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HALUK DORTLUOĞLU
BYV Mütevelli Heyeti Başkanı

SUNUŞ
Peygamber Efendimiz (sav) komşumuzun bir sıkıntısı olduğunda bize düşen sorumluluğu bir hadisle
şöyle dile getirerek vurgulamıştır:
“Komşusu açken tok yatan kimse bizden değildir.”
Zor zamanlarda yaşıyoruz…Bölgemizde onca sorunun, çatışmanın içinde, bir istikrar ve huzur adası
haline geldi ülkemiz. Aynı zamanda, bölgede her sıkıntıya düşen insanın aklına gelen ilk sığınak ve
güvenli bölge durumundayız. Bir tarafta umarsızca halkına eziyet eden, zulmeden rejimler; diğer tarafta nasıl vücuda geldiği ve kime hizmet ettiği bilinmeyen örgütler... Coğrafyamızda cereyan eden bu
savaş ve çatışmalarda en fazla acıyı masum bölge halkı çekti ve halen de çekmeye devam ediyor. Bu
şiddet sarmalında ağır silahların hedefi olan yüz binlerce kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi
de doğup büyüdükleri, vatan belledikleri topraklarını terk etmek zorunda kaldılar.
Özellikle Suriye’de yaşanan; önü şu ya da bu sebeple alınamayan iç savaş nedeniyle, milyonlarca Suriyeli ülkelerini terk etmek durumunda kaldı. Bu insanlar hayata tutunabilmek için başta Türkiye,
Lübnan ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere sığındılar.
Boğaziçi Bülteni’nin bu sayısını ülkemizde misafir ettiğimiz muhacir kardeşlerimize ayırmak istedik.
‘Onların hikâyesini yeniden hatırlamak ve acılarını bir nebze hafifletebilmek için bizler neler yapabiliriz?’ sorusuna kalıcı cevaplar bulmaya çalıştık.
Biz inanıyoruz ki üzerimize düşen kardeşlik ve insanlık sorumluluğunun hakkını verebilmek için, elimizden gelen gayreti göstermek için gün bugündür!
Bültenimizde ayrıca, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun eski dostu Sayın Mustafa Özel’le
gerçekleştirilen bir röportaja da yer verdik. Birlikte Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşadıkları, gençlik yıllarından anıları da içeren bu röportajı okumadan önce kendinizi zihin açıcı bir ufuk turuna hazırlayın.
Bölgemizdeki çatışmaların bir an önce son bulması ve kardeşliğin yeniden tesis edilebilmesi dileğiyle
sizleri Bültenimizin 39’uncu sayısıyla baş başa bırakıyorum.
Selam ve muhabbetle…

Türkiye’deki Suriyeliler ve
Geleceğe Yönelik
Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset
Araştırmaları Merkezi (HUGO) Müdürü

Beklentileri
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Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN

Türk hükümeti ilk olarak

1 M.Murat ERDOĞAN’ın “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” başlıklı çalışması Bilgi Üniversitesi
Yayınevi tarafından Şubat 2015’de yayınlanmıştır. Kitapla
aynı başlık altında Türkçe-İngilizce olarak hazırlanan rapora
www.mmuraterdogan.com adresinden ulaşılabilir.

Suriye ve Suriyeliler krizinin en önemli
muhataplarından birisi, Suriye ile 911
km’lik sınırı olan Türkiye’dir. Türkiye’ye
Suriye’den ilk toplu nüfus hareketi,
29.04.2011 tarihinde Hatay ili Yayladağı
ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısından
252 kişilik bir grupla olmuş, ardından 3,5
yılda aralıksız devam etmiştir. Aralık
2014 itibari ile Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı sayısı 1,650,00’e ulaşmıştır. Türk hükümeti ilk olarak “zulüm ve savaştan kaçan bu misafirler için sınırların açık olduğunu ve öyle kalacağını, gelenlerin Türkiye’deki temel ihtiyaçlarının karşılanacağını ve kimsenin zorla geri gönderilmeyeceğini” açıklamıştır. Uluslararası koruma
ilkeleriyle tam uyumlu olan bu politika,
uluslararası toplum tarafından o dönemde ve daha sonra da takdirle karşılandı.
Türkiye’nin sürecin başından itibaren ilan
ettiği “açık kapı” politikası zaman zaman
bazı aksaklıklar yaşansa da prensip olarak sürdürülmüştür. R.T.Erdoğan 18
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“açık kapı” politikasının sadece Sünni
Araplara yönelik bir politika değil, ilkesel
bir duruş olduğunu ortaya çıkarmıştır.

DOSYA • S U R İ Y E L İ

S

uriye’de 15 Mart 2011’de başlayan
rejim karşıtı gösterilerin kısa zamanda ciddi çatışmalara ve ardından da bir iç savaşa dönüşmesi ile birlikte
ülkeden komşu ülkelere doğru dramatik
bir insan kaçışı yaşanmaya başladı. Tarihte eşine az rastlanan boyutlara ulaşan Suriyelilerin yaşadıkları insanî dramı BMMYK “yakın tarihte görülen en büyük göç
dalgası” olarak nitelemektedir. 22,4 milyon nüfusu olan Suriye’de Nisan 2011
sonrasında en az 6-9 milyon arasındaki
insan evini terk etmek zorunda kaldı.
Bunların yaklaşık 3,5-4 milyonu ise ülkelerini terk etti. Özellikle 2014 başından itibaren Suriye’deki krizin önemli bir parçası ve tarafı haline gelen İŞİD-İD’in varlığı,
hem bölgedeki insan hareketliliğinin niteliğini ve yoğunluğunu, hem de siyasi ve
sosyolojik dengeleri ciddi biçimde etkisi
altına almıştır. Eskiden sadece Esad rejiminin baskılarından kaçan “Sünni Arap”ların ulaşmak istediği Türkiye’ye son dönemde İŞİD’den kaçan Kürt, Nusayri,
Ezidi ve diğer gruplar da sığınmaya başlamıştır. Bu durum Türkiye’deki Suriyelilerin etnik-mezhepsel-dinsel heterojenliğini artırmış, aynı zamanda Türkiye’nin

“zulüm ve savaştan kaçan bu
misafirler için sınırların açık
olduğunu ve öyle kalacağını,
gelenlerin Türkiye’deki temel
ihtiyaçlarının karşılanacağını
ve kimsenin zorla geri
gönderilmeyeceğini”
açıklamıştır.
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Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN

Temmuz 2014’de yaptığı konuşmada
“Bombalardan kaçan insanları bombalara
teslim etme gibi bir lüksümüz yok” diyerek zulümden kaçarak gelenler olduğu
müddetçe, onları da kabul etmeye devam
edileceğini ilan ediyordu. Bu politikanın
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından görevi devralan Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu Hükümeti tarafından da devam edeceği bizzat Davutoğlu tarafından
tekrarlandı. Davutoğlu “sınır boylarında
birikmiş kardeşlerimize, hangi etnik, dini
veya mezhebi kökenli olursa olsun yardım etmeye hazırız” diyordu. Suriye’den
gelen sığınmacı akını 2014 sonuna kadar
yoğunluğu ve kalış süreleri itibari ile olağanüstü yüksek bir seviyede devam etti.
Sadece 18-24 Eylül 2014 tarihlerinde Kobani’den IŞİD saldırıları dolayısıyla kaçan
180 bin civarında sığınmacı daha kabul
edildi. Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar
konusunda ortaya koyduğu “açık kapı”
ve “geçici koruma” politikası, Türkiye’deki iç siyasi baskıya, toplumsal endişelere
ve olağanüstü güvenlik kaygıları ve mali
yüke rağmen bu çalışmanın tamamlandığı Şubat 2015’e kadar devam ettirildi.
Suriyeli sığınmacılar sorununun % 95’i
hem insani hem mali yük bakımından 5
bölge ülkesine kalmış görünmektedir.
Türkiye tek başına Suriye’den kaçanların
yaklaşık % 42’sini yani 1 milyon 650 bin
kişiyi misafir ederken, Batılı gelişmiş ülkelerin sığınmacılardan aldığı toplam
pay, % 5’lerde (180-200 bin kişi) kalmıştır.
Yani Türkiye’nin savaştan kaçanlara yönelik gayet doğru olan “açık kapı politikası”, dünyadaki genel duyarsızlık ve
uluslararası kurumların yeterince etkin
olamamasından dolayı Türkiye’yi her geçen gün daha da fazla risk altına sokan bir
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Türkiye tek başına

Suriye’den kaçanların
yaklaşık % 42’sini yani 1
milyon 650 bin kişiyi misafir
ederken, Batılı gelişmiş
ülkelerin sığınmacılardan
aldığı toplam pay, % 5’lerde
(180-200 bin kişi) kalmıştır

sürece dönüşmüştür. Belki de daha dramatik olan; bizzat üst düzey BM temsilcilerinin de dile getirdiği gibi ortaya konulan çifte standarttır. Yani özellikle Avrupa, Türkiye’nin açık kapı politikası çerçevesinde doğu sınırını açık tutmasını çok
önemserken, bu konuda yaşanan aksaklıkları uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu gerekçesi ile sert biçimde eleştirmekte ve eş zamanlı olarak
Türkiye’nin AB’ye açılan Batı sınırının
sıkı sıkı korunmasını talep etmektedir.
Dünyanın Suriye krizinde ortaya koyduğu son derece yetersiz ve başarısız dayanışma gerçeği, gelecek krizlerde komşu
ülkeleri daha dikkatli olmaya ve hatta sınırlarını daha sıkı kontrol etmeye itebilecektir.
Benzer bir tablo BM’in donörlerden kriz
bağlamında talep ettiği mali yardım taleplerinde de ortaya çıkmaktadır. BM’in
acil yardım taleplerinin ancak % 26,8’i
karşılık bulabilmiştir. Türkiye için Suriyeli sığınmacıların mali yükü de her geçen
gün olağanüstü boyutlara çıkmaktadır.
Ağustos 2014’e kadar BM’nin teknik yardım, insani yardım hesaplama kriterleri-

DOSYA • S U R İ Y E L İ

M Ü LT E C İ L E R

Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN
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Ağustos 2014’e kadar

BM’nin teknik yardım,
insani yardım hesaplama
kriterlerine göre Türkiye’nin
Suriyeli sığınmacılar için
yaptığı yardımın mali
büyüklüğü, 4,5-5 milyar
dolara çıkmıştır.
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ne göre Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar
için yaptığı yardımın mali büyüklüğü,
4,5-5 milyar dolara çıkmıştır. Devlet harcamalarının yanı sıra ayrıca STK’ların da
Suriyeliler için 600-750 milyon dolar harcama yaptığı hesaplanmaktadır. Bu süre
içinde Türkiye’ye uluslararası yardım
olarak BM’nin kuruluşları veya diğer ülkelerden gelen destek toplamı ise 233 milyon dolara, yani Türkiye’nin yaptığı harcamanın sadece % 5,6’sına denk gelmektedir.

8
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Türk toplumunun

gösterdiği “kabulün”
sürdürülebilirliği için çok
hassas bir göç yönetim
modeli geliştirilmesi,
bunun için de en başta Türk
toplumunun desteğinin
alınması gerekliliği açıktır.

3,5 yılı aşkın süredir Türkiye’de ikamet
eden yaklaşık 1,6 milyon Suriyeli sığınmacının Türkiye’deki kalış süreleri her
geçen gün artmakta ve hatta sürekliliğe
dönüşmektedir. Tam da bu nedenle, hem
bu günü anlamak hem de geleceğe projeksiyon tutmak bakımından ele alınması
gereken en önemli konulardan biri artık,
“toplumsal kabul ve uyum” konusudur.
Suriyelilere yönelik olarak Türk toplumunun 3,5 senede ortaya koyduğu olumlu
tavır ve yüksek toplumsal kabul “sınavı-
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Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN
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nın” olağanüstü başarılı olduğu söylenebilir. Ancak toplumsal tahammül ve kabulün sürdürülebilirliğinin kendiliğinden
sağlanamayacağı da açıktır. Türk toplumunun gösterdiği “kabulün” sürdürülebilirliği için çok hassas bir göç yönetim
modeli geliştirilmesi, bunun için de en
başta Türk toplumunun desteğinin alınması gerekliliği açıktır. Kriz, sadece olağanüstü büyük bir mali külfetten öteye,
toplumsal etkileri bakımından da acilen
ele alınmalıdır. Burada belki de en acil ve
hassas konu, Suriyelilerin Türkiye’de geçicilikleri-kalıcılıkları konusundaki öngörülerle ilişkili politikaların geliştirilmesidir. Sağlık, eğitim başta olmak üzere
kamu hizmetlerinden yararlanmada Suriyelilerden kaynaklanacak sorunlar ile iş
piyasasındaki tedirginlik, Suriyelilere
karşı tepkileri körükleyebilme potansiyeline sahiptir.

10
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Konunun ekonomik boyutu oldukça karmaşıktır. Türkiye 4,5-5 milyar dolar harcama yapmakla birlikte, bölgede farklı bir
ekonomik dinamik oluştuğu, ayrıca bazı
Suriyelilerin Türkiye’de yatırım yaptıkları ve iş alanları açtıkları da bilinmektedir.
Bazı bölge illerinde Suriyelilerin ekonomik anlamda ciddi katkılar sağladığı gözlenmektedir. TUİK’in 2013 yılında Türkiye’de işsizliğin en çok düştüğü 3 ili; Kilis,
Gaziantep ve Adıyaman gibi bölge illeri
olarak tespit etmesi, göç sürecinin karmaşıklığını ortaya koymaktadır.
Göç her dönemde ekonomik ve sosyal bakımdan hem bir kriz hem de bir fırsat olayıdır. Burada önemli olan krizin nasıl yönetileceğidir. Artık büyük ölçüde kalıcı
olacağı belli olan ve sadece bugünün değil önümüzdeki yüz yılın meselesi haline
gelebilecek Türkiye’deki Suriyeliler olgu-

Türkiye 4,5-5 milyar

dolar harcama yapmakla
birlikte, bölgede farklı bir
ekonomik dinamik oluştuğu,
ayrıca bazı Suriyelilerin
Türkiye’de yatırım yaptıkları
ve iş alanları açtıkları da
bilinmektedir.
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suyla ilgili yapılması gereken ilk şey, ciddi bir veri tabanının oluşturulması, buradan hareketle de istihdam alanlarının
kontrol edilmesi ve geliştirilmesidir. Bu
yapılmaz ise nitelikli Suriyeliler gelişmiş
Batı ülkelerine gidecek ve Türkiye’de kalanların Türkiye’ye verecekleri katkı azalacaktır. Kriz kazanca dönüştürülebilir,
ancak bunun kısa vadede olması beklenmemeli ve toplumun Suriyelilerden kaynaklanacak sorunlarla karşılaşmaması
için politikalar geliştirilmeli ve desteği
sağlanmalıdır.

M Ü LT E C İ L E R

Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN
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Mültecinin Ruh Sağlığı
Yrd. Doç. Dr. Z. Ceren Acartürk
İstanbul Şehir Üniversitesi
Psikoloji Bölümü Öğr. Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Z. Ceren Acartürk

Doğal afetler ya da

Göçün belki de en riskli kısmını zorunlu
göç eden sığınmacılar ve mülteciler oluşturmaktadır. Ülkemizde son 3 yıldır Suriye’deki savaştan kaçan 1,5 milyondan
fazla mülteci bulunmaktadır. Bunların
bir kısmı kamplarda yaşarken birçoğu
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kendi imkânları ya da çeşitli kuruluşların
desteğiyle kamp dışında yaşamaktadırlar. Savaşa maruz kalmak, sevdiklerinin
öldürülmesi, kaçırılması, ülkeyi bırakıp
kaçmak ve yarına dair endişelerle dolu
olmak bir insanın yaşayabileceği en ağır
travmalardandır. Doğal afetler ya da
kazalarla karşılaştırıldığında savaş gibi
insan eliyle oluşturulan bir travmayı kişinin anlamlandırması ve üstesinden gelmesi çok daha zor ve yavaş olur. Savaş
travması yaşayan bireylerde “Travma
Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)” diye
bilinen ruhsal hastalığın görülme sıklığı
yüksektir. Bu hastalıkta, savaş anından
kareler fragmanlar şeklinde kişinin gözünün önüne gelir; geceleri kabuslarla
uyanır; insanlarla konuşmak istemez;
insanlara güveni azalır; çabuk öfkelenir
ve hatta bazen hayatta kaldığı için kendini suçlu hissedebilir. Savaşa dair bir şey
gördüğünde panik atağa benzeyen tepkiler verir (terleme, kalp atışının hızlanması, nefessizlik, boğulma hissi...) ve ona
savaşı hatırlatan kişilerden ve yerlerden
kaçmaya çalışır. Kilis’teki mülteci kampında yaptığımız çalışmada 782 kişinin
%84’ünde travma sonrası stres bozuklu-
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nsanlar ekonomik, kişisel ya da politik sebeplerle ülkelerinden ayrılıp
başka bir ülkeye göç ederler. İster zorunlu olsun ister gönüllü, göç stresli bir
yaşam olayıdır. Göç motivasyonu farklı
olsa da göçle beraber kişi birçok değişim
ve zorluk yaşar. Göçmenin yeni ülkenin
dilini, yazılı-sözlü kurallarını, kültürünü
öğrenmesi ve kendine o toplumda bir yer
edinmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçler kişinin psikolojik direncini zorlayacaktır. Bazı göçmenler bu süreci olumlu
atlatsa da birçok çalışma bize ruhsal hastalıkların göçmenlerde ev sahibi topluma
kıyasla daha çok yaşandığını gösteriyor.
Örneğin, Hollanda’daki Türk ve Faslı
göçmenlerde depresyon oranları Hollandalılara göre daha fazladır. İngiltere’deki
Karayipli göçmenlerde ise şizofreni oranlarının hem İngilizlerden hem de kendi
ülkelerindeki vatandaşlarından daha
yüksek olması dikkati göçle gelen sorunların ve değişimlerin üstüne çekmiştir.
Yeni bir kültüre uyum sağlamaya çalışmak, destek mekanizmaları oluşturmak
ve geride kalanların yasını tutmak zaman
alacak süreçlerdir.

kazalarla karşılaştırıldığında
savaş gibi insan eliyle
oluşturulan bir travmayı
kişinin anlamlandırması ve
üstesinden gelmesi çok daha
zor ve yavaş olur.

Yrd. Doç. Dr. Z. Ceren Acartürk
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ğu belirtilerine rastladık. En çok rastladığımız belirti mültecilerin kendilerini
hala savaş alanında hissediyor olması.
Bu aslında travma mağdurlarında çok sık
görülür ve “olayı yeniden yaşama” diye
isimlendirilir. Kişi savaştan kaçtığını bilse de gün içinde bir anda kendini savaşın içinde gibi hisseder, korkar, olduğu
yerde sıçrar ya da çığlık atabilir. Kampın
Suriye sınırda olması, bomba seslerinin
duyulması, gidip gelenler aracılığıyla her
gün yeni haberler alınmasının bu oranın
yüksek olmasında etkisi olduğunu düşünüyoruz. Savaş mağdurlarında TSSB dışında en sık rastladığımız bir diğer ruhsal
hastalık ise depresyondur. Depresyondaki birey hayata ilgisini kaybeder, kendini
artık eskisi gibi mutlu hissetmez, konsantrasyon ve uyku sorunları yaşar.
Çalışmamızın ikinci kısmında travma
sonrası stres bozukluğu yaşadığını tespit ettiğimiz mültecileri bir travma terapisi olan EMDR terapisi için davet ettik
(Eye Movement Desensitization and
Reprocessing- Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme). Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen ve
travmaya kısa sürede müdahale eden bu
terapi yöntemi daha önce 1999 Marmara
depreminde de uygulanmış ve etkisi kanıtlanmıştı. Kampın psikososyal destek
sorumlusu psikoterapist Mustafa Çetinkaya ile ortalama 5 seansta uygulanan bu
yöntem sayesinde 50’nin üzerinde mültecinin uykusuzluk, öfke, kâbus görme ve
olayı yeniden yaşama gibi belirtilerinin
azaldığını ve geleceğe dair daha umutlu
olduğunu gördük.
Yetişkinler kadar çocuklar da savaşın
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Kilis’teki mülteci

kampında yaptığımız
çalışmada 782 kişinin
%84’ünde travma
sonrası stres bozukluğu
belirtilerine rastladık. En
çok rastladığımız belirti
mültecilerin kendilerini hala
savaş alanında hissediyor
olması.

