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Kadir Has Üniversitesi 
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 
(YBEM),  kendi işini kurmak 
isteyenlere girişimcilik programı 
düzenliyor. İŞKUR ve 
KOSGEB ise bu programdan 
mezun olan 100 kişiye destek 
olarak hayallerindeki işi kurma 
fırsatı verecek.

Yeni Girişimci Desteği,  İş 
Geliştirme Merkezi Desteği 
(İŞGEM) ve İş Planı Ödülü’nün 

yer aldığı 3 alt program ile 
eğitimler verilecek. Girişimciler 
kendi işlerini kurduktan sonra 
2 yılı ödemesiz olmak üzere 
36 ay vadeyle faizsiz 100 bin 

liralık kredi kullanıma sahip 
olabilecekler. Bunun 70 bin 
lirası geri ödemeli, 30 bin 
lirası ise hibe olarak verilecek. 
Eğitimlere herkes başvurabilir.

Anadolu’nun birçok yöresinde okunan 
ağıtlara konu olan Kolcular’ın öyküsü 
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüs binası, Osmanlı Devleti’nin çöküş arifesinde başlayıp 
Cumhuriyet döneminin başında sonlanan Kolcular döneminin tanıklarından biriymiş. 

“Kolcular geliyor Halilim nerelere kaçalım? Teslim 
olmayalım Halilim, kurşun saçalım.” 1900’lü yılların 
başında Muğla yöresine ait olan ‘Çökertme’, Ankara 

yöresine ait “Vara Vara Vardık Bağa” gibi halk türküleri 
Kolcular ile köylülerin çekişmesini anlatır.  

Tarihte ya da bugün 
tütün üreten köylerin 
tamamında benzerleri 
bulunan bu Türkü ve 
ağıtların kötü kahramanı 
‘Kolcular’dır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son 
döneminde uluslararası 
borçlarının tahsisi için 
çeşitli üretim alanları hacz 
edildi. Bunlar arasında ülke 
ekomisinin önemli gelir 
kaynakları arasında yer alan 
tütün de bulunmaktaydı. 

Genelde tarım, özelde ise 
tütün üretimine hacizle el 
koyan uluslararası şirketlerin 
alacaklarını bir an önce 
tahsil etmek için birçok 
yaptırımları vardı. Fransız 
Reji Şirketi’nin Cibali Tütün 
Fabrikası -bugünkü Khas 
Cibali Kampüsü- ile Reji’nin 
ikinci merkezi olan Samsun 
Tütün Fabrikası kaçak tütün 
satımına engel oldu.

Devamı sayfa 3’te

Kadir Has Üniversitesi 
2012-2013 Akademik Yılı 
Açılış Töreni’nde yapılan 
konuşmaların ortak 
paydasında; üniversitenin 
merhum Kadir Has’ın 
“vatana borç ödeme” 
felsefesi ve “dünya ile 
bütünleşen” bir üniversite 
olma yolunda ilerlemek 
vardı. 

Tören’e Kadir Has 
Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Can Has, 
Kadir Has Vakfı Başkanı 
Nuri Has ve mütevelli 
heyeti üyeleri, Rektör 
Prof. Dr. Mustafa Aydın, 
üniversitenin öğrencileri, 
öğretim üyeleri ve idare 
çalışanları katıldı.

Devamı sayfa 2’de

Khas Komşuluk Hakkı 
Projesi kapsamında belgesel 
fotoğraf dersleri alan 
ve kendilerine fotoğraf 
makinesi hediye edilen 
Cibalili çocuklar, Haliç’te 
gündelik hayatı belgeledi. 
Bu fotoğrafları ise tanınmış 
gazeteci ve fotoğraf 
sanatçıları yorumladı.

Kadir Has Üniversitesi; 
Kurucusu Mütevelli 
Başkanı merhum Kadir 
Has’ın yaşam felsefesinden 
ilham alarak sürdürdüğü ve 
akademi-toplum ilişkisini 
güçlendirmeyi hedeflediği 
Komşuluk Hakkı Projesi’nin 
bir parçası olarak Cibalili 
ilköğretim öğrencileri 
için oluşturulan Belgesel 
Fotoğraf Atölyesi, yaşları 13 
ila 16 arasında 10 öğrenciyle 
gerçekleştirildi.

Cibali Kampüsü, semtteki 
Dostlar Kıraathanesi’nden 
sonra halen Cibali İlköğretim 
Okulu’nde sergilenen 
çalışmalar Fener Rum Lisesi 
ardından Üskübi Çakırağa 
Camii’nin avlusunda 
ziyaretçilerini bekliyor 
olacak.     

Haber: Kyra Mengeş Fotoğraf: Anonim

Haber: Khas Haber Merkezi

Haber: Khas Haber Merkezi

Haber: Khas Haber Merkezi

Dünya ile 
Bütünleşmeye 
Devam

Çocukların Mahalle 
Fotoğrafları 
Mahalleyi Geziyor

100 Kişiye Hayalindeki İşi 
Kurma Fırsatı

 “Komşu komşunun külüne 
muhtaçtır”

Atasözünden yola çıkan 
Kadir Has Üniversitesi Cibali ve 
çevre semtlerinde son iki yıldır 

yaptığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
çalışmalarını raporlaştırdı.

Rapor, Türkiye’de yayınlanan ilk 
üniversite KSS Raporu ünvanına 

sahip oldu.

Khas 2012-2013 Akademik yılı Açılış 
Töreni

1887-1922’de Osmanlı’dan alacakları karşılığında 
tütün ticaretine el koyan Uluslararası Reji Şirketi 
köylülerin tütün üretimini kontrol altına almak 
için Kolcular adlı özel güvenlik gücü kurmuş.
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Yayın Türü
Ulusal-Süreli 

Bu gazete yayınlanan yazı ve foto rafların 
tüm hakları Cibali Postası’na aittir. Önceden 

yazılı izin alınmaksızın hiçbir ileti im, 
kopyalama ve yayın aracı kullanılarak 
yeniden yayınlanamaz, ço altılamaz, 

da ıtılamaz, satılamaz veya herhangi bir 
ekilde kamunun ücretli/ücretsiz 

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

fikirler yalnızca yazar/yazarlarına aittir.

Kadir Has Üniversitesi 
ve İtibar Yönetimi 
Enstitüsü tarafından, Cibali 
Kampüsü’nde düzenlenen 
‘Uluslararası İtibar 
Yönetimi Konferansı’nın 
oturumlarından biri de 
“Spor ve İtibar Yönetimi” 
idi. Türkiye Engelliler Spor 
Yardım ve Eğitim Vakfı 
Başkanı Yavuz Kocaömer 
yaptığı konuşmada saygının 
makamlara değil insanlara 
duyulması gerektiğini 
vurguladı.

UEFA Tahkim Kurulu 
Üyesi Levent Bıçakçı’nın 
başkanlığında yapılan 
oturumdaki UEFA Asbaşkanı 
Şenes Erzik, FIFA kokartlı 
hakem Cüneyt Çakır ve 
Türkiye Engelliler Spor 
Yardım ve Eğitim Vakfı 
Başkanı Yavuz Kocaömer 
konuştu.

Konuşmasına UEFA 
Şampiyonlar Ligi’nin nasıl 
kurulduğunu anlatarak 
başlayan Erzik, “Artılarıyla 
eksileriyle büyük bir ürün 
olduğunu bugün ispatladı. 
Yalnız kulüplere, UEFA’ya 
değil, federasyonlara da 
büyük mali olanaklar sağlıyor. 
Bu bir itibar vesilesi, başarı 
öyküsüdür.” dedi. 

Kocaömer ise panel 
sonrası yazdığı yazısında 
“spor yönetiminde itibar 
kavramından söz edebilmek 

Sualtının gizemli 
dünyasını ilk kez 
fotoğraflayan sualtı fotoğraf 
sanatçılarının ‘1952-2012 
Sualtına Işık Tutanlar’ 
Sergisi 8 Kasım’da Rezan 
Has Müzesi’nde açıldı. 90’a 
yakın sanatçının çalışmaları 
ve sualtı belgesellerinin 
gösterildiği sergi 28 Şubat’a 
kadar ziyaret edilebilir.

60 yıllık bir hikayenin 
anlatıldığı ‘1952-2012: 
Sualtına Işık Tutanlar’ 
Sergisi, sualtında ilk kez 
denklanşöre basan Rasim 
Divanlı, Mustafa Kapkın, 
Yalçın Haraçoğlu, Zareh 
Magar, Baskın Sokulluoğlu, 

Tosun Sezen gibi 
sanatçılardan, Türkiye’nin 
ödüllü ve önemli sualtı 
fotoğraf sanatçılarına kadar 
oldukça uzun bir dönemi 
kapsıyor.

Kuratörlüğünü Saygun 
Dura’nın üstlendiği 
sergi; Türkiye’nin sualtı 
fotoğrafçılığı tarihinden 
yola çıkarak, 1950’lerden 
günümüze kadar Türkiye 
ve dünya denizlerindeki 
sualtı yaşamını gözler önüne 
seriyor. 90’a yakın fotoğraf 
sanatçısının çalışmalarının yer 
alacağı sergide Engin Aygün, 
Bengiz Özdereli ve Saki 
Uğurlu’nun değerli belgesel 
çalışmaları da yer alıyor.

Sergi; Zareh Magar’dan, 
Ergun Çağatay’ın 1970’lerde 
çektiği sualtı fotoğraflarına; 
deniz teknolojisi 
sektöründeki profesyonellerin 
çalışmalarından, 400 metre 
derinliğe inebilen mini 
denizaltıyı yapan ekipte 
yer alan Bedros Kılıçcan’a; 
2011’de sualtı fotoğrafında 
dünya şampiyonluğu kazanan 
Orhan Aytür’den, Haluk 
Cecan’ın fotoğraflarına; 
Emre Omur’dan, Mustafa 
Koç, Cem Boyner gibi 
tanınmış işadamlarından 
akademisyenlere kadar 
renkli kimlikleri ve çeşitliliği 
barındırıyor. 

Haber: Khas Haber Merkezi Fotoğraf: Orhan Samast

Haber: Khas Haber Merkezi Fotoğraf: Ulaş Tosun

Sevgide 
serbestlik saygıda 
mecburiyet

Cibali Paydaş Kurulu Tamam,  
Sıra Silivri Paydaş Kurulu’nda

son senelerde zor. İtibar saygı görme, güvenilir olma 
anlamlarına geldiğine göre bizler birbirine saygı gösterme 
mecburiyetindeyiz. Sevgide serbestlik, saygıda mecburiyet 
vardır. Bu saygı da makamlara değil, insanlara duyulması 
gereken saygıdır” diye konuştu.

Panelde futbolcu menajerliğinden UEFA’nın finansal fair-
play sistemine, Türk hakem eğitim sistemi ve yurtdışındaki 
itibarına kadar birçok konuya değinildi.

Bu sergide gezinirken tüpünüz 
bitebilir

Kadir Has Üniversitesi içinde bulunduğu bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel 
kalkınmasına katkıda bulunmak ve bunu paydaşlarla işbirliği içerisinde 
gerçekleştirmenin önemine inanıyor. İlk olarak merkez kampüs Kadir Has 
Kampüsü’nün bulunduğu Cibali Semti ve çevresine yönelik faaliyetlerini sistematik 
ve stratejik hale getirmek için 2010 yılında Cibali Paydaş Kurulu’nu kuran üniversite, 
şimdi de Selimpaşa Kampüsü’nün yer aldığı Silivri’de paydaş kurul kurmak için 
hazırlıklara başladı.

Cibali Paydaş Kurulu’nun yılda iki kez gerçekleştirdiği toplantılara Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Aydın, üniversitenin idari ve akademik kadrosu, Cibali mahallesi esnafı, Cibali İlköğretim Okulu 
Müdürü, Cibali Mahallesi Muhtarı, Üskübi Çakırağa Camii İmamı, Balat-Fener Derneği Başkanı 
ve bölgede faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve derneklerin başkanları katılıyor.

Silivri ve çevresinde de benzer yapıda bir Paydaş Kurulu oluşturmak için, Silivri İş Adamları 
Derneği ve Silivri Kent Konseyi ile toplanılarak Silivri Paydaş Kurulu’nun oluşturulması amacıyla 
iki toplantı düzenlendi. Khas Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Silivri Sanayici ve İşadamları 
Derneği (Silivri-Siad) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Baran, Kaymakam Salih Keser, Silivri İlçe 
Milli Eğitim Müdürü İkram Kayapınar ve Silivri Kent Konseyi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen 
toplantının ilki 19 Kasım’da, ikincisi ise 26 Kasım’da gerçekleşti.Silivri bölgesinin sorunlarına 
ve sosyal sorumluluk çalışmalarının anlatıldığı toplantılarda akademik ve bilimsel uygulamalar 
üzerine nasıl çalışmalar yapılabileceği tartışıldı. 

UEFA Tahkim Kurulu Üyesi Levent Bıçakç, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik,  
FA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ve Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim  

Vakfı Başkanı Yavuz Kocaömer
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Khas’da iletişim, sanat-tasarım, enformasyon teknolojisi ve sinema 
dallarında 150 öğrenciye ücretsiz yaz kampı düzenledi.

Osmanlı Devleti’nin 
kuvvetleriyle yetinmeyen 
Reji kendi özel güvenliğini 
kurarak, tarım bölgesinde 
konuşlandırılan ‘Kolcular’ adlı 
özel güvenlik gücü oluşturdu.

Reji ve Kolcular ile ilgili 
araştırmaları bulunan Yıldırım 
Koç kaçak tütün ticaretinin 
başlamasını şöyle anlatıyor: 
“Tütün, yasalarla sadece Reji 
İdaresi’ne satılabilir hale 
getirildi. Bu tütünleri Reji 
çok ucuza satın alıyordu. 
Hasat döneminde satılamayan 
tütün ise kaçaktı. Burada ağır 
silahları bulunan Kolcular 
devreye girer, tütünün 
Reji dışında bir yere köylü 
tarafından satılmasına engel 
olurdu” diyor.

Kolcular için 1901’de 
229.916; 1903’de 253.541, 
1904’de 258 bin Osmanlı 
Lirası harcandığı 
bilinmektedir. Kolcular’a 
3 adet kruvazör (topla 
silahlandırılmış hızlı savaş 
gemisi) tahsis edildi. 

 Osmanlı tarihçisi Prof. 
Donald Quatert konuyla ilgili 
makalelerinde “silahları olan 
ve atları üzerinde dolaşan, 
1887’de 3 bin 600 kişi olan 
kolcuların sayısı, 1897’de 6 bin 
700’e yükseltildi” diye yazıyor.

Araştırmacı Salih Zeki ise 
Reji Şirketi’nin Meşrutiyet’in 
ilanına kadar süren idaresinde 
tütün kaçakçılarıyla kolcu 
çatışmalarında 50-60 bin 
köylünün sakatlanmış ya 
da öldürülmüş olduğunu 
ve yalnızca 1901 yılında ise 
ölenlerin 20 bini aştığının 
resmi belgelerce de 
kanıtlandığını belirtmektedir. 
Cemil Öztürk de ‘Milli 
Mücadele Dönemi’nde 
Reji Sorunu’ adlı kitabında 
Cumhuriyet dönemine 
kadar çatışmalarda hayatını 
kaybedenlerin 40 bini 
bulduğunu yazmıştır.

Türkiye ve Türkiye’nin sınırları dışında 
kalmış Anadolu medeniyetleri eserlerinden 
oluşan koleksiyona sahip Miniatürk’te 
Ayasofya’dan Selimiye’ye, Safranbolu 
Evleri’nden Artemis Tapınağı’na birçok eser 
bulunuyor.

Miniatürk neden kuruldu?
Haliç’in kültür vadisi haline getirilme 

çalışmaları kapsamında kuruldu. Planlı 
kentleşmeye örnek oluşturulararak büyümeye 
devam edecek. 

Maketler nasıl yapılıyor?
Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından 

seçilmiş maketlerin tamamı, aslından 25 kat 
küçültülerek yapılıyor. 59 eser İstanbul’dan, 
51 eser Anadolu’dan 12 eser ise Türkiye’nin 
sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından 
elde edildi. En büyük minyatür, havaalanı 
maketi, bu maketin yapımı üç ayda 
tamamlandı. En küçük maket ise; Ertuğrul 
Gazi Türbesi ve yapımı 10 ila 15 gün arasında 
tamamlandı.

Eserlerin seçimini kim yapıyor?
Eserlerin seçiminin Prof. Dr. İlber 

Ortaylı ve Doç. Dr. Ahmet Haluk Dursun 
danışmanlığında bir kurul tarafından yapılıyor. 
Maketler yurtiçinde 10, yurtdışında 3 atölye 
olmak üzere toplam 13 atölyede üretildi. 
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde de üretimler gerçekleştirildi.

Yeni eserler koleksiyona katılıyor mu?
Evet, yeni eserleri koleksiyona katmayı 

sürdürüyoruz. Komplekse eklenecek yeni 
bir proje de var. Henüz Türkiye’nin hiçbir 

yerinde olmayan bu proje. Gerçek çekimlerden 
oluşacak ve 3 boyutlu gözlüklerle izlenecek bir 
similasyon. Similasyon İstanbul’da bulunan 
birçok eserin içine girerek onları gösterecek. 
Örnek olarak, Topkapı Sarayı’nda, Padişah’ın 
odası, harem bölümü gibi, İstanbul’dan sonra 
Bursa, Efes, Antalya, Urfa ve en son olarak 
da Karadeniz Bölgesi’nden İstanbul’a dönüp 
bitecek.

Haliç kenarında 60 bin metrekare alan 
üzerinde kurulan Miniatürk Türkiye Parkı 
envanterindeki 122 maket-eserle alanında 
dünyanın en büyük sergisi durumunda. 
İstanbul Haliç Miniatürk İşletme Müdürü 
Resul Erkan Miniatürk’e gerçek çekimlerden 
oluşan 3 boyutlu izlenecek kent simulasyonu 
projesini açıkladı. 

O saz çalmadan, 
söylemeden Cibali 
düğünlerinin olmadığı Aşık 
Ozan Recep öyküsünü 
kendisinden beklendiği gibi 
doğaçlama sözlerle anlatıyor:

“56 yaşındayım çökelek 
dürümünün peşindeyim/ 
Kırık sazın düşündeyim.” 

Aşıklık geleneğine gönül 
vermesinde kısa süre önce 

kaybettiğimiz Neşet Ertaş’ın 
müziğinin çok büyük etkisi 
olduğunu belirten Aşık 
Ozan usta ismi saygıyla 
anıyor.

1974 yılında Niğde’nin 
elma bahçelerinde saz 
çalmaya başlayan aşığın yolu 
Cibali’ye Unkapanı’na yakın 
olması nedeniyle düşmüş:

“Cibali; sakin, sukunetli 

bir mahalle. Herkes işinde, 
aşında. Unkapanı’na yakın 
olduğu için burada yaşamayı 
tercih ettim. Burası Anadolu 
gibi bir mozaiğe sahip.” 

100’ün üzerinde bestesi 
olan Aşık Ozan’ın beste 
verdiği isimler arasında Latif 
Doğan, Ankaralı Namık 
gibi tanınmış sanatçılar da 
bulunuyor.

Halk ozanları doğaçlama saz çalıp türkü söyledikçe 
toplum değerleri de kuşaklardan kuşaklara aktarıldı. 
Halka mal olmuş bu kültürü Türkçe’de saz şairi 
anlamına gelen ‘Aşık’lar koruyor ve de aktarıyor. Aşıklık 
geleneğinin Cibali’deki son temcilcisi Aşık Ozan Recep’i 
bulup görüştük.

Haber: Kyra Mengeş Fotoğraf: Khas Arşivi

Röportaj: Neriman Bekçi Fotoğraf:  Natshumi Fukuchi

Haber: Emircan Kürküt Fotoğraf: Sevim Kökdemir

‘Kolcular’

Türkiye’nin minisi 
Haliç’te  

Cibali’nin Aşık Ozanıyla Bir Doğaçlama 

Bu
 b

ir 
ila

nd
ır

Fransız Reji Şirketi’nin Cibali Tütün Fabrikası 
-bugünkü Khas Cibali Kampüsü- ile Reji’nin ikinci 
merkezi olan Samsun Tütün Fabrikası kaçak tütün 

satımına engel oldu.

Haziran 2001’de temeli atılan Türkiye’nin ilk minyatürk parkı 22 ay gibi bir 
sürede tamamlanarak Mayıs 2003’te hizmete açıldı. Miniatürk kendi içinde 

masalsı bir ortam yaratmayı hedefliyor.
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Khas-Cibali Paydaş Kurulu’nda imam, lokantacı, çaycı, öğrenci, öğretmen,  
berber, muhtar, emekli, işçi, memur;  Rektör semtin iyiliği için buluştu.

Haber: Khas Haber Merkezi Fotoğraf: Ulaş Tosun

Kadir Has Üniversitesi 
Komşuluk Hakkı Projesi 
kapsamında Cibali 
İlköğretim Okulu ve Fener 
Rum Lisesi’nden öğrencilerle 
Belgesel Fotoğraf Atöylesi 
oluşturuldu.

Profesyonel fotoğraf 
makineleri hediye edilen 
öğrenciler 2 aylık temel 
belgesel fotoğraf dersleri aldı. 
Bu derslerin ardından Haliç’te 
gündelik hayatı belgeleyen 
çocukların fotoğraflarına 
aralarında Okan Bayülgen, 
Prof. Dr. Hasan Bülent 
Kahraman, Mithat Bereket ve 
Cüneyt Özdemir gibi isimlerin 
bulunduğu tanınmış isimler 
yorumladı.

Atölye Koordinatörü 
ve Eğitmeni Ulaş Tosun 
“Proje’de Haliç boyunca 
uzanan hayatın bölge 
çocuklarının gözüyle genel 
bir fotoğrafının yakalanması 
hedeflendi. Fotoğraflarda, 
Cibali-Fener-Balat 
Mahalleleri’nde çocukların 
tanıklık ettiği ayrıntılar 
bulunuyor. Bu ayrıntılar; 
tanınmış yazar ve fotoğraf 
sanatçısının yorumlarıyla 
kentsel dönüşüm, aile yapısı, 
mitoloji, çalışma kültürü ve 
politika gibi birçok başlıkla 
buluştu” dedi.

Bir Mahalle Hatırası 
adıyla gezici bir sergi haline 
getirilen yorum ve fotoğraflar, 
Khas Cibali Kampüsü’nün 
ardından Dostlar Kırathanesi, 
Cibali İlköğretim Okulu’nda 
sergilendi. Bir Mahalle 
Hatırası’nın sonraki durakları 
ise Fener Rum Lisesi ve 
Cibali Mahallesi Üskübi 
Çakırağa Camii avlusu olacak.  
 

“Bir Mahalle Hatırası”
Fotoğraf: Kübra Top Yorumlayan: Cüneyt Özdemir

Bilmem dünyanın başka bir ülkesinde cam kenarına 
tüneyip bütün bir günü eşin dostun gelip gidişine bakarak 
yaşayan insanların ülkesi var mıdır? Hayli Akdenizlice bir 
durum. Mahalle yaşamının vazgeçilmezlerinden biri de 
diyebiliriz. Onlar mahallerimizi izleyen gönüllü big brotherları, 
mobeseleri. Tek farkları koskocaman bir kalplerinin olması. 
Mahallede düşüp dizi yarılan çocukların şifacısı, canı sıkılan 
komşunun psikoloğu ama en önemlisi kendi kendilerinin 
zaman avcılarıdır. Hele yanlarında bu sükunetlerine eşlik eden 
bir de kumru varsa, değmeyin keyiflerine!

Koca kalpli Mobesalar

Fotoğraf: Öznur Başar Yorumlayan: Okan Bayülgen

Bu fotoğrafta heyecan ve 
‘büyümek’ görüyorum 

Proje Künyesi  
Kaynak: Khas Komşuluk 

Hakkı Projesi-Koordinatör 
Serdar Dinler  

Atölye Koordinatörü ve 
Eğitmeni: Ulaş Tosun                       

10 Fotoğrafçı: Abdülkerim 
Keske, Kübra Top, Mehmet 

Demir, Merve Harmancı, 
Mustafa Toprak, Öznur Başar, 

Panayot Kapariza, Rabia 
Oğuzhan, StavroYılmazoğlu, 

Umut Başar        
10 Yorumcu: Alper Görmüş, 
Ayten Görgün Smith, Bedia 

Ceylan Güzelce, Cüneyt 
Özdemir, Elif Key, Hasan 
Bülent Kahraman, Mithat 
Bereket, Okan Bayülgen, 

Pakrat Estukyan, Pınar Öğünç  
Grafik Tasarım: Lora Baytar

Bana fotoğraftaki kadınların kış hazırlığı yaptığını söylediler. 
Cibali’de, kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan bir 
mahallede kalan son dört ailenin kadınlarıymış. Bunları bana 
anlatmasalar fotoğrafa bakıp böyle bir çıkarım yapamazdım. 
Fotoğrafı da yedinci sınıfa giden Öznur çekmiş. Kadraj güzel... 
Kadınların yerleşimi de güzel... Kadınlar bir düzenlemeyle 
oturtulmuşsa bile bu anlaşılmıyor, hiçbiri birbirini kapatmıyor. 
Işık daha iyi olabilirmiş... Velhasıl başarılı. Hani fotoğrafla resim 
karşılaştırıldığında, fotoğrafın yorumlamaya açık olmadığını 
söyleyenler gibi gerçeğe tanıklık etmiş. Fakat Öznur’un fotoğrafı 
bu değil ki. Fotografist bir öğretmen edasıyla bu kareye 
baktığınızda elbet işi soğuk bir geometriyle değerlendirirsiniz. 
Ben, bu fotoğrafa baktığımda, benimle nerdeyse aynı yaşlarda 
fotoğraf çekmeye başlamış bir çocuğun heyecanını görüyorum. 
O mükemelliyetçi kare yakalama arzusunu, titreyen elinin 
kadrajda bıraktığı izi görüyorum. Yıllar boyu elinden asla 
düşürmeyeceği makinasıyla daha güzel, daha da güzel 
fotoğraflar çekmeye adım attığını görüyorum. Ben bu fotoğrafta, 
heyecan ve ‘büyümek’ görüyorum. İşte tam da bu yüzden, bu 
fotoğraf ve bu fotoğrafı çeken Öznur çok değerli. Bu yüzden, 
çektiği fotoğraf salt gerçekliği değil, Öznur’un imzasını taşıyor. 
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Bulunduğu çevrenin sorunlarıyla yakından ilgilenen ve son 2 yıldır Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk alanında çalışmalar yapan Khas, Türkiye’nin ilk KSS 

raporunu çıkartan üniversite oldu.

Fotoğraf: Panayot Kapariza Yorumlayan: Mithat Bereket

Fotoğraf: Merve Harmancı Yorumlayan:  Ayten Görgün Smith

“Kırmızı mektep” diye 
bilinir İstanbul’da... Fener’de, 
Patrikhane’nin arka sokaklarında, 
tepede bir yerde. Dik mi dik bir 
yokuş, sonra da dik mi dik bilmem 
kaç basamak. İlginçtir; buraya 
her tırmanışımda, sanki zaman 
duruyormuş gibi gelir bana... 
Geniş, yüksek cephesi, kırmızı 
ateş tuğlaları ve ortasındaki 
kubbeli kalın kulesiyle etkileyici 
görüntüye sahip bu bina bir 
zaman makinesi gibidir adeta. 
Dile kolay, tam 500 artı sekiz 
yıllık, kesintisiz olarak hala 
devam eden bir eğitim mekanıdır 

çünkü. Sanki, içeri girdiğinizde 
500 yüzyıl öncesine geri gitmiş 
gibi olursunuz... “Megali Tu 
Genus Sholi”. Yani, Yunanca 
adıyla, “Soyun Büyük Okulu”dur 
burası. İstanbul’un fethinden 
1 yıl sonra bizzat Fatih Sultan 
Mehmet’in ferman çıkartarak 
kurulmasına izin verdiği okulun 
amacı, Osmanlı topraklarında 
yaşayan Rum gençlerinin 
eğitilmesidir. Osmanlı’daki felsefe 
ve modern fen eğitimi ilk kez bu 
okulda verilmeye başlanmıştır. 
Okuldan mezun olanlar dönemin 
Rum ve Osmanlı toplumunda 
en üstteki yönetici tabakayı 
oluşturmuşlardır daima... 
Evet, Fener Rum Lisesi’nden 
bahsediyorum. Bir televizyon 
muhabiri ve bir belgeselci olarak 
uzun uzun baktım PANAYOT  
TOMA  KAPARİZA’nın çektiği 
fotoğraflara. Ne güzel, ne 
doğru, ne anlamlı bir iş yapmış 
PANAYOT, her tarafı buram 
buram tarih kokan bu binayı 
fotoğraflayarak. Bir bakıma, 
kendi günlük hayatını anlatmak 
istemiş bizlere okuduğu okulu  
ölümsüzleştirerek. Şu anda, 
51 öğrencisi kalan bu görmüş 
geçirmiş eğitim kurumu, öğrenci 
azlığından kapanmasın diye....

İstanbul dutu idi o.  Cibali’de 
doğmuştu.  Gençti, dinçti 
ama zamanla kalp şeklindeki 
yapraklarını ipek böcekleri 
testereye çevirmişti. Mahallenin 
haylaz çocukları uzanamadıkları 
ak dutlarından yiyebilmek için 
sopayla vurdukları dallarının 
birkaçını kırmıştı. Ama o burada 

olmaktan, buranın nemli toprağı 
ile beslenmekten, ılıman havasını 
solumaktan, gövdesindeki 
nemli kabukları öğlen güneşi ile 
kurutmaktan çok mutlu idi.

Mayıs sonuydu. Taktığı 
lacivert kasketten çocuğun 
önce yüzünü görememişti. Sol 
elinde kırmızı bir plastik kova 
vardı. Sağ koluna sıkıştırdığı 
cam kavanozu da gördü. Peki 
tahta sopası neredeydi? Çocuk  
kendisine doğru yürüdü, önünde 
durdu başını kaldırdı. Çocuk 
ağacın ak meyvelerine bakarken 
ağaç da çocuğun ak yüzüne 
bakıyordu o an. Çocuğun boyunun 
yetişecebileceği dallarda tek tük 
meyve kalmıştı. Kırmızı kovayı 
toprağa koydu, cam kavanozun 
mavi kapağını yavaşca açtı; ağacın 
son kalan ak dutlarını onu canını 
hiç acıtmadan bir bir topladı.

Bu kareyi yaşamdan ödünç alıp 
ışıkla yazan Merve Harmancı da 
böylece ak dutların yeni tutanağı 
cam kavanozun yanağında ve 
çocuğun kirpiklerinin altındaki 
bakışlarında ölümsüzleşti.

51 Öğrencili Kırmızı Mektep

Yaşamdan ödünç alınıp, ışıkla yazılan kare

Fotoğraf: Rabia Oğuzhan Yorumlayan:  Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman

Her fotoğraf hayatla ilgilidir. Hayat zaman 
demektir. Fotoğraf zamanın elinden koparılmış, hatta 
çalınmış andır. Fotoğrafçının işi ateşi Tanrılar’dan 
çalan Prometheus’tan daha zordur. Çünkü zaman daha 
zalim ve kıskanç bir Tanrı’dır. Bu nedenle fotoğraf 
zamana tanıklık eder. Bu tanıklık zamanın geçiciliğiyle 
ilgilidir. Zaman geçer fotoğraf kalır. Fotoğraflar bu 
yüzden asla yaşlanmazlar. Ve fotoğrafa yerleştikten 
sonra zamanın hükmü kaybolur. Fotoğrafın zamanı 
başlar. O andan itibaren her şey tersine döner 
fotoğrafa tanıklık eden zaman söz konusu olur.

Önümüzdeki fotoğraf bize önce bunu anlatıyor. Bir 
zaman var bu görüntüde. Görüntü gerçek değildir. 
Bir yansımadır. Görüntünün gerçeği tekabüliyetiyle 
oluşur. Biz fotoğrafın işaret ettiğini gerçek zannederiz. 
Kendisiyle değil işaret ettiğiyle, gösterdiğiyle, 
gönderdiğiyle ilgiliyizdir. O gönderilen daima hayattır. 

Bu fotoğrafta da hayat var. Maksat hayatın 
gerçeğiyle fotoğrafın gerçeğini çakıştırmaktadır. Bir 
genç kızın, hayata hazırlanan, beklentileri, umutları, 
özlemleri, düşleri olan bir genç kız bu fotoğrafta 
o geleceğin öyküsünü yazmıyor. Geleceğe giden 
yolun dikliğini, sarplığını işaret ediyor. Çünkü hayatı 
kazanmaya çalışan insanları resmediyor. Kendisi 
değil onu hayata hazırlayanlar görünüyor bu resmin 
karesinde.  Çalışan, kendi hayatını değiştirmeye 
uğraşan, gelecek arayan, inşa eden kadınlar bu resmin 
öznesi. Arkada bir ‘satılık ev’ var. Belki o evi almak için 
bu gösterilen çaba. Ama tersi de geçerli olabilir. Belki 
o evin satılmasını gerektiren şartların zorlamasıyla bu 
insanlar çalışıyor. Ne olursa olsun çalışmak umuttur. 
Çalışmak hayata müdahaledir. Çalışmak hayatın 
aşılmasıdır. Ve o süreç işte umuttur, beklentidir, 
arayıştır. Çalışmak hayata isyandır, insan çalışarak 
kendisini oluştururken, hayatın verili koşullarını da 
değiştirir. 

Çalışmak isyan etmektir. Ve bir şair “bir isyan 
bayrağı gibi güzel…” diyordu. Bu resim gelenekle 
gelecek arasında hayata başkaldırışın isyan bayrağı. 

Güzel! Bu fotoğraf!

Hayata Başkaldırışın 
İsyan Bayrağı 



Cep telefonları 
dolandırıcıların yeni 
çalışma sahası halini 
aldı. Dolandırıcıların son 
mağduru E.S. geçtiğimiz 
ay adına düzenlenen sahte 
simkart nedeniyle 632 
liralık telefon faturasıyla 
karşılaştı. Avukata gitti, 
avukatı E.S.’ye 733 liralık 
bir icra mektubunun da 
yolda olduğunu söyledi. 

Adına kayıtlı cep 
telefonu hattından, İcra 
Müdürlüğü’nden gelen bir 
tebligatla haberdar olan 
E.S. şok yaşadı. İstanbul’da 
yaşanan olayla ilgili olarak 
E.S. “Geçen ay, 632 lirayı 
7 gün içinde ödemem 
gerektiğine dair bir tebligat 
aldım. Meğer, tanımadığım 
bir cep telefonu hattı için 
GSM Şirketi aleyhime icra 
takibi başlatmış” dedi.

İkinci şok!
Durumdan haberdar ettiği 

avukatının, GSM Şirketi 
avukatıyla yaptığı görüşme 
neticesinde E.S., hakkında 
başka bir hat için de 733 
lira tutarında icra takibi 
yapıldığını öğrendi. 

E.S.’nin avukatı “GSM 
Şirketi avukatı, bu tip 
mağduriyetler nedeniyle 

birçok davanın hâlen 
sürdüğünü söyledi. Bu 
durumun temel sebebi, GSM 
şirketlerinin ve bayiilerinin, 
şahsen başvuru  veya geçerli 
bir vekaletname kontrolü 
olmaksızın ve adına hat 
açılacak kişinin kimlik aslını 
istemeden hat açılışlarını 
yapılıyor olması” diye 
konuştu. 

Dava sürüyor.

ARALIK
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Khas öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şener; Bay Leda ve Bayan Arte adlı iki 
martısına geçtiğimiz temmuz ayında bir tepesine adı verilen (Orhan Tepe) 

Heybeliada’da bakıyor.

Evliya Çelebi 
Seyahatname’de İstanbul’da 
bulunan kuşbaz esnafını, 500 
dükkan ve 600 kişi olarak 
kaydeder. Günümüzde 
sayıları onlarla ifade 
edilecek kadar azalan bu 
mesleğin son temsilcilerini 
görmek için çok geç 
olmadan Haliç Sırtları’ndaki 
Ayvansaray’da Tekfur Sarayı 
civarını öneririz.

Kuşpazarı eskiden 
Perşembe Pazarı, Köprü 
altı, Topkapı, Surdibi gibi 
mekanlarda sürekli yer 
değiştirilerek kurulurdu.

Başta güvercinler olmak 
üzere envai çeşit kuşun ve 
onları yetiştiren kuşbazlarının 
buluşma noktası olarak tek 

bir yer kaldı İstanbul’da; 
Ayvansaray.

Kuş pazarı tarihi surların 
içinde ve hafta sonları 
kuruluyor. Her yaştan, 
her meslek grubundan 
kuşbazların ve kuş 
meraklılarının toplandığı 
yerde kuşların tüyleri, 
kanatları, gagaları hünerli 
avuçlarda inceleniyor.

Hafta sonunu farklı 
değerlendirmek isteyenlere 
de alternatif gezi programı 
olabilecek kuş pazarında 
daha önce görmediğiniz 
yüzlerce cinsten kuşlardan 
azak kuşlarının 10 liradan, 
güvercinlerin ise 10 bin 
liradan satıldığını görünce, 
şaşırmayınız.

Haber: Tülay Parlak Fotoğraf: Sümeyya Gökcan

Haber-Fotoğraf: Barış Dönmez Fotoğraf: Ulaş Tosun

Dolandırıcıların gözü cebinizde

Kanaryalar yalnızca ağaç 
ve çalılarla çevrili birikinti, 
dere, göl gibi su kenarlarında 
yaptıkları gizli yuvalarda 
yaşamazlar. Kadir Has 
Üniversitesi’nin 13 yıllık 
çalışanı olan laboratuvar 
sorumlusu Emre Özel 
çevresinde kanarya sevgisiyle 
tanınıyor. Şu anda 40’ın 
üstünde kanaryası olan Özel 
bu tutkusunu Cibali Postası’na 
anlattı. 

Bize biraz hayvan 
sevginizden bahsedebilir 
misiniz?

Hayvanlara karşı her 
zaman özel bir ilgim oldu. Çok 
küçük yaşlardan beri hayvan 
besliyorum. Saka, güvercin, 

balık ve  köpek besledim. 
Bu benim için bir alışkanlık. 
Onlar sayesinde, İstanbul’un 
kalabalığından, iş stresinden 
uzaklaşıyorum. 

Kanaryalara olan ilginiz 
nasıl başladı ?

İlköğretim yıllarında saka 
kuşu beslemeye başlamıştım. 
Daha sonra saka kuşlarının 
neslinin tükeniyor olması ve 
bulamam vazgeçmeme neden 
oldu. Üstelik saka kuşunun 
simsarı çoktu ve birçok insan 
ticari kaygıyla besliyordu. Ben 
de güvercin beslemeye başladım. 
Çok sayıda güvercinim oldu. 
Fakat hırsızlarının çok olması 
nedeniyle güvercin beslemekten 
de vazgeçtim. 14-15 sene kadar 

önce bir arkadaşımın, kanarya 
hediye etmesinden sonra bu 
kuşlara yoğunlaşmaya başladım. 
Kanaryayla vakit geçirmek, 
onunla ilgilenmek hayatımın 
vazgeçilmez uğraşılarından biri 
oldu. 

Kanaryalarınız sizin için ne 
ifade ediyor?

Benim onlara olan ilgim, 
sevgim çok büyük. Onların 
ihtiyaçlarını karşılamanın; 
sadece besleme ve temizlemenin 
dışında onlarla çok fazla vakit 
geçiriyorum. Her gün en az 3-4 
saat onların yanındayım. Uyku 
saatlerine çok dikkat ediyorum. 
Beni gördükleri zamanki sevgi 
gösterileri, ötüşleri beni çok 
mutlu ediyor. Evime gittiğimde 
ilk olarak kuşlarımı görüyorum. 
Gün içinde yaşadığım 
stresi, yorgunluğu kuşlarımı 

gördüğümde unutuyorum. 
İstanbul gibi kalabalık bir 
şehirde yaşamak beni yoruyor. 
Dışarı çıkmaktansa vaktimi 
kanaryalarımla geçirmeyi 
tercih ediyorum. Kuş olmasa 
bile kesinlikle bir hayvan 
beslemeliyim.

İçinizdeki kuşlar Tekfur 
Sarayı’na göçmüş olabilir

Khas’da Sarı Biri Var 
 
Röportaj: Dilek Kızılırmak-Neriman Bekçi Fotoğraf: Volkan Mert 

SİZİN BAŞINIZA GELİRSE
Savcılığa, ilgili GSM şirketi, bayii 
ve şahıs için şikayette bulunabilir; 

hattın teknik takibe alınmasını 
talep edebilir; icra takibine ise 7 
gün içinde itiraz edebilirsiniz.
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Khas Spor Salonu hafta içi 9:00-19:30, cumartesi 10:00-15:00 tüm  
Khas öğrencilerine ve çalışanlarına açıktır.  

Kadir Has Üniversitesi 
ile Koç Üniversitesi kürek 
takımları, dünyanın en 
prestijli kürek yarışının 
benzerini bu yıl ikinci kez 
Haliç’te gerçekleştirdi. 6 
Ekim’de yapılan yarışı Koç 
Üniversitesi önde bitirdi.

‘Haliç Dostluk Kupası’  
iki asırdır İngiltere’deki 
Oxford ve Cambridge 
Üniversiteleri’nde 
gerçekleştirilen yarışların 
Türkiye’deki adı. Kadir 
Has Üniversitesi ile Koç 
Üniversitesi kürek takımları 
geleneksel hala getirilmesi 
planlanan yarışın bu yıl 
ikincisini gerçekleştirdi.

Mesafenin bu yıl 3 bin 
metreye uzatıldığı yarışta, 
sporcular Haliç’te dakikada 
30; 15 dakikada ortalama 
450 kez kürek çekerek güç 
ve dayanıklılıklarını ortaya 
koydular. Temmuz ayından 
itibaren hizmette olan Tarihi 

Galata Köprüsü’nün de 
altından geçen yarışçılar 
bu yıl zorluk derecesini de 
arttırmış oldular. Kupa’nın 
bu yılki sahibi yarışı 8 
dakika 18 saniyede bitiren 
Koç Üniversitesi oldu. Khas 
Kürek Takımı ise yarışı 18 
saniye sonra tamamladı. 

Haber-Fotoğraf: Özge Çoban

Haber: Elçin Yılmaz Fotoğraf: Ulaş Tosun

Türkiye Şampiyonu Antrenörle 
Khas Voleybol Takımının Hedefi 
Şampiyonluk

Öğrencileri spor çatısı 
altında buluşturmak 
ve masa tenisi sporunu 
üniversite çalışanları 
arasında sevdirmek 
amacıyla bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen Khas 
Masa Tenisi Turnuvası 
tamamlandı. 70 katılımcının 
üç gün boyunca kıyasıya 
mücadele ettiği turnuvada 
birinciliği ise Khas 
İletişim Fakültesi Radyo-
Televizyon-Sinema Bölümü 
4. sınıf öğrencisi Hüseyin 
Hamamcıoğlu aldı.

Turnuvanın ikincisi İç 
Mimarlık 1. sınıf öğrencisi 

Haliç’te ‘Dostluk’ kazandı

Timo Boll bu yıl bir öğrenci 
 
Haber: Cem Alaçamlı Fotoğraf: Ulaş Tosun

Geçtiğimiz sezon, 
Üniversite Sporları 
Federasyonu Voleybol 
2. Ligi’nde şampiyon 
olarak lig atlayan Khas 
Bayan Voleybol takımının 
yeni antrenörü Alen 
Narsüz  “Şimdi sıra 1. Lig 
Şampiyonluğunda” diye 
konuştu.

“Üniversitenin 
vizyonunun ve spora bakış 
açısının çok geniş olması 
bana umut veriyor”  diyen 
Khas Voleybol Takımı’nın 
yeni antrenörü Alen 
Narsüz sözlerine şöyle 
devam etti: 

“Erkek voleybol 
takımı Aralık, Bayan 
voleybol takımı Mart 
ayında turnuvalarına 
başlayabilir. Tarihler kesin 
değil, ama turnuvalar 
yarın başlayacakmış gibi 
takımları organize etmeye 
ve tanımaya çalışıyorum.  
Kaliteli antrenmanlar 
ve hazırlık maçlarıyla 
şampiyonluğa adım adım 
hazırlanıyoruz.”

4 Türkiye 8 İstanbul 
Şampiyonluğu var 

Es Spor, Eczacıbaşı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Spor 

Kulübü gibi tanınmış takımların 
antrenörlüğünü yapmış ve aynı 

zamanda lisanslı voleybolcu olan 
Narsüz’ün  kariyerinde 4 Türkiye 

ve 8 İstanbul şampiyonluğu 
bulunuyor.

Dost kürekler
 

Khas: Ertuğrul Akayer 
(dümenci), Besim Tolga 

Şahinoğlu, Onat Kazaklı, 
Eralp Özkanlı, Gökhun 
Karagöz, Çağatay Çerçi, 

Sercan Parlakyıldız, 
Doğukan Bingöl ve Ozan 

Demirdelen. 
Koç: Betül Ersoy  

(dümenci), Numan Ergün, 
Martin Rauff Dahl, Musa 
Erdem Sevim, Can Ekin 

Çam, Seymen Ekinci, Oğuz 
Erdoğan, Atılay Tosunor ve 

Alp Alper.

Khas Bayan Voleybol takımı geçen yıl üniversiteler 
arası ligde kendi grubundan birinci çıkarak şampiyon 

olup 1. Lig’e çıkmıştı.

Geçtiğimiz yıl Cibali 
kampüsü birincisi Emir 

Güney’e ödül olarak 
dünya şampiyonu gelmiş 
geçmiş en başarılı masa 

tenisçilerinden olan 
halen Çin profesyonel 

masa tenisinde oynayan 
Alman masa tenisçisi 
Timo Boll’un adını 

taşıyan raketi verilmişti. 
Emir Güney, Khas Spor 
Hukuku Araştırma ve 

Uygulama Merkezi 
Müdürü olarak 

üniversitede görev 
yapıyor.

Emir Gürlek, üçüncüsü 
ise Endüstri Mühendisliği 
bölümü 1. sınıf öğrencisi 
Ayberk Çelik oldu. 
Kazananlara madalya ve 
hediyelerini Khas İktisadi, 
İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi Uluslararası 

İlişkiler Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Serhat 
Güvenç takdim etti. 
Turnuva’nın Selimpaşa 
ayağı ise 27-28 Kasım’da 
gerçekleşti. Birinci Mesut 
Turan, ikinci Alper Ertürk, 
üçüncü ise Arif Çoban oldu.



Kadir Has 
Üniversitesi’nin Cibali 
Kampüs binası Cibali Tütün 
Fabrikası iken sanatçı 
Muazzez Ersoy’un annesi 
işçi olarak çalışmış, sanatçı 
da fabrikadaki kreşte 
büyümüştü.

Hala o mutlu günleri 
andığını söyleyen Ersoy, 
Cibali Postası aracılığıyla 
“kreş arkadaşlarımın hepsi 
ile teması kaybettim. Bu 
vesileyle onlara sonsuz 
sevgilerimi yollamak 
istiyorum” dedi.

Cibali Tütün Fabrikası 
sizin için ne anlam ifade 
ediyor?

Çocuktum, annem 
ve babam çalışıyordu. 
Sokaklarda tek başıma 
kalmamak için annemin 
iş yerinin kreşine yani şu 
anki Kadir Has Üniversitesi 
olan Tütün fabrikasına 
geliyordum. Annelerimiz 

fabrikada çalışır biz fabrika 
bünyesindeki kreşte onlarca 
çocuk, çok güzel zaman 
geçirirdik.

Bina, şimdi 
üniversitelilere ev sahipliği 
yapıyor. O dönemki 
atmosferi nasıldı? 

Öncelikle size teşekkür 
ediyorum; beni o güzel 
çocukluğuma götürdünüz. 
Ben halen o mutlu günlerimi 
arıyorum. Oradaki ortam çok 
güzeldi sıcacık bir yuvaydı. 
Tabii başka çocuklar da vardı. 
Bazen kavga eder, bazen de 
her çocuk gibi güzel oyunlar 
oynardık. İnanın o günler 
benim çok mutlu olduğum 
günlerdi. Görüştüğüm 
kreş arkadaşlarımın hepsi 
ile irtibatı kaybettim. Bu 
vesileyle onlara sonsuz 
sevgilerimi yollamak 
istiyorum.

Muazzez Ersoy isminin 
değerininin oluşmasında o 
yılların etkisi olmuş mudur?

Elbette oldu, o günlerden 
etkilenmemek mümkün mü? 
O kadar güzel dostluklar 
ve arkadaşlıklar vardı. Bu 
dostluklar tabii ki beni 
etkiledi.  Zaman zaman tek 
başıma kaldığımda o minicik 
olduğum yıllar ve güzel 
annem hep aklıma gelir. 
Bazen hüzün çöker, bazen 
mutluluk. Keşke o yıllara geri 
dönsem hep derim ama…

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü 
Kadir Has Caddesi Cibali

Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü 
E-5 Karayolu Üzeri Selimpaşa

Kadir Has Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü 
Kadir Has Center Mehmetcik Sok. No:1  

Bahçelievler

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

Mahallesi, Cibali

Camhane 
Fener-Balat Mah. Mürsel Paşa Cad.  

(Bulgar Kilisesi yanı), Fener

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

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

Mahallesi, Cibali

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

Mahallesi, Cibali

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

İstanbul Ticaret Odası 
Reşadiye Cad., Eminönü

Nar Cafe 
Müstantik Sok. No:12 Küçük Mustafa Paşa 

Mahallesi, Cibali

Yılmazlar Restaurant 
Karasarıklı Sok. No:8  

Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Cibali
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Khas Kongre Merkezi Galata, Fener, 
Cibali, Zeyrek, Balat salonlarıyla tüm 

kongre, seminer, workshop, kokteyl 
ihtiyaçlarınız için hizmetinizde.

2000’lerin Altın Portakal Film 
Festivali Ödüllü En İyi 3 Türk 

Filmi’ni Sunarız
 
Derleyen: Sevim Kökdemir

Sinema Kulübü Sinehas bu sayıda Khas Bilgi Merkezi’nde bulunan filmler 
arasından  2000’li yılların Altın Portakal ödülünü alan filmleri öneriyor. 
Kader, Yumurta ve Uzak filmleri taşra ve kent hayatında gözden kaçan 

hayatları usta yönetmenlerin gözünden anlatılıyor.

Oyuncular: Vildan Atasever, 
Ufuk Bayraktar, Engin Akyürek

Yönetmen: Zeki Demirkubuz

Senaryo: Zeki Demirkubuz

Süre: 103 Dakika

Yıl: 2006

Tür: Dram

Özet: Bekir, Uğur’a aşıktır. 
Uğur, Zagor’u sevmektedir, 
Zagor ise suç işlemeyi. Zagor 

hapisten çıkar. Boğucu bir 
yaz gecesi aksilikler birbirini 
takip edince mahallede cinayet 
işlenir. Aynı gece Uğur da 
kaybolur. Bu cinayet, o güne 
kadar genç ve zengin Cevat’ın 
koruması altında yaşayan 
Uğur’un genç ve güzel annesi, 
felçli babası ve küçük erkek 
kardeşi için zor ve karanlık 
günlerin habercisi olsa da, 
Uğur’a delicesine aşık olan 
Bekir’in kurtuluş umudu olur. 

Oyuncular: Nejat İşler, Saadet 
Işıl Aksoy, Ufuk Bayraktar, 
Tülin Özen

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

Senaryo: Semih Kaplanoğlu, 
Orçun Köksal

Süre: 97 Dakika

Yıl: 2007

Tür: Dram

Özet: Şair Yusuf, annesinin 

Oyuncular: Ebru Ceylan, 
Muzaffer Özdemir, Emin 
Toprak, Zuhal Gencer

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Senaryo: Nuri Bilge Ceylan

Süre: 110 Dakika

Yıl: 2002

Tür: Dram

Özet: Yusuf kasabada ona 
bir gelecek olmadığına karar 
vererek İstanbul’a gelmiştir. 

Daha önce şehre yerleşmiş 
akrabası Mahmut’un yanında 
kalıp uzaklara giden gemilerde 
miço olarak iş bulmak ister. 
İdeallerine ulaşmak için her şeyi 
yapmaya hazırdır. Fotoğrafçı 
Mahmut ise, idealleriyle 
arasının gitgide açıldığının 
bilincindedir. Üstelik, kendini 
bu durumdan kurtarmak için 
de hiçbir şey yapamaz ya da 
yapmaya yanaşmaz.

Kader

Yumurta

Uzak

ölüm haberini alır ve yıllardır 
uğramadığı kasabadaki 
çocukluk evine geri döner. 
Bakımsızlıktan harap düşmüş 
bir evde onu genç bir kız, Ayla 
beklemektedir. Yusuf, beş 
yıldır annesi ile yaşayan bu 
uzak akrabadan habersizdir. 
Ayla’nın Yusuf’tan bir isteği 
vardır. Zehra’nın ölmeden önce 
adadığı adağını oğlu Yusuf 
yerine getirmelidir.

Röportaj: Sevim Kökdemir Fotoğraf: Muazzez Ersoy Arşivi

Haber: Khas Haber Merkezi

Sanatçı Muazzez Ersoy’un 
kreş arkadaşlarına selamı var

Yusuf  Atılgan’ın Yalnızlığı Paylaşıldı

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

CİBALİ POSTASI’NI BULABİLECEĞİNİZ NOKTALAR

Aylak Adam romanından 
aldığımız bu iki cümlenin 
sahibi eserlerinde psikolojik 
yabancılaşma ve yalnızlık temasını 
başarıyla işleyen Türk roman 
ve öykü yazarı Yusuf Atılgan 
1989’da hayata gözlerini yumdu.

Modern Türk edebiyatının köşe 
taşı olmuş ancak yeterli akademik 
ilgiyi görememiş yazarlarına 
odaklanmayı amaçlayan Modern 
Türk Edebiyatı Konferansları 
dizisinin ilkini geçtiğimiz yıl yazar 
Tezer Özlü’ye adayan Kadir 

Has Üniversitesi, bu yılki diziyi 
Yusuf Atılgan’a adadı. Yazarın 
hayatı ve eserleri Prof. Dr. Hasan 
Bülent Kahraman ve Doğan 
Hızlan gibi tanınmış gazetecilerin 
ve yazarların katılımıyla 18-19 
Ekim’de konuşuldu. 

… “Görürsünüz adam olmayacak bu çocuk” derdi. Konuşmazdım. Sevinirdim. Babam adamsa ben olmayacaktım… 
… Birden kaldırımlardan taşan kalabalıkta onun da olabileceği aklıma geldi. İçimdeki sıkıntı eridi…


