
 



 

 

19.02.2014 Dergi Toplantısı 

Toplantıya başlamadan önce derginin kaç yıldır çıktığı konusunda ufak bir tereddüt  ve 
tartışma yaşadık. Hala bir sonuca varabilmiş değiliz. 
"Kahve içerken aklıma geldi de..." ben fikirlerimi sunuyorum. 
'Karanlıkta Yemek' fikri Tuna'ya çok cazip geldi. Toplantıdan hemen sonra oraya 
gidecekmiş.  
Tolunay Hayrettin Karaca'yla olan röportajından bahsediyor. 
Ferit'in de bir Kaçma yapma hevesi varmış. Yeni kayıtlara özel bir şeyler yapalım 
bahanesiyle onu da söylüyor. Maçka'ya yapalım diyince de "aaa yoook,  gerek yoook" 
yapıyor, oradan anladık. 
Sigara kullanmayan Neşe'den Erdem'e "Burada sigara içiliyor mu?" sorusu geldi. 
Damla 10 tane falan telefon görüşmesi yaptı. Dikkatimi dağıtıyor... 
Selen geldiğinden beri susuyor. Bakalım ne kadar devam edecek. 
Dergiyi ilk çıkaranları geriye doğru iz sürerek bulma planları yapılıyor. 
Erhan dergiyle ilgili bir outline yaptı.(Türkçesi gelmedi aklıma şimdi) 
Erhan Ferit'e "O kadar meraklıysan kampüs yazısı yaz." tarzı bir şey dedi. Ferit 'ben 
öylesine söylemiştim havalarında. 
Gözlüğümle ilgili yorumlar yapıyorlar, gözlerine takıp "Numarasız gibi zaten bu, takma 
boşuna" gibi şeyler söylüyorlar. Sinirleniyorum ama belli etmiyorum. 
Derginin 20. yılıymış. 
Tuna'nın devamlı yalan yanlış bilgiler verdiği ortaya çıkıyor. 
Neşe 7.30'da zumba yapmaya gidecekmiş. Kızlar pilates hakkında konuşuyor, önemli bir 
konu anlaşılan. 
Selen pilatesi duyunca kendine geldi. 
Yoğun sis nedeniyle vapur ve motor seferleri iptal edilmiş. Burcu'yla Elif eve nasıl 
dönecekler diye kara kara düşünüyorlar. 

Erdem Uzun 

(Burcu Z.'nin bazı ufak eklemeleriyle) 

  

 

 

 

 



 

(Bir Woody Allen filmi anlatmayacak olsam da) İ BARCELONA 

BARCELONA ! 

Selamlar! Okulumuzun açılmış olduğu şu günlerde umarım şimdiden sıkılmaya 

başlamamışsınızdır (Bknz. Taylan B.Y.).  

Tatili her şeyden çok seven bendeniz, bundan yaklaşık 6 ay öncesinde "pegasus=ucuz bilet" 

anlayışımla bir çılgınlık yapıp  5 şubat 2014 tarihine  Barcelona' ya bilet aldım. Tarihe dikkat 

ettiyseniz 5 ŞUBAT. Siz siz olun " Amaaaan ben nasıl olsa 37.5 kredi aldım rahat rahat 2. 

sınıf oluyorum" demeyin. Ya da diyin bilmiyorum. Hayır sonra kendinizi fiz106 dan 

anlamadan elerseniz ve 34.5 kredi ile birinci sınıfın içinde bulursunuz benden söylemesi... 

(Yazar burada kendisine ders seçen Uğur S. ye ve ders programı yaparken hiçbir yardımı 

esirgemeyen Burcu Z. ye teşekkür ediyor.) 

Şimdi sizlere Barcelona' da neleri yapmamanız veya yapmanız gerektiğine dair bir şeyler 

karalayacağım. 

YAPMAYIN 1. Türk usulü hesap istemeyin. Yani ben öyle elimi havaya kaldırıp imza 

hareketi eşliğinde anlaşılmayacak şekilde küfrederek komikli hesap istemeyi çok severim, 

fakat orada yaptığımda üstün zekalı garson onun numarasını istediğimi sanıp masaya gelip 

"Whatsapp mi istiyorsunuz?;)" yaptı. Komik oldu güldük o ayrı. 

YAPMAYIN 2. Haritadan bakıp "Ay çok yakınmış yürürüz biz metroya ne gerek var" 

demeyin. Adamlar biliyo da yapıyo metroyu.  

YAPMAYIN 3. Eğere yukarıdaki maddeyi dinlemeyip bütün gün yürüdüyseniz otele 

geldiğinizde "bi 20 dakika uyuyayım da canlanayım" yalanına inanmayın. O 20 dakika 5 

saat olabiliyor. 

 



YAPMAYIN 3. Bileti ucuz alıp gittiğinizde emin olun ki tek giden siz değilsiniz. O 3,5 saat 

boyunca uçakta sizinle olan insanlar muhtemelen aynı yerlerde sizinle takılıyor olacak. 

Yüksek sesle Türkçe konuşmayın sonra duyan "Ay sizde mi Türksünüz ihihiihih" diye 

yanınızda bitiveriyor. 

YAPIN 1. Ucuz içki keyfinin tadına varın.  

YAPMAYIN 4. "Ay ben her gün lokal lezzetler denemek istiyorum" tribine girmeyin. Paella, 

tapas bi yere kadar. Ekmeği bile parayla getiriyorlar masaya, doymadan kalkarsınız sonra. 

 

YAPIN 2. 3 gün yediğiniz lokal yiyecekler yeterli 4. gün Mc Donald's la kaldığınız yerden 

devam edin. Yıllardır görmediğiniz dayınızı görmüş gibi seviniyorsunuz yerken- en azından 

ben-. 

YAPIN 3. Benim gibi yönünüzü bilmeyen biriyseniz haritada kaybolmamak pusulayla 

çalışın. Hayır sonra çok yürüyorsunuz, ayaklarınız sizden nefret ediyor. 

Burada uzun uzadıya Barçayı anlatmak isterdim, fakat kimseyi sıkmamak istedim. O 

yüzden kısaca, tüm tembelliğimle diyorum ki tatilin her türlüsü güzel.  

Dolmayan ikinci sayfam ve benden sevgiler:) 

 

 

 

 

 

 



EUROSPORT'A NASIL GİRDİM 

(Bir Spor Meraklısından Faaliyetname) 
 
Merhaba kaçma okuyucuları. Yazının başlığı biraz değil bir hayli maskülen kaldı ama elde 
değil. Sizlere birçok sporseverin sıkça takip ettiği bir mecra olan Eurosport ile (hayır 
internet sitesi değil, orası farklı bir ortam) olan maceramın başlangıç hikayesini 
anlatacağım. Bu yazıyı yazarken 4 yıl önceye gitme ihtiyacı hissettim. Bunun sebebine 
yazının içinde değineceğim.  
 
Benim gibi spora, sporcuya meraklı olan, aklının bir yerinde spiker, efendime söyleyeyim 
yorumcu, haberci olmak isteyen birileri vardır diye ümit ederek yazımı kaleme aldım. 
2010'un Ekim ayında Kulübe adımımı attığım ilk gün kafası spor ve ders dışında başka bir 
düşünceye çalışmayan biriydim. (Abartıyor da olabilirim, siz öyle olmayın diye söyledim) 
Aklım fikrim bir şekilde spor camiasının içinde olmak, maç anlatmaktı. Sonra bir gün 
Mustafa (Özdemir) abi ile tanıştım. Onun Eurosport geçmişi, Gazoz Ligi vesaire bağlantıları 
çoktu. Abi ben bu camia içinde olmak, NBA tayfasıyla (Orkun Çolakoğlu, Caner Eler, İsmail 
Şenol) tanışmak istiyorum dedim. O zamanlar NBA d-smart adıyla hayat bulan kapitalizmin 
tutsağı olmamıştı (siyaset karıştı pardon). Bir gün maça gel tanıştırayım dedi. Bu vesileyle 
İsmail abi ile tanıştım. Mailini aldım, Ntvspor'u ziyaret etmek istediğimi söyledim. Neyse 
beni davet ettiler, orada Orkun ve Caner abiler de ordaydı. (Burcu Esmersoy da oradaydı) 
Sohbet muhabbet derken sen daha eğitimine bak ama iletişimi koparma dediler, öyle de 
oldu. Caner abi twitter'dan takip falan etti, 4 yıldır yazdıklarıma dikkat ediyorum öyle 
şeyler. 
 
Bunun yanında twitter'dan Eurosport ekibini takip edip sürekli mentionlaşıyorduk. (Bkz. 
Sosyal Medya'nın Gücü) 
 
Yıl oldu 2013 Kasım. Eurosport Türkiye'nin twitter hesabından Avustralya Açık ve Londra 
Masters Snooker Turnuvası için stajyerler arıyoruz diye bir tweet düştü. Hemen Caner 
abiye mail atıp başvurdum bir el ver abi ayarında bir ricada bulundum (derin Eurosport). İki 
gün sonra mailime "Bağış Erten'e senin adını ilettim, ilgilenecekler." diye cevap geldi, sonra 
Başak abla (böyle dediğim için kafamı kırardı) bana görüşme günü ve saatini mail olarak 
attı. Çağırıldık, iyi güzel de ben adresi bilmiyorum demeye kalmadan adresi de belirten 
mail geldi. Şirket politikası olarak adres paylaşılmıyormuş sonradan öğrendim. #beingcool 
Adresi buldum her şey çok güzel, şöyle bir sıkıntı var. Ne bir Eurosport tabelası, ne de bir 
kapı zili var. Koskoca Eurosport dersin ama öyle. Bildiğiniz apartman dairesinde nev-i 
şahsına münhasır bir ortam burası. Doğru yere geldiğime emin olmamı sağlayan tek şey 
kapının yanındaki 50x30 luk Eurosport logosuydu.  
 
İçeri girdim, Bağış abi ile görüştüm,nasıl bir adam olduğumu anlattım. Caner abinin torpili 
işe yaramış olacak ki seni bize Caner önerdi, ondan ötürü sana özel gözle (Bkz. Alıcı gözüyle 
bakmak) bakacağız, gece yayın ekibiyle çalışacaksın, 23, 23.30 gibi gel, istediğin zaman da 
çık dedi. Sınav programımı, diğer detayları konuştuk ve 13 Ocak'ta işe başladım. 
 
Yazıyı burada sonlandırmanın isabetli olacağını düşündüm. Gerisi şirket içi bilgiler, dost 
meclisi vesaire. Özel olarak gelip sorarsanız, sormak isterseniz onları da anlatırım. 



 
Burada çalışarak "yapmasaydım pişmanlık duyardım" dediğim şeylerden birini yapmanın 
haklı mutluluğunu yaşadım. Çok keyif aldım, uykusuz kaldım, yorgun düştüm, kabinde 
uyuyakaldım, gece 3'te İstiklal'e çıkıp tinercilerin arasından koşturarak yemek yemeye 
gittim,Roger Federer'in maçının anlatımında yer aldım. Yıllardır twitter'da takip ettiğim 
adamlarla geyiğin dibine vurdum. İnsanlar işe gitmek için uyanırken ben yatağa gittim. 
Sabah soğuğunun ne boyutlara çıkabileceğini hissettim ve daha aklıma gelmeyen bir dolu 
enstantane. Anlayacağınız unutulmaz bir deneyim oldu. Para kazanmak için çalışıyor 
olmam gerekseydi bu şansı hiç elde edemeyecektim. Bu sebeptendir ki öğrencilik böyle 
maceralar için tek uygun zaman galiba. Bu sebeptendir ki aklınızda kalacağına uğraşın, 
deneyin, bekleyin. Kişisel gelişim kitabı gibi bitirmesem olmazdı. 
 
Bu yazıyla 4 yıllık kaçma maceramın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Okula kayıt olduğum 
gün Numan'ın dağıttığı kaçmayı, ve diğer kaçmaları hala saklarım. Hiçbir zaman kalemim 
Faruk Çetiner ve Umut Gül kadar esprili olmadı. Bunu da dert etmedim değil (İtiraf.com). 
 
Bu dönem boyunca birlikte çalıştığım editörler İrem Karaturhan, Ecenur Doğan, Faruk 
Çetiner, Ufuk Balcı, Erhan Kaya, Merve Çeliker, Esra Çalışkan, Tuğçe Gençoğlu, Demet 
Sertoğlu, Ezgi Tabak son olarak da Burcu Zülfikaroğlu ve Elif Edibali ikilisine kaçmaya 
katkılarından ötürü teşekkürü bir borç bilirim.  
 
Öğrenciliğin kıymetini bilin 
 
Haşim Pekkoç 
@hasimpekkoc 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i̇tiraf.com/


KAYIP ARANIYOR 

Kaçma ekibi olarak onca işimizin arasında kulüp odasında bazı  eşyaları tespit ettik. 

Görünen o ki kimse bu eşyaların sahibini bilmiyor, bir tek dileğimiz var: SAHİBİ SİZSENİZ 

ALIN. 

1. 1 Çift siyah Kemal Tanca markalı, numarası 

belli olmayan erkek ayakkabısı.  

(Sevgili sahibi, lütfen al şunları göz zevkimizi 

bozuyor.) 

 

 

 

 

 

 

2. Bir adet 42 beden Damat takım elbisesi 

kabında Sarar markalı kareli gömlek.( 

Ayakkabılarla sahibinin aynı olduğunu 

düşünüyoruz, bu sorumsuz her kimse bir 

zahmet alsın eşyalarını.) 

 

 

 

 

 

3. Günlerdir bilgisayar kasasının üzerinde duran bu 

nadide lipstick neredeyse hiç kullanılmamış. Sahibinin geri 

dönüp alacağını sanmıyoruz, zira üzerinde bir diş izi 

keşfettik. İlerleyen günlerde bu diş izinin sahibinin de 

peşine düşeceğiz.  

 



4. Bir adet Sinecod adlı 08.2016 son kullanma tarihli 

neredeyse hiç içilmemiş gibi görünüp lakin bir kaşık 

alınmış diye tahmin ettiğimiz şurup. Dolabımızda 

duruyor. Sahibine duyurulur. 

 

 

 

 

 

5. Damat kılıflı gömleğin yanında aslılıkta bir 

torba içinde bulduğumuz bu kazak  XXL ve LCW 

markalı. Sahibi kimse az biraz diyet yapsın XXL nedir 

Allah aşkına. 

 

 

 

 

 

6. Polo Garage marka, tahminen 38 numara olan bu 

güzide siyah topuklu ayakkabıyı kulüpte öyle 

kendi haline bırakan kızı anlayamıyoruz. Topuklu 

ayakkabı bu...  

 

 

 

 

 

Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar.  Aranızda bunlardan birinin sahibi varsa lütfen 

çekinmesin söylesin, biz de hayırlara vesile olalım.  

(Güneş: Geri dönüş yapmayın, sessizce bu eşyaları alın ve utancınızla gözden kaybolun) 



Gözetim nedir ? Yenir mi ? Nasıl girilir, nasıl çıkılır ? ( Çıkılır kısmı yapım aşamasındadır.) 

 -Kaç kredi aldın bu dönem ?                  -Gözetimdeyim ben ya 15 kredi.. 

 -Haftada 2.5 gün okul mu olur ?           -Gözetimdeyim ben ya 15 kredi.. 

 -“X” dersini neden almadın sen ?         -Gözetimdeyim ben ya 15 kredi.. 

 Peki nedir bu gözetim, bir girip baksam mı diyenlere buyrun yazımızdan başlayalım. Çok 

şey istemez sizden gözetim, 1.80 ortalama yapmayıver yeter der. 

 Peki 1.80 ortalama ‘bile’ nasıl yapılmaz ? 

 1-Lisansa yeni başlamışsınızdır, mat103 aldınız, salı günü asistanın soru çözümü var. Kim 

gidecek şimdi, internetten bakarım ben zaten soru çözümlerine. 

 2-Sabah 8.30’da Fizik dersiniz var taa Maslak Kampüsü’nde , kim kalkacak sabah 7’de? 

Anadolu Yakası’nda ise evin kim çekecek köprü trafiğini, Beşiktaş’tan kim uğraşacak Yıldız 

trafiğiyle, ohoo… 

3-Kimya Lab., 2 haftada 1… Unutabilir tabi insan , bu hafta mıydı, gelecek hafta mı derken 

aa zaten yaz okulunda “X” Hoca 3 günde bitiriyormuş tüm dönemi. O zaman yazın 

hallederiz… 

 4-Vizeler başlıyoor. Hadi kütüphanede sabahlayalım, hep beraber çalısalım. Ardından grup 

üyelerinden sırasıyla “hadi bi sigara içelim”,” karnım açıktı pizza mı söylesek”, “hadi bir 

daha sigara içelim”, “pizzalar geldi”, “yemek sonrası sigaramızı içelim”, “aslında Taksim’e 

mi geçsek 2 saat kop kop’a geçelim ?” İpin koptuğu nokta burasıdır işte, gidilir-gelinmez. 

Saatler geçer, sabah vizeye girilir, kafan güzeldir, kalırsın.  

5-Final dönemine gelinir, pazar sabahına sınav koymuşlardır. Resmi tatil arkadaşım, ben 

evdeyim !! 

6-Bütünleme dönemi gelir, neyse yaa bu zamana kadar çalışmadık iki günde mi olacak? 

Seneye hallederiz.. 

 Sonra transkripte bakarsan şu rakamları görürsün..  

 

 

 

 1 sene sonrasında, gözetimden nasıl çıkılır yazım için çalışmalara başlamış bulunmaktayım. 

Gelecek sayılarımızda “ Tamam, girdim, arkadaşa baktım, şimdi nasıl çıkacağım?” 

yazımızda görüşmek üzere... 



KAÇMAGAZİN 

 Random gülüşlerin pirensesi Mirace E.H. nun elleri artık 

klavyede sadece asdfghjki ye bastığından dolayı klavye 

terapisi aldığı bilgisi elimize ulaştı. 

 

 İlk hafta tüm enerjisi ve "bu dönem çok farklı olacak" 

mottosuyla okul hayatına devam eden Taylan B. Y. nin 

önümüzdeki haftalarda ne yapacağı bahis konusu oldu. 

 

 Demet S. nin nüfus müdürlüğüne adını "22 kredi olarak" 

değiştirmek istemesi gerekçesiyle başvurduğu öğrenildi. Bu 

dönem 22 kredi alarak lisans hayatına hızlı bir giriş yapan 

Demet'in her sabah, yaz okullarıyla birlikte 2012 

girişlilerden önce bitireceğim  diye haykırdığı duyuldu. 

 

 Herkesin içten içe Saadettin Saran' a Hülya Avşar'la neden ayrıldınız sorusunu 

sormak isteği öğrenildi. 

 

 Teknik Resim alan İmklılar hayatın anlamını çözdüler mi merak konusu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Damla A. dan şok açıklama: "Vapurum olsa bu siste dışarı çıkartmam!" 

Anlayamadık. 

 Erhan K. ve Haşim P. nin eski Justin Timberlake konserlerindeki tüm şarkı 

sıralamalarını bilmeleri üzerine 26 Mayıstaki konsere onur konuğu olma 

çalışmalarına girdiği kulislerde konuşuluyor. (Erhan K. nın Jessica Biel için Justin' e 

yakışmıyor söylemlerine değinmiyoruz bile) 

 Neşe K. nın en sevdiği filmin "Keşke 30 Olsam" olması üzerine kendisini gerçekçi 

olmaya davet ediyoruz.  

 Mirace E.nin şubat tatillinde kulübe getirdiği boşnak böreklerinin büyüsünden 

kurtulamayan kulüp üyeleri tez zamanda devamını bekliyor. 

 



 Yılın yeteneksizi Elif E. arkadaşlarıyla oyun 

oynarken ilk elenen olarak oynuyormuş gibi yapmakla 

yetindi.  

 

 

 Teknik resimde kulüp üyelerinin bir çoğunun ‘n’ harfini 

yapmamasının nedenini araştırmaktayız. 

 

 Demet S. ilk dersinden çıktıktan sonraki mutluluğunu anlata 

anlata bitiremedi. Çimlerde yayılmanın keyfine lisans derslerine 

girdikten sonra vardım diyen Demet' i tebrik ediyor, 

başarılarının devamını diliyoruz. 

 

 Son dedikodulara göre Güneşle O. Güleryüz Sofya' ya gidiyormuş ;))) 

(Barış yorumuyla Bulgar'a gidiyorlarmış) 

 

 İsviçreli bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre diksiyon bozukluğu ve kendini 

anlatamamanın erkeklerde feminen triplere yol açtığı belirlendi. 

 

 3 yıl kahve hayatından çıkmaya çalışan O.G., İ.G.Y. ve E.K.'nın kültürel gezileri son 

hız devam ediyor. 

 

 Son alınan haberlere göre U.G. "Kuru fasulye yiyen en kalabalık grup" rekorunu 

kırdığı duyuldu. 

 

 2014 YBK genel koordinatörünün aydın bir 

kişi olma çabaları sürüyor. 

 

 Başkan gene çay ısmarladı. 

 Emre Tugay'ın yeni saç modeli sanat 

camiasında keyifle karşılandı. 

 Geçen senenin başkanı, konuşabileceği en 

son konu olan etik konusunda serzenişte. 

 Koray ile Barış son günlerin en yakışan çifti 

yolunda emin adımlarla ilerliyor. Plase: 

Canberk & İsmail. 

 Belçika'dan ve Balkan'lardan kırmızı kart haberi geldi. 

 



 