sebep olduğu birçok olumsuz etkiyi yaşıyorlar. Sanat terapisti Leyla Akca ile
Suriyeli çocuklarla Sultanbeyli Belediyesi’nde yürüttüğümüz bir çalışmada (ProjectLift), çocuklardan resim yapmalarını
istediğimizde gördüklerimiz savaşın etkisini bir kez daha göz önüne serdi. Bu
çocuklara resme geçmeden önce savaşın
psikolojik etkilerine dair sorular sorduğumuzda aldığımız yanıtlar oldukça şaşırtıcıydı. Aile bireylerini kaybetmiş, yaralanmış, birçok kişinin gözlerinin önünde öldürüldüğünü söyleyen bu çocuklar
psikolojik olarak kendilerini çok da kötü
hissetmediklerini belirtiyorlardı. Ancak
resimler yapılmaya başladıkça çizdikleri
bombalar, savaş uçakları, ve yaralı bedenler çocukların kendilerini resimle ne
kadar iyi ifade ettiğini bize gösterdi. Resim yaparken, geleceğe dair umutlarını
sorduğumuzda (Ne olmak istiyorsun?)
çoğu bize çok yaşayacaklarını düşünmediklerini söylediler. Bu beklenen cevap
üzerine, resimlerdeki kahramanlarını
bombalardan korumak için koruyucu

Yrd. Doç. Dr. Z. Ceren Acartürk

Ancak mültecilerin

Ancak mültecilerin sorunları sadece yaşanan savaşla ilgili değil. Yaşanan savaş,
kaybedilen yakınlar ve alınan yaraların
yanı sıra yeni gelinen ülkedeki kültürel
sorunlar, dile bağlı uyum sorunları, eko-
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Çocuk travmasıyla çalışan uzman terapistler, travmanın çocukta yarattığı öfkenin erken müdahale ile agresyona dönmesini engellemenin önemini bilirler. Bu
sebeple biz de ulaşabildiğimiz savaş mağduru çocuklarla çeşitli terapileri (sanat terapisi, oyun terapisi, EMDR- Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
kullanarak çalışmanın faydalı olacağına
inanıyoruz ve bunu öneriyoruz.

nomik problemler ve geleceğe dair belirsizlik savaşın neden olduğu sıkıntıları
daha da arttırıyor. Uzmanlar tüm travmalardan sonra alınan sosyal desteğin iyileşme için çok önemli olduğu üstünde hem
fikirdir. Bu sebeple, barınma ve fiziksel
ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kabul ve
sosyal destek görme ihtiyacının karşılanması ve hayatın mümkün olduğunca eski
rutine dönmesi gerekmektedir. Örneğin,
okul çağı çocuklarının okul hayatına geri
dönmesi travmanın belirtilerinin iyileşmesi için olmazsa olmazdır. Ancak çok
ağır psikolojik sorunlar yaşayan mültecilerin, diğer travma mağdurları gibi travma odaklı terapilerden (EMDR, travma
odaklı bilişsel davranışçı terapi..) faydalanma şansları oldukça yüksektir. Bu kişilerin yardım alabilecekleri uzmanlara
ulaştırılması hem mülteciler için hem de
ev sahibi topluluk için olumlu sonuçlar
doğuracaktır.

DOSYA • S U R İ Y E L İ

kalkanlar kullanabilecekleri söylendi.
Yapılan diğer psikolojik müdahaleler eşliğinde devam ettikçe daha mutlu resimler yapmaya başladılar. Bu projede resim
dışında müzik ve beden hareketleriyle de
travmanın daha yaratıcı ve sağlıklı biçimde ifade edilmesi üzerinde duruldu. Beş
günlük projenin sonunda savaşın kırdığı
umutları çocuklarda onarabileceğimize
olan inancımız arttı. Bu projenin 2. Ayağı
Şubat ayının ilk haftasında tekrarlanacak
ve 65 çocukla daha buluşulacak.

sorunları sadece yaşanan
savaşla ilgili değil. Yaşanan
savaş, kaybedilen yakınlar
ve alınan yaraların yanı
sıra yeni gelinen ülkedeki
kültürel sorunlar, dile bağlı
uyum sorunları, ekonomik
problemler ve geleceğe dair
belirsizlik savaşın neden
olduğu sıkıntıları daha da
arttırıyor.

Murat Daoudov

Mülteciden
Zorunlu Vatandaşa:
Mehmet Fatih Aysan
İstanbul şehir Üniversitesi Öğrt. Üyesi

Suriyelierin Topluma Uyum
Sağlayabilmeleri için Politika
Önerileri

Mehmet Fatih Aysan

yapılan temel yanlış
Esad’ın bu kadar uzun bir
süre dayanabileceğinin hiç
kimse tarafından hesaba
katılmamış olmasıydı.

yer aldı. Savaş her geçen gün daha da büyüdü ve derinleşti. Belki de Suriye’de yapılan temel yanlış Esad’ın bu kadar uzun
bir süre dayanabileceğinin hiç kimse tarafından hesaba katılmamış olmasıydı.
2015’e gelindiğinde Suriye’deki kriz dördüncü yılını doldururken Birleşmiş Milletler verilerine göre 11 milyondan fazla
insan evlerini terk etmek zorunda kaldı, 4
milyon insan ülkeden kaçtı ve yaklaşık
200 bin insan hayatını kaybetti. “Açık kapı
politikasıyla” Türkiye yaklaşık 2 milyon
kişiye kucak açarak topraklarında en çok
mülteci barındıran ülke konumunda.
Mültecilerin yaklaşık 250 bini 22 ayrı
kampta kalırken geri kalanların büyük çoğunluğu ülkenin farklı şehirlerine yayılmış durumda. Toplam Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 3’üne tekabül eden
mülteciler, Türkiye için yeni toplumsal,
ekonomik ve siyasi sorunları da beraberinde getirdi.
Kaldı ki, başlangıçta mültecilere karşı sergilenen olumlu hava, zamanla özellikle
Suriyelilerin yoğun yaşadığı Gaziantep,
Kilis ve Hatay gibi şehirlerde tersine esmeye başladı. Bu gibi küçük şehirlerde
fazlaca “görünür” olan, ve yerel halkın işine ve ekmeğine ucuz iş gücü olarak ortak
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İlk haftalarda Türk yetkililer Suriye’deki
dostane ilişkilerine de güvenerek bu çatışmaların suhuletle çözülmesi ve halkın demokratik taleplerine, yapılacak siyasi ve
iktisadi reformlarla karşılık verilmesini
defalarca Esad’a anlatmaya çalıştı. Ancak
ayaklanmalar giderek büyüyor Suriye
güçleri barışçı eylemleri en katı yollarla
bastırıyordu. Birkaç ay sonra film kopmuştu. Türkiye diğer Arap ülkelerinde
olduğu gibi diktatöre karşı halkın yanında

Belki de Suriye’de

DOSYA • S U R İ Y E L İ

Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu. Ne
de olsa Beşşar Esad babası kadar katı bir
diktatör değildi. Hiç kimse çatışmaların
bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemişti. Bin Ali ilk bir ay içinde Tunus’u terk
etmek zorunda kalmış, uzun yıllardır Mısır’ın başındaki Mübarek birkaç ay içinde
hapishaneye konmuştu. Libya, Yemen ve
daha birçok ülkede insanlar şeref, haysiyet, demokrasi ve daha iyi bir gelecek için
yozlaşmış sisteme baş kaldırıyorlardı. Bunun adı olsa olsa bir “Arap Baharı” olabilirdi. Tıpkı bundan 10 yıl önce Ukrayna’da
olduğu gibi heyecan verici bir dönemden
geçiyordu Arap halkları... İşte tam da bu
ümit verici gelişmelerin hemen sonrasına
denk geldi Suriye iç savaşı. Esad kendinden emindi. Uluslararası bir kanala verdiği röportajda kendisinin halka aş ve yakacak sağladığını; sosyal politikalarının ne
kadar başarılı olduğunu; bundan ötürü
rejime karşı bir kalkışmanın Suriye’de yaşanmayacağını kendinden emin ifadelerle
söylüyordu. Dakikalara bile çok şeylerin
sığdırıldığı bu coğrafyada mülakattan birkaç hafta sonra ayaklanma Suriye’ye sıçramıştı. Tarihler 2011 yılının Mart ayını
gösterirken ülkemizin hemen yanı başında son 50 yılın en büyük iç savaşlarından
biri başlamıştı.

Mehmet Fatih Aysan

“Açık kapı politikasıyla”

DOSYA • S U R İ Y E L İ

M Ü LT E C İ L E R

Türkiye yaklaşık 2 milyon
kişiye kucak açarak
topraklarında en çok mülteci
barındıran ülke konumunda.

çıkan mülteciler halk tarafından “tehdit”
olarak algılanmaya başlandı. Protestolar,
linç girişimleri ve yerel çatışmalar, sorunun din kardeşliği ve yardım faaliyetlerine indirgenemeyecek kadar büyük ve derin olduğunu göstermekte. Bu noktada
dört yıllık tecrübelerden dersler çıkarıp,
acilen uzun vadeli politikalar üretilmesi
hem Türklerin korkularının giderilerek
toplumsal barışın korunması, hem de Suriyelilerin daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri bakımından şart. Bu nokta öne çıkan
politika önerilerinin ana çerçevesi üç madde halinde şöyle sıralanabilir: i) durum
tesbiti, ii) bu tesbite ve mültecilerin özelliklerine uygun uzun vadeli kalıcı sosyal
politikalar, iii) tek bir merkezden yönetilen farklı paydaşların katkılarıyla yürütülen sosyal hizmet ve sosyal politikalar.
Mülteci krizini daha iyi anlayabilmek ve
uzun vadeli kalıcı politikalar üretebilmek
için öncelikle sorunun doğru bir şekilde
tasvir edilmesi gerekir. Türkiye kendini
her ne kadar da bu krizden uzak tutmaya
çalışsa da; gerek Suriye ile sınırın uzun ve
korunaksız olması, gerekse vatandaşlarının bir kısmının Suriyeliler ile akraba olması dolayısıyla iç savaş ülkemizi derinden etkilemektedir. Reyhanlı saldırısında
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Protestolar, linç

girişimleri ve yerel
çatışmalar, sorunun
din kardeşliği ve
yardım faaliyetlerine
indirgenemeyecek kadar
büyük ve derin olduğunu
göstermekte.

veya son olarak Kobane olaylarında olduğu gibi atılacak her adımın iç siyasette de
bir karşılığı olacaktır. Bu noktada, Başbakan Davutoğlu, savaş patlak verdiğinde
Suriye, Türkiye’nin aynı zamanda bir iç
meselesidir derken bunları da analiz ederek sorunun çözülmesi için caba sarfediyordu. Temel sorun savaşın kendisidir ve
Suriye’deki iç savaş bitmeden, güvenlik
sağlanmadan mülteciler geri dönmeyecek, hatta sorun devam ederse Türkiye’deki sayıları artarak devam edecektir. Kaldı
ki, Halep’in muhaliflerden geri alınması
durumunda yeni ve büyük bir göç dalgasının gelme ihtimali yetkililer tarafından
defaâtle dile getirilmiştir. Bu noktada, İran
ve Rusya gibi savaşın diğer aktörleriyle de
diyalog koparılmadan barış için uygun bir
ortam oluşturulmalıdır.
Suriye krizinin mülteci kabul eden komşu
ülkelerin ekonomileri, toplumları ve hatta
güvenlikleri üzerinde ciddi etkileri mevcut. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiseri Antonio Guterres, yalnızca sıkıntı çekmekte olan Suriyelileri desteklemek için değil aynı zamanda mültecileri
cömertlikle kabul etmiş olan ülkelerin de

Mehmet Fatih Aysan

veya son olarak Kobane
olaylarında olduğu gibi
atılacak her adımın iç
siyasette de bir karşılığı
olacaktır. Bu noktada,
Başbakan Davutoğlu, savaş
patlak verdiğinde Suriye,
Türkiye’nin aynı zamanda
bir iç meselesidir derken
bunları da analiz ederek
sorunun çözülmesi için caba
sarfediyordu.

Suriyelilerle ilgili temel veriler elde edildikten sonra çocuklar için eğitim imkânları, çalışabilecekler için istihdam olanakları, barınma sorunu olanlar için uygun barınakların temini, psiko-sosyal veya tıbbi
destek ihtiyacı olanlar için sağlık hizmetleri sağlanmalıdır. Savaşın uzun yıllar
daha devam edeceğini ve mültecilerin
önemli bir kısmının Türkiye’de kalacağını
düşünürsek, Suriyelilerin topluma uyumunu kolaylaştırabilmek ve iş imkânlarını artırabilmek için bir an evvel Türkçe
öğrenmelerini sağlamamız gerekmektedir. Özellikle çocuklar için oluşturulan
özel okulların sayısı artırılmalı hepsinin
Türkçe ile birlikte Milli Eğitim müfredatına uygun eğitim almaları sağlanmalıdır.
Mülteci kadınların güçlendirilmesi için seminerler düzenlenmeli, aile ekonomisine
katkıda bulunabilmeleri için sertifika ve
meslek edindirme programları düzenlen-
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İkinci olarak Suriye’den gelen mülteciler,
ayrıntılı bir şekilde kayda geçirilmelidir.
Her ne kadar Türk insanının zihninde genel bir Suriyeli algısı (bu algı genellikle
olumsuz olup dilenciler, ucuza çalışan işçiler ve mahalle parklarında mangal yapan Suriyelilerle özdeşleşmiştir) yerleşse
de, bu insanlar çok farklı etnik ve sosyo-ekonomik özelliklere sahiptir. Bunlar içinde Türkmen, Arap, Kürt, Sunni, Nusayri,
zengin, eğitimli, şehirli, tüccar çok farklı
etnik ve toplumsal sınıflardan insanlar
mevcuttur. Ancak ne yazık ki, Türkiye
bağlamında bu grupların hangi bölge/il/
ilçe/mahallede oturdukları, ne kadar gelirleri olduğu, çocuk sayısı ve eğitim seviyeleri vb. temel istatistikler bulunmamaktadır. Farklı sınıflara ve toplumsal gruplara ait mültecilerin farklılaşan ihtiyaçlarına
değişik politikalar üretebilmek için bu insanların temel özellikleri muhakkak bilinmelidir.

Reyhanlı saldırısında
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desteklenmesi için geniş çaplı uluslararası
bir dayanışmanın büyük öneme sahip olduğunu dile getirmekte. Bu amaçla uluslararası finansal kuruluşlar, BM’ye bağlı
kuruluşlar, ulusal ve bölgesel kalkınma
ajanslarının ilgili hükümetlerle, Suriye’deki kriz ile başa çıkma ve bu ülkelere destek
sağlayacak toplumsal programları oluşturma konusunda işbirliği yapmaları şarttır. Şu an ihtiyaç duyulan şey, bir an evvel
savaşın bitirilip savaştan etkilenen insanların rehabilatasyonudur. Diğer taraftan
en çok etkilenen ev sahibi ülkelerin üzerindeki baskıyı rahatlatacak ve onlara
mültecileri barındırmaya devam etme imkânı sağlayacak iyi koordine edilmiş kapsamlı bir uluslararası eylem planı oluşturmak zaruridir.
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Mehmet Fatih Aysan

melidir. Doktor, mühendis, öğretmen gibi
eğitimli Suriyelilerin, formasyondan geçirilerek özellikle Suriyelilerle ilgili sosyal
destek çalışmalarında ve istihdam piyasasında mesleklerine uygun iş bulmaları
sağlanmalıdır. Diğer taraftan yıllardır göç
ile boşalan Anadolu’nun bakir topraklarına, bölgelerin demografik yapısı bozulmadan ufak gruplar halinde tarımla uğraşabilecek mülteciler yerleştirilebilir. Genç
Suriyelilerin Türk üniversitelerinde okuyabilmeleri önemli bir gelişmedir. Bunlar
yaygınlaştırılarak daha çok gencin bu imkanlardan faydalanabilmesi sağlanmalıdır. Birkaç dil bilen eğitimli gençler, ticaret
ve turizm gibi sektörlerde özellikle Arap
ülkeleriyle yapılan işbirliklerinde aktif bir
şekilde görev alabilirler.
Son olarak, Suriyelilerin temel ihtiyaçları
ve onları ilgilendiren uzun vadeli ekonomik ve sosyal politikalarla eğitim ve sağlık alanında atılacak adımlar, merkezi yönetim tarafından belirlenmeli; belediyeler,
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Suriyeli derneklerin desteğiyle hayata geçirilmelidir. Günlük hayattaki sorunlar, devletin
uyguladığı politikaların yansımaları en
çabuk belediye ve STK gibi yerel aktörler
tarafından görülmektedir. Kaldı ki, hâlihazırda özellikle eğitim ve yardım gibi gönüllü faaliyetler özellikle mültecilerin yoğun yaşadığı Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa

toplumsal gruplara ait
mültecilerin farklılaşan
ihtiyaçlarına değişik
politikalar üretebilmek için
bu insanların temel özellikleri
muhakkak bilinmelidir.

gibi şehirlerde belediye ve STK’ların destekleriyle yapılmaktadır. Bu kurumlarda
süreci yöneten yetkililerin dile getirdiği en
temel problem ise kurumlar arası koordinasyon sorunudur. Diğer taraftan uygulanan sosyal politikaların başarısı için mültecilerin de fikrinin alınıp ikna edilmesi ve
bu uygulamalara Suriyelilerin destek vermesi oldukça muhimdir.
Mülteci krizi, Türkiye’nin ekonomik ve
sosyal olarak tahammül edebileceği sınırlara çoktan ulaşmıştır. Bundan sonra yapılması gereken; barışın tesisi için uluslararası çaba sarf ederken, diğer taraftan da
Suriyelilerin topluma uyumu ve sosyo-ekonomik olarak kendi kendilerine yetebilmelerini sağlayacak uzun vadeli toplumsal politikaların üretilmesidir. Suriyeliler
ile daha uzun süre bu topraklar da yaşayacağımızı düşünürsek, sorunları en aza
indirip bu mülteci sorununu fırsata dönüştürebilmek için kapsayıcı politikaların
üretilmesi gereklidir.
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bir an evvel savaşın bitirilip
savaştan etkilenen insanların
rehabilatasyonudur.

Farklı sınıflara ve

DOSYA • S U R İ Y E L İ

Şu an ihtiyaç duyulan şey,

Erşan Ağbaş

Mülteci Ruhlar

BÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Öğrencisi

GÖRSEL GİRİLECEK

Fotağraf: Osman Avcı

Erşan Ağbaş

Hıristiyanlık, takvimi

İnsanoğlunun en büyük özelliklerinden
birisidir, hareket etme özelliği. Bir yerden bir yere gitme yeteneği, göç etme
alışkanlığı ya da taşınma geleneği dünyanın dönmesiyle başlayan bir aktivitedir.
Zaman dahi hareketle başlamıştır. Tak-

Hıristiyanlık, takvimi doğum ile başlatır. İsa Peygamberin doğumu, zamanın
başlangıcıdır. Bir oluş ile başlar zaman.
İslam ise takvimi, hareket ile başlatır. Bir
yerden bir yere hareketle yani hicret ile
başlar zaman. Zamanı başlatan - bir yerden bir yere olan - hareketin kendisidir.
Peygamber Efendimizin yanındakiler ile
Mekke’den Medine’ye hicreti, Hicri Takvim için başlangıç noktası olur.
Sahabe ve veliler de Peygamber Efendimizin izinden gitmişlerdir. Hep hareket
halinde olmuşlardır. Kufe’deki ders halkasından Basra’daki ders halkasına; Semerkant’tan Buhara’ya ve başka başka
diyarlara doğru hareket etmişlerdir. Bu
hareketler bazen zorunluluktan bazen
gönüllülükten kaynaklanmıştır. Neredeyse doğduğu yerde vefat eden kimse
yoktur, sahabe ve evliya arasında. Medine’de doğup İstanbul’da şehit olan Ebu
Eyyub el-Ensarî gibi…
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İnsan neden yaratılmıştır acaba? Niçin
bu dünyaya gönderilmiştir? İnsanlardan
beklenen nedir? Bazı soruların cevabı insanın kalbine gizlenmiştir. Ne zaman ki
insan, kalbine yazılan kitabın sayfalarını
çevirmeyi öğrenir, işte o zaman bazı sorular anlam bulur. Üstelik anlam bulan
sorular için cevap aramaya da gerek yoktur. Çünkü soru, cevabın kendisidir, hatta cevaptan fazlasıdır.

vimler hareketlerin kitaba dökülmesidir.
Gezegenler hareket eder, Dünya döner,
Güneş ışır, Ay tutulur; hepsi bir yörüngede kara deliklerin içine doğru ilerler ama
bir şekilde hareketlerine devam ederler.

DOSYA • S U R İ Y E L İ

G

örüntünün arkasındaki gerçeği
arzuladığımız an tanışırız ruhumuzla. Bir ruhumuz olduğunu
ancak böyle öğreniriz. Ardından onu tanımaya çalışırız. Biz mi ona benziyoruz
yoksa o mu bize benziyor, diye sorarız
kendimize. Anlayamasak da bir şeyler
hissetmeye başlarız. Hissederek öğrenmek, anlayarak yaşamaya tekabül eder.
Anlayarak yaşamak önemlidir; çünkü anlaşılmamış yaşamlardan hayat ışığı çıkmaz. Kendimizi anladıktan sonra, başka
hayatları anlamak bir sorumluluk olarak
çıkar karşımıza. Başkalarının hayatları da
artık bizim hayatımız olur. Başkalarının
dertleriyle dertlenen yüreklerin sıcaklığı
evreni sardıktan sonra kanayan yaralar
kapanmaya başlar; bazen bir yardım ile
bazen de bir dua ile…

doğum ile başlatır. İsa
Peygamberin doğumu,
zamanın başlangıcıdır. Bir
oluş ile başlar zaman. İslam
ise takvimi, hareket ile
başlatır. Bir yerden bir yere
hareketle yani hicret ile
başlar zaman.

Erşan Ağbaş

Neredeyse doğduğu yerde
vefat eden kimse yoktur,
sahabe ve evliya arasında.
Medine’de doğup İstanbul’da
şehit olan Ebu Eyyub
el-Ensarî gibi…
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İnsanların hareketlerinin kısıtlanması
ulus-devletlerin (nation-state) kurulmasıyla başlamıştır. Devletlerin sınırları belirgin bir şekilde çizildikten sonra vatandaşlık tanımları yapılmıştır. Bir devletin
vatandaşının, bir başka devlet için tehdit
oluşturması bu düzenlemelerden sonra
baş göstermiştir. Aynı dili konuşan farklı
devletler, aynı dine inanan farklı devletler veya aynı geçmişe sahip farklı devletler, bir sınır sahibi oldukları için daha
da farklı olmuşlardır. Farkları ise kendi
ürettikleri anlayışın bir ürünü olmaktan
öteye gitmeyen göreceli yorumlarıdır.
Hâlbuki ruhlarımız mültecidir aslında.
Bedene fazla gelirler. Bezm-i Elest’te,
ruhlar âleminde, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Elestü birabbiküm?)” sorusuna “bela” (evet) dedikleri andan itibaren
o sesin kaynağına doğru hareket ederler.
Bu yüzden mülteci ruhların mülteci bedenleri olur. O güvenli limanı bulup sığınmak içindir bütün çabaları. Koordinat
düzlemindeki orijine yaklaşma çabaları
bundandır. Sığınma istekleri, özlerine
yaklaşmak içindir. Özlerine yaklaşınca
kendilerine; kendilerine yaklaşınca da etrafındakilere faydalı olacaklardır.
İltica ettikleri için mülteci olmazlar; mülteci oldukları için iltica ederler. Burada
bedeni, ruh taşır. Mülteci olan ruh, be-
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Hâlbuki ruhlarımız

mültecidir aslında. Bedene
fazla gelirler. Bezm-i Elest’te,
ruhlar âleminde, “Ben sizin
Rabbiniz değil miyim?
(Elestü birabbiküm?)”
sorusuna “bela” (evet)
dedikleri andan itibaren
o sesin kaynağına doğru
hareket ederler.

deni iltica ettirir, her şey daha iyi olsun
diye. Her şey iyi olmak zorunda değildir
ama iyi olması istenir her şeyin. Yapabilecek fazla şey olmaz bazen, sonuçlar bize
ait olmadığı için. Bazen sadece hareket
etmek gerekir. Bazen de hareket edene
saygı duymaktan başka bir şey gelmez
elden. O halde ya hareket eden olmalı ya
da hareket edene saygı duyan olmalı.
Bir de insanların yaşadıkları hayatlara
saygı duymalı ki; o insanların kaderlerinin bir Yaratıcının elinde olduğu gerçeğini unutmamış olalım. Sadece mamur hayatlara ehemmiyet verdiğimiz fani dünyada, dört başı mamur olmayan hayatlar,
sanki aynı Yaratıcı gücün kontrolünde
değilmiş gibi düşünmekten vazgeçmek
gerek. Dünya hayatı sorunsuz olan herkesin ahiret hayatını paklamak, bu dünyanın kapitalizmden sonraki en büyük
handikabıdır.
Hani belalar, musibetler, hastalıklar en
büyük imtihan idi; hani Allah sevdiği kuluna zorluklarla çevrilmiş bir hayat sunar
idi; hani “dünya müminin zindanı” idi…

Erşan Ağbaş

Kalp gözümüz kapandı. Akıl gözümüzün açılmasından sonra da gördüğümüzle amel eder olduk. Paramız kadar imanımız, bitirdiğimiz okullar kadar hayâmız
oldu. İnsanları sahip oldukları ile ölçmeye başladık. Kim olduklarını, ne olduklarını, nasıl olduklarını bir kenara koyup;
şehirdeki evleriyle, Güney’deki yazlıklarıyla, kapılarının önündeki arabalarıyla
ve bitirdikleri okulların diplomalarıyla tanımladık. Öyle ki, sırat köprüsünü
geçme hızımızla sahip olduğumuz araba
arasında psikanalitik yorumları alt üst
edecek tespitler yapmaktan geri kalmadık. Sonra da en haklı pozisyonumuzu
aldık: Her şeyi eleştirdik!
İyi veya kötü; haklı veya haksız; güzel
veya çirkin fark etmeden eleştirdik. Bazen, yeterince kötü olamadığı için iyiyi;
bazen haksız duruma düşmesi için haklıyı eleştirdik. Mevzu değildi önemli olan;
önemli olan eleştirmekti. İnsan nasıl da
güçlü hissediyor kendini herhangi bir
şeyi eleştirirken. Hâlbuki ne olurdu güçsüz olsaydı; ne olurdu dünyadaki herkes
ona saygı duymasaydı! Belki insanlar
kendisinden korkmazdı ama kim bilir
Rabbi onu ihtimamla severdi. Değmez
miydi Allah’ın sevgisini kazanmaya?
Bir yerden bir yere hareket eden insanın
dört başı mamur bir hayat sürmesi zordur. Kapitalizmin yerleşik hayat içindeki

hastalıklar en büyük imtihan
idi; hani Allah sevdiği kuluna
zorluklarla çevrilmiş bir
hayat sunar idi; hani “dünya
müminin zindanı” idi…

kurumlarının dışında at oynatmak imkânsız hale gelmişken; göçebe yaşamak
zorunda kalmak kahraman olmak demektir. Bu kahramanların pelerinlerini
göremiyoruz diye onları yok saymak,
inşa edilmeye çalışılan gelecekte yok sayılmak anlamına gelir.
Superman’in sırtındaki kırmızı pelerin,
mülteci ruhların kalplerinde gizlidir. O
kalplerin uçması birlikten doğan kuvvetle olur. Superman tek başına uçabilir ama
göçebe ruhların kanatları birer tanedir ve
birbirlerine sarılmadan uçamazlar. Öylece yükselirler semaya ve kendilerine temas eden ruhların isimlerinin arş-ı âlâda
yankılanması için gökyüzüne fısıldarlar.
Yerleşik dünyanın fanileri, göçebe ruhların kanatlanan kalplerinin sıcaklığına talip olmadıkça İslam’dan bahsetmek abesle iştigal etmek demektir. Allah’a inanmak, maddi anlamda müreffeh bir yaşam
süren insanın şükretmesinden ziyade;
muhtaç bir kulun ihtiyacını gidermek için
seferber olmaktır. Allah’ın insana insandan tecelli etmesi gibidir, insanın insana
olan yardımı. İnsan sahip olduklarından
feragat etmeyi kolaylaştırdıkça daha çok
insan olacaktır. İnsanın, insan olma çabası “ey iman edenler iman edin!” uyarısını
dikkate alarak yaşamasının en güzel göstergesidir.
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Pekiyi ne oluyor da bize, hali vakti yerinde olmayan insanları etrafımızda gördüğümüzde rahatsız oluyoruz? Ne zaman
ruh dünyamızın kast sisteminde sınıf atladık? Kim bize daha kötü durumda olan
insanları değersiz görme hakkını verdi?

Hani belalar, musibetler,

DOSYA • S U R İ Y E L İ

En büyük sıkıntıları peygamberler çekmiştir. Arifler memleketlerinden sürülürken; âlimler hapishanelerde yaşatılmıştır,
buna yaşanmak denirse!
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Erşan Ağbaş
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Erşan Ağbaş

Arayan, Kurgulayan,
Uygulayan Adam:
Mustafa Özel ile söyleşi

Ahmet Davutoğlu

GÖRSEL GİRİLECEK

Mustafa Özel ile söyleşi

Bebek, ayak bastığım ilk

MUSTAFA ÖZEL: Ahmet Davutoğlu ile
1978 baharında tanıştık. Onunla ilk yıllardaki arkadaşlığımızın hem onun, hem
benim, hem de Boğaziçi Üniversitesi’nin
Türk toplum ve kültür hayatındaki yeri bakımından bir önemi olduğuna inanıyorum.
Bebek, ayak bastığım ilk yabancı ülke idi.
Davutoğlu, Boğaziçi’ne gelmeden önce
“Alman kültür atmosferi”nden (İstanbul
Erkek Lisesi) geçtiği için, Batı kültürüne
aşinaydı. Bense Ağrı Erkek’ten (!) geliyordum. Boğaziçi’nde az çok haddeden
geçmiş “dindar bir sosyal demokrat”tım
tanıştığımızda. Dini inancımı muhafaza
etmekle beraber, Necip Fazıl’dan Kemal
Tahir’e geçmiştim, özet olarak. Sağ-sol
çatışmasının zirveye çıktığı bir dönemde,
ancak BÜ gibi liberal bir ortamda bir insan hem dindar hem solcu olduğunu dile
getirebilirdi. Dönemdaşlarım olan Ruhi
Tunçer, Enis Berberoğlu, Mustafa Gürel,
Erdal Oral gibi arkadaşlarla Cemil Meriç’e gider, İslâm, demokrasi, sosyalizm
vb. konuları tartışırdık.
CEMİL MERİÇ’İN KİTAPLARINI ÜZERİNE KAPAK GEÇİREREK OKURDUK
BÜ Kültür Kulübü’nün başkanıydım. Bebek Kahve’deki uzun tartışmalarımızın
bir yerinde ezan okunur, ben sessizce

abdest alıp Bebek Camii’nin cemaatine
katılırdım. Bunun o dönemdeki başka bir
Türk üniversitesinde mümkün olabileceğini zannetmiyorum. (Cemil Meriç’in kitaplarını Ötüken bastığı için, ancak üzerine kapak geçirerek okurduk; 1990’larda
İletişim yayınlamaya başlayınca, Meriç’i
sol çevreler de okumaya başladı.)
DAVUTOĞLU SAMİMİ, CİDDİ VE ÇILGIN BİR KARŞILAŞTIRMACIDIR
Davutoğlu’nu o devrin ifadesiyle milliyetçi/muhafazakâr bir öğrenci olarak
tanıdım. İyi bir Kemal Tahir okuruydum
o günlerde ve bu iki kelimeye karşı bir
nebze soğukluk oluşmuştu içimde. Fakat
Ahmet akıl almaz derecede evrensel bakışlı bir milliyetçiydi. Samimi, ciddi bir
mümin ve çılgın bir karşılaştırmacı. Ne
konuşsak, muhakkak konuyu bir kaç kültürle irtibatlandırır, kapsamlı mukayeseler yapar ve bir ulus veya kültürle sınırlı
olmadığını hissettiğiniz genel, adeta evrensel bir perspektif sunardı.
TÜRKİYE YENİ BİR LİDERLİĞE HAZIR
OLSUN
BYV: Nasıl mesela?
ÖZEL: Diyelim ki doğru bilginin mahiyet
ve kaynağına dair tartışmalarda gelenek-
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YV: Merhaba Efendim. Başbakan
Ahmet Davutoğlu ile BÜ kampüsünde tanışıp yaklaşık kırk yıl
dostça yürüdüğünüzü biliyoruz. Bize ilk
tanışmanızı anlatır mısınız? Siz 1974, o
ise 1977 girişli. Nasıl tanıştınız?

yabancı ülke idi. Davutoğlu,
Boğaziçi’ne gelmeden
önce “Alman kültür
atmosferi”nden (İstanbul
Erkek Lisesi) geçtiği için, Batı
kültürüne aşinaydı. Bense
Ağrı Erkek’ten (!) geliyordum.

Mustafa Özel ile söyleşi

Fakat Ahmet akıl almaz
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derecede evrensel bakışlı
bir milliyetçiydi. Samimi,
ciddi bir mümin ve çılgın bir
karşılaştırmacı. Ne konuşsak,
muhakkak konuyu bir kaç
kültürle irtibatlandırır,
kapsamlı mukayeseler yapar
ve bir ulus veya kültürle
sınırlı olmadığını hissettiğiniz
genel, adeta evrensel bir
perspektif sunardı.

sel İslâm bilginini Batılı entelektüelden
nasıl ayıracağımızı irdelerken, biz en
fazla âlim-münevver-aydın ayırımı yapabiliyor ve bilgimiz ölçüsünde her birini
kendi bağlamına oturtmaya çalışıyorduk.
Davutoğlu ise konuya Şaman’dan (Orta
Asya) başlar, Brahman (Hind), Mandarin
(Çin), Peygamber (Orta Doğu), Filozof
(Yunan) kavramlarını karşılaştırır; ancak
ondan sonra bugüne gelerek âlim ne, aydın ne, belirlemeye çalışırdı. Birçok arkadaşımız ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji
gibi kavramları hocalarımızdan önce Davutoğlu’ndan işitmiştir. Ak Parti kongre konuşmasındaki aşırı halkçı özenine
rağmen epistemoloji kelimesi beyninin
kıvrımları arasından adeta süzülegeldi.
Ve kelimeyi merak edenler, Google’ı kilitlediler. Türkiye, yeