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GÜNDEM GAZETESİ: Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrenci Uygulama Gazetesi 

 

Ce Le: Bu kampüs nasıl çalışır? 
Hanife Aliefendioğlu 

 

Kampüs üniversiteleri sakinlerine Wziksel mekânın yanı sıra sosyal etkileşim ortamı da sağlar. Kampüsler üniversitenin kimlikleridir ve 

sakinlerine barınma, öğretim, eğitim, eğlence ve boş vakit değerlendirme imkanlarıyla huzurlu ve konforlu bir yaşam sunmaları beklenir. Kuzey 
Kıbrıs’a gelen öğrencilerin öncelikle tercih ettiği kampüs üniversitelerinden biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi, birçok kampüs sakininin 
deneyimlediği bir meydana ve ortak derslerin işlendiği bir binaya sahip. Atatürk Meydanı’na bakan genel derslikler anlamına gelen Central Lecture 
Halls Türkçe konuşanlar tarafından CeLe, İngilizce Siel olarak bilinir. Güzel bir görsellik ve mekânın kullanıcıları için çeşitli etkinlikler içeren CL, 
kampüs içinde yürüyerek ya da bisikletle ulaşılabilecek koruyucu, tanıdık bir kamusal alandır. Bir özelliği ve kişiliği olan CL herkese bir 
aidiyet sağlarken sosyal ve akademik etkileşimi güçlendiriyor ve teşvik ediyor.  
 
 
 
 



 
 
CL’ye çoğunlukla arkadaşlarla buluşmak için geliniyor. 
 
 
 
 
 
 
 



CL’nin anlamı 
 
CL öğrencilerin yaşamında nasıl bir yere sahip? Öğrenciler için ne anlama geliyor? Bu soruların yanıtını CL binası ve çevresinde 
rastladığımız öğrencilere sorduk. Sorularımızdan biri CL binası ve çevresindeki öğrencilerin CL’nin ne demek olduğunu bilip bilmedikleriydi. CL 
binasında ve etrafında yaptığımız kısa görüşmelerde bütün öğrenciler CL’nin açılımını bildiklerini söylediler. Ancak çok azı CL’nin 
açılımını söyleyebildi. Bazıları ise bilmediklerini ya da hiç düşünmediklerini belirttiler. Görüştüğümüz öğrencilerin, mezunların, çevredeki 
işyerlerinde çalışanların CL’yi nasıl nitelediklerine bakalım: CL’nin “herkesin buluşma noktası” olması en yaygın niteleme-lerden biri. Emir, “olması 
gereken her şeyin olduğu ve yeterince büyük bir yer” olarak nitelerken, Kırgızistanlı Aittila için CL binası ve etrafı bütün gün sizi meşgul tutabilir. 
CL binası derslerdeki meşguliyetin ve yorgunluğun atıldığı yer iken, meydan başka türden bir meşguliyetin başladığı yer. İran’dan gelen Maryam 
için ise sadece öğrencilerin değil, onlarla birlikte gelen, değişik kültürlerin ve dillerin de buluştuğu bir yer. Bir başka İranlı öğrenci Kayvan için 
ise “başka kültürleri deneyimlediği bir yer ve sadece atmosferin tadını çıkarmak için bile gelmeye değer”. Farnaz ise CL’yi ve etrafını öğrenciler için 
yararlı ve ilginç birçok etkinliğin ve hizmetin olduğu bir yer olarak gördüğünü söylüyor. CL binasının içinde çok derslik olduğu için zaman zaman 
sınıXarı bulmakta zorlananlar var. Özellikle ana kampüste okuyan öğrenciler için hemen hemen her bölüme uzaklığı aynı olan CL binası ortak 
derslerin yapıldığı vazgeçilmez mekân. Ana kampüste olanlar için CL’ye gelmek ya da önünden geçmek neredeyse kaçınılmaz. Arkadaşlarla 
buluşmak, yeni arkadaşlarla karşılaşmak için iyi bir nokta. Bu arkadaşlıklar arasında romantic ilişkiler de var. Örneğin Nura kız ve 
erkek öğrencilere Xört için CL’nin uygun bir yer olduğunu söylüyor. Hürrem ise “CL’ye çok gelmem ama benim için önemi büyüktür. Kız 
arkadaşımla burada tanıştık. O yüzden bende yeri bir başkadır.” diyor. 
 
 
 

 
 
Kuzey Kampüs’ün merkezinde yer alan CL Meydanı, üniversitenin kalbinin attığı yer. 
 



Bir mecburiyet caddesi 
 
CL’ye gelmeyen öğrenci yok. CL’ye her gün gelenler, sadece gündüz gelenler, gündüz ve akşamları gelenler var. Günde 2-3 saatini geçirenler de 
var; haftada 2-3 kez gelenler de. Geçerken göz atanlar kadar her gün ya da iki günde bir özellikle uğrayanlar var. CL bir pazar yeri çarşı meydanı. 
Yolgeçen hanı. Mecburiyet caddesi. CL derslerle boş vakitlerin, öğrencilerle hocaların birbiriyle karşılaştığı yer. Bu karşılaşmalar kampüs 
havası dediğimiz şeyi yaşatır. Bir aidiyet gelişmesine yardımcı olur. Gizem “Okulda olduğum her gün mutlaka gelirim” derken, İrfan ise Eğitim 
Fakültesi’nde olduğu için genelde derslerinin CL’de olduğunu, o yüzden çoğu zaman burada zaman geçirdiğini söylüyor. Hürrem çok sık 
gelmeyen, sadece gelip geçenlerden. Hukuk öğrencisi Mikail ise “Vallahi her gün burdayım. Günümün çoğu kütüphanede geçtiği için her gün 
çalışmalarımdan sonra burada oturup kahvemi içerim” diyor. CL ve çevresini nasıl kullandığımıza bakalım biraz da. En yaygın cevap vakit 
geçirmek. CL’ye çoğunlukla arkadaşlarla görüşebilmek için geliniyor. Bunun yanı sıra, kontör almak, internet ve fotokopi hizmetlerinden, kablosuz 
internet bağlantısından yararlanmak için, otobüs durağına yakın olduğundan servis saatlerini beklemek için gelenler de yok değil. Rohila’nın 
sözcükleriyle aktaracak olursak “Mesela şu an dersim yok. Öylesine arkadaşlarla buluşmaya geldim. Burada vakit geçirmeyi seviyorum”. Naci ise 
“Kampüste en sevdiğim yerlerden birisi. Kalabalığı seviyorum” diyor. 
 
 

 
 
CL Meydanı’ndaki kafeler, öğrencilerin kampüs içinde en fazla zaman geçirdiği yer. 
 
DAÜ’nün kalbi 
 
CL’ye sessiz saatlerde kafa dinlemeye gelen de var gürültülü zamanda kafa dağıtmaya gelen de. Gelene geçene bakanlar kadar 



gelip geçenler de CL’nin konuğu oluyor. Gelip geçenler bir niyetleri yoksa da etkinliklere kayıtsız kalamıyorlar. Kermesler, sergiler, konserler, bilet 
satışları ve promosyonlar... Kampüsün kalbinin attığı yer CL. Derslerden önce ve sonra çimenlerde oturmanın keyWni tatmayan DAÜ’lü var mıdır? 
Sınav dönemlerinde heyecanını yatıştırmayan? Bu arada sorularımızdan biri olan “CL DAÜ’nün kalbi, merkezi mi?” sorusuna bütün katılımcıların 
“Evet, kesinlikle” yanıtı verdiğini belirtelim. Kısaca herkesin CL binasına gelmişliği CL meydanında vakit geçirmişliği var. CL’deki kalabalığın tadını 
çıkaranların yanı sıra akşam üzerine doğru gelip sessizliğin tadını çıkarıp fıskiyelerdeki su sesini dinleyenler de var. Emir bunlardan biri. CL 
meydanına akşam ve gece gelenler “internetten bir şey indirenler” olarak adlandırılabilir. Akşam ve hafta sonu gelenler CL’nin dingin yanını 
sevenler. Binaya değil de dışına ilişkin yorumlar yapan öğrenciler, Fatmagül gibi çimenlerin ve çiçeklerin verdiği sakinlik ve huzuru dile getirdiler. 
Elçin “okul hakkındaki hemen her şeyi burada öğrendiğini” söylüyor. Şule ve Melis hemen her gün CL’ye uğradıklarını, kütüphaneye ders 
çalışmaya gelmişken kafelere de uğradıklarını söylüyorlar. Onlara göre “burası okulun arkadaş edinme kurumu” gibi bir yer. Röportaj yapan 
öğrencilerimiz öğrencilik günlerini hatırlattığı için CL’ye uğrayan bir mezunla da karşılaştılar. Ona göre burada oturan herkes üniversitede olduğunu 
biliyor. Temiz ve göze güzel görünen bir yer CL. Bir kafe çalışanı olan Cemile Hanım ise “CL’ de çalıştığım için çok memnunum. Öğrencilerle 
vakit geçirmeyi seviyorum. Sıkıcı bir yer değil” diyor. CL’yi kalabalık ve tekinsiz bulanlar da yok değil. “Ama burada herkes birbirine çok uzak. 
Kendi bölümüm küçük olduğu için orada aile gibiyiz” diyen Gizem gibi. Bazı öğrenciler masa ve sandalye sayısında artış olduğunu söylerken 
bazıları son zamanlarda öğrenci sayısının arttığını ifade ediyor. Birçok öğrenci konumundan ve verilen hizmetlerden dolayı CL’den çok memnun. 
Ancak bazı önerileri de yok değil. Daha çok bilgisayar kullanım alanı, daha konforlu oturma araçları, daha fazla açık havada oturma alanı, daha 
çok kafe, ışıklandırma ve çiçeklendirme, dondurma satışı yapılması gibi. 
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