahmud Abbas'›n El Fetih örgütüyle, hükümetteki Hamas aras›nda var›lan ateflkes k›sa
sürdü. Ateflkesi üç gün önce kabul eden Hamas, ‹srail'den gelen
ve El Fetih militanlar›na silah tafl›d›¤› savunulan bir konvoya Gazze fieridi'nde sald›r›nca çat›flmalar yeniden alevlendi.
3 fiubat 2007: Ba¤dat'taki bir pazar yerinde, patlay›c› yüklü kamyonla düzenlenen intihar sald›r›s›nda, ölü say›s› 130'a ç›kt›.
4 fiubat 2007: Do¤al Hayat› Koruma Vakf›
Türkiye (WWF-Türkiye) taraf›ndan haz›rlanan
raporda, Türkiye'de toplam sulak alanlar›n 2.5
milyon hektar oldu¤u, ancak son 40 y›lda yaklafl›k 1 milyon 300 bin hektar sulak alan›n kurutma, doldurma ve su sistemlerine müdahaleler nedeniyle ekolojik ve ekonomik özelli¤ini
yitirdi¤i belirtildi.
5 fiubat 2007: Gazeteci Hrant Dink'in olay yerinden cenazesi kald›r›l›rken çekilen foto¤rafta görülen ve Yasin Hayal oldu¤u iddia
edilen kifli, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Cinayet Bürosu'nda görevli bir sivil polis memuru ç›kt›.

BM yetkililerinin ve uluslararas› insan haklar› örgütlerinin ba¤›fllanma taleplerine ra¤men idam›n› kararlaflt›rd›.
13 fiubat 2007: Cumhuriyet tarihinin en büyük biliflim suçu operasyonu: 1 milyon kiflinin hesap bilgilerine ulaflan flebeke çökertildi. Rus ve Ukraynal› hackerlar›n, çeflitli virüsleri kullanarak Türkiye’de internet hesab› bulunan kiflilerin adreslerine virüs gönderip
yaklafl›k 1 milyon kiflinin hesap biligilerini ele geçirdikleri bildirildi.
14 fiubat 2007: ‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi, Eyüp Belediye Baflkanl›¤›'n›n, belediye sosyal tesislerinin, teleferik üst aya¤›n›n ve Piyer Loti Kahvesi'nin bulundu¤u tepeye ''Eyüp Sultan Tepesi'' ad› verilmesi teklifini reddetti.
15 fiubat 2007: Türkiye'de yaflayan Bulgaristan vatandafllar›na, üç
ay sonraki Avrupa Parlamentosu seçiminde oy kullanma yolu kapand›. Meclisten geçen yasa de¤iflikli¤i, AB üyesi olmayan ülkelerde yaflayan vatandafllar›n oy kullanmas›n› engelliyor. Bu hak için üç
ay Bulgaristan'da ikamet etmek gerekiyor.
16 fiubat 2007: El Kaide terör örgütü taraf›ndan ‹stanbul'da 20
Kas›m 2003 tarihinde gerçeklefltirilen bombal› sald›r›larla ilgili olarak ‹stanbul 10. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde 3 y›l› aflk›n süredir devam eden 9'u tutuklu 74 san›kl› dava sonuçland›. Mahkeme heyeti, tutuklu san›klardan örgütün yöneticisi Louai Sakka, Harun ‹lhan,
Fevzi Yitiz, Yusuf Polat, Baki Yi¤it'i a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet, Adnan
Ersöz ve Osman Eken'i ise müebbet hapis cezas›na çarpt›rd›.

6 fiubat 2007: Fransa'n›n baflkenti Paris'te BM Çocuk Fonu UNICEF'in giriflimiyle düzenlenen konferansta say›lar› 250 bini bulan
çocuk asker sorunu ele al›n›yor.

17 fiubat 2007: Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, seçime kadar
10 üniversite daha kurmakta kararl› olduklar›n› aç›klad›.

7 fiubat 2007: ‹ngiltere'nin Suffolk bölgesinde bir çiftlikte tespit
edilen ve 160 bin kümes hayvan›n›n itlaf edilmesine yol açan
H5N1 virüsüyle ilgili olarak çiftlikte araflt›rmalar yapan veterinerin
hastalanmas› panik yaratt›.

18 fiubat 2007: Marmara depreminde y›k›lan 16 bin 649 binada
17 bin 480 kiflinin yaflam›n› yitirmesinden sonra bafllayan dava süreci, 7.5 y›ll›k zaman afl›m› süresinin 16 fiubat 2007'de sona ermesiyle bafllayan tepkiler Meclis'e de tafl›nd›.

8 fiubat 2007: Terör örgütü elebafl› Abdullah Öcalan'›n, Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi'ne (A‹HM) Türkiye aleyhine yeni bir flikayet baflvurusunda bulundu.

19 fiubat 2007: Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), en son M›s›r'da bir
kad›n›n ölümüne neden olan kufl
gribinin tüm dünyaya yay›ld›¤›n›
belirtti.

9 fiubat 2007: D›fliflleri Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Abdullah
Gül, sözde Ermeni soyk›r›m› tasar›s›n›n ABD Temsilciler Meclisinden geçmesi durumunda Türk Hükümetinin, ABD ile iliflkilerin
kesilmesi yönünde halktan gelecek talepleri önleyemeyece¤ini
söyledi.
10 fiubat 2007: Batman'›n Gercüfl ‹lçesine ba¤l› Bo¤azköy'de son
3 gün içinde kanatl› 170 hayvan›n kufl gribi virüsünden öldü¤ünün
tespit edilmesinin ard›ndan bölgede s›k› önlemler uygulanmaya
baflland›.
11 fiubat 2007: Nükleer çal›flmalar› uluslararas› denetime kapal›
olan ‹srail, üçüncü nükleer santralini kurmak üzere çal›flmalara
bafllad›.
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12 fiubat 2007: Irak Yüksek Mahkemesi, Irak'›n eski devlet baflkan
yard›mc›s› Taha Yasin Ramazan'› idama mahkum etti. Mahkeme,

20 fiubat 2007: Küresel ›s›nmaya karfl› birçok dünya ülkesindeki
geliflmeye koflut olarak, Türkiye'de de hükümetin almay› düflündü¤ü önlemler aras›nda yaklafl›k 2 milyon memurun mesaisini
08.30-09.00'dan 07.00-07.30'a çekmenin de bulundu¤u bildirildi.
21 fiubat 2007: Zeytinburnu'nda çöken 5 katl› binada flu ana kadar 28 kifli enkaz alt›ndan kurtar›l›rken, 2 kifli de hayat›n› kaybetti.
21 fiubat 2007: ‹talya'daki merkez sol hükümetin lideri baflbakan
Romano Prodi, Cumhurbaflkan› Giorgio Napolitano'ya istifas›n›
sundu.
22 fiubat 2007: Baflbakan Tayyip Erdo¤an'›n k›smi de¤ifliklik yap›lmas›n› istedi¤i 301'inci maddedeki "Türklük" kelimesinin yerine
"Türk milleti" ibaresi yerlefltirilecek.

23 fiubat 2007: Irak'ta, ABD'nin korktu¤u oldu. Terörist gruplar
'kirli bomba' denilen kimyasal silahla sald›rd›. Son üç eylemde klor
gaz› kullan›ld›.
24 fiubat 2007: ‹ngiltere, Irak'tan asker çekerken Afganistan'da art›r›yor. Askerlerin çekilmesiyle Taliban'›n güçlendi¤i Afganistan'a 5
bin dolay›nda takviye asker gönderilmesi kararlaflt›r›ld›.

seslendirdi.
10 Mart 2007: Kara Kuvvetleri Komutan› Org. ‹lker Baflbu¤, s›n›r
ötesi operasyonla ilgili olarak "Anayasa ve yasalar ile uluslararas›
hukuk kurallar› çerçevesinde, Türkiye, Irak'›n kuzeyindeki bölücü
terör örgütüne karfl› uygun tedbirleri her zaman alabilir" dedi.

25 fiubat 2007: Türk-‹fl, açl›k s›n›r›n›n 628 YTL 75 YKr, yoksulluk
s›n›r›n›n 2 bin 48 YTL 05 YKr'ye yükseldi¤ini bildirdi.

11 Mart 2007: Türk Dünyas› ‹nsan Haklar› Derne¤i ve Irak ‹nsan
Haklar› Merkezi'nin haz›rlad›¤› "Kerkük ‹nsan Haklar› Raporu"nda
Kerkük'e yerlefltirilen Kürt say›s› 300 bin olarak belirtildi.

26 fiubat 2007: ‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Miktad Kad›o¤lu, ''1998 y›l›n›n 1400 y›l›n en s›cak yaz› oldu¤unu'' belirterek, ''2007'nin daha s›cak olma ihtimali var'' dedi.

12 Mart 2007: Baflbakan Tayyip Erdo¤an'›n Cumhurbaflkanl›¤› seçimi için "Hayat›m›z sürprizlerle doludur, sürpriz olabilir" sözleri
AKP içinde "Baflbakan kimi iflaret ediyor?" sorusuna yol açt›.

27 fiubat 2007: Hollanda Kraliçesi Beatrix,
Türkiye ziyaretinde An›tkabir'i, Cumhurbaflkan› Sezer'i ve TBMM'yi ziyaret etti.

13 Mart 2007: ‹ran'›n ilk atom santral›n› infla etmekte olan Rusya,
Tahran’›n gerekli ödene¤i yapmamas›n› gerekçe göstererek, santral flantiyesinde tüm faaliyetlerin ask›ya al›nd›¤›n› duyurdu.

28 fiubat 2007: ‹ran ve Suriye ile ABD ilk kez masada. Irak'ta fliddete çözüm getirmek amac›yla yap›lacak konferansa aralar›nda
Türkiye'nin de bulundu¤u komflu ülkeler kat›ld›.

15 Mart 2007: Guantanamo üssünde tutulan Halit fieyh Muhammed, 11 Eylül terör eyleminin sorumlusu oldu¤unu itiraf etti.

1 Mart 2007: 7'nci Cumhurbaflkan› Kenan
Evren, Türkiye'nin eyalet sistemine geçmesi
gerekti¤ini söyledi.

16 Mart 2007: Baflbakan Erdo¤an, cumhurbaflkanl›¤› adayl›¤› için
tüm çal›flmalar› tamamlayacaklar›n› belirterek, bir iki ismin 16 Nisan'dan önce belirlenece¤ini söyledi.

2 Mart 2007: ‹stanbul Bahçelievler’de 5 yafl›ndaki Dilara Dumrul’un kapa¤› olmayan rögara düflüp hayat›n› kaybetmesiyle ilgili
olarak ‹SK‹ Genel Müdürü Dursun Ali Çodur görevden al›nd›.

17 Mart 2007: Ankara Ticaret Odas› Baflkan› Sinan Aygün, Karadeniz'in petrol ve do¤algaz rezervi bak›m›ndan "ikinci Ortado¤u"
say›ld›¤›n›, yeni enerji kayna¤› metan hidrat aç›s›ndan da zengin oldu¤unu belirtti.

3 Mart 2007: Kap›kule S›n›r Kap›s›’na yönelik yap›lan "Gizligöz"
operasyonunun ard›ndan gümrük sahas› içinde faaliyet gösteren
Free Shop ma¤azalar› tek tek kapanmaya bafllad›.

18 Mart 2007: 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 92. y›l kutlamalar› Cumhuriyet An›t›'na çelenk konulmas›yla bafllad›. Törende
gazi dernekleri ve vatandafllar yer ald›.

4 Mart 2007: Dünya çap›nda kad›n siyasetçi oran›, 2006'da yüzde 17 artarak rekor say›ya eriflti. Parlamenterleraras› Birlik taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre, 262 meclisin 35'inin baflkan› kad›n.

19 Mart 2007: ‹ran'dan Ermenistan'a do¤algaz tafl›yacak boru hatt›n›n ilk etab›n›n aç›l›fl›n› ‹ran Cumhurbaflkan› Mahmud Ahmedinejad ile Ermenistan Cumhurbaflkan› Robert Koçaryan yapt›.

5 Mart 2007: Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer, MortgageTutsat olarak bilinen ve kira öder gibi ev sahibi olmay› kolaylaflt›ran Konut Finansman› Sistemi’ne iliflkin çeflitli yasalarda de¤ifliklik
yapan yasay› onaylayarak baflbakanl›¤a gönderdi.

20 Mart 2007: Görevi 16 May›s'ta sona erecek olan Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer, görev süresince oldu¤u gibi veda
ederken de bas›n toplant›s› düzenlemeyece¤ini aç›klad›.

6 Mart 2007: Suya merkezi yönetim: Hükümet, su kaynaklar›n›n
daha etkin ve verimli kullan›lmas› için Çevre, Enerji ve Tar›m bakanl›klar›n›n koordinasyonunda merkezi bir yönetim getiriyor.
7 Mart 2007: Avrupal› postmodern düflünürlerin en önemlilerinden Frans›z sosyolog ve felsefeci Jean Baudrillard yaflam›n› yitirdi.
8 Mart 2007: Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, Öcalan'›n avukatlar›n›n zehirlenme iddias›yla ilgili yapt›¤› ihtiyati tedbir baflvurusunu reddetti.
9 Mart 2007: TRT, Eurovision'da Türkiye'yi
temsil edecek flark›y› ilk kez yay›nlad›. TRT'nin
Tepebafl›'ndaki stüdyolar›nda gerçeklefltirilen
bas›n toplant›s›, Kenan Do¤ulu, 6 kiflilik dans ekibi eflli¤inde ''Shake it up fiekerim'' adl› flark›s›n›

22 Mart 2007: Kadir Has Üniversitesi'nin Balat'taki kampüsünde
düzenlenen bir toplant›ya kat›ld›ktan sonra Sar›yer'deki evine dönüflü s›ras›nda kalp krizi geçiren hay›rsever ifladam› Kadir Has, kald›r›ld›¤› Amerikan Hastanesi'nde hayat›n› kaybetti.
23 Mart 2007: Diyarbak›r'da güvenlik güçleri ile terör örgütü
PKK'l› teröristler aras›nda ç›kan çat›flmada 3 asker flehit olurken;
2 asker yaraland›
24 Mart 2007: Önceki gün kalp krizi sonucu hayat›n› kaybeden
hay›rsever ifladam› Kadir Has devlet
töreniyle son yolculu¤una u¤urland›.
Has için ilk tören kurucusu oldu¤u
Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlendi. Fatih Camii'nde k›l›nan cenaze
namaz›n›n ard›ndan ise Has, Küçükyal›'da defnedildi.
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Aramıza katılanlar
AKADEM‹K KADROYA KATILANLAR
Prof. Dr. ‹lhan Erhan
1992’de Mimar Sinan
Üniversitesi’nden profesör
ünvan› ald›.
Son çal›flt›¤› kurum,
Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi.

Prof. Dr. Semih fiükrü Oktay
1993’de Mimar Sinan Üniversitesi’nden profesör ünvan› ald›.
Son çal›flt›¤› kurum, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

Ö¤r. Gör. Filiz Güçlü
Yüksek lisans›n› 2000
y›l›nda Avustralya’da
National University ve
The University of New
England’da bitirdi.
Son çal›flt›¤› kurum, Canberra National Office for
the Information Economy.

Arafl. Gör. Ezgi E. Y›lmaz
Yüksek lisans›n› 2007 y›l›nda
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde
yapt›. Ayn› kurumda doktora
ö¤rencisi.

Prof. Dr. Ali Güzel
1988’de Marmara Üniversitesi’nden profesör ünvan› ald›.
(Doktora: Fransa, Grenoble Sosyal
Bilimler Üniversitesi)
Son çal›flt›¤› kurum, Marmara
Üniversitesi.

‹DAR‹ KADROYA KATILANLAR
Dr. Müjen ‹lnem
Psikiyatrist
1988 y›l›nda ‹stanbul T›p
Fakültesi’nde uzman doktor oldu.
Son çal›flt›¤› kurum,
Göztepe fiafak
Hastanesi.

Gülnur Aksoy
Psikolog
1984’de Ankara Üniversitesi’nden lisans ald›.
Son çal›flt›¤› kurum, ‹stanbul ‹l
Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ü.

Hande Gülerer Nyreen
Kariyer Merkezi Ofisi Koordinatörü
1997’de ‹stanbul Üniversitesi’nden
yüksek lisans ald›.
Son çal›flt›¤› kurum, AIDA
Dan›flmanl›k.

Nurhan Sütlafl
Tan›t›m eleman›
2002 y›l›nda Marmara
Üniversitesi’nden yüksek
lisans ald›.
Son çal›flt›¤› kurum, HSBC
Bank A.fi.

Binnaz Karal›
Tan›t›m eleman›
1999 Ondokuz May›s Üniversitesi’nden önlisans ald›.
Son çal›flt›¤› kurum, Özel
Yavuzlar Dersanesi.

Ayfer Vatansever
Sekreter
2002’de Anadolu Üniversitesi’nden
önlisans ald›.
Son çal›flt›¤› kurum, ‹stanbul
Üniversitesi.

Yalç›n Ya¤c›
Kütüphaneci
2002 y›l›nda ‹stanbul
Üniversitesi’nden lisans
ald›.
Son çal›flt›¤› kurum,
Dünya Kitaplar› Bilgi ve
Belge Merkezi.

Fatih Karakafler
Laboratuvar görevlisi
1995’de Gültepe Endüstri
Meslek Lisesi’nden mezun
oldu.
Son çal›flt›¤› kurum, Remiwac
UPS Sistemleri Ltd.

Mustafa Kökcü
Teknisyen
1952’de Alibeyköy
Endüstri Meslek
Lisesi’nden mezun oldu.
Son çal›flt›¤› kurum,
Baflkurt Motor ve Kablo
Sanayii.

Kenan Kaya
‹ç Güvenlik-‹tfaiyeci
2001’de Coflkun Önder
Lisesi’nden mezun oldu.
Son çal›flt›¤› kurum,
HSBC Bank A.fi.

Osman Naz›m Yüksel
Müze eleman›.
2000’de ‹mam Hatip
Lisesi’nden mezun oldu.
Son çal›flt›¤› kurum, Tepe
Güvenlik.
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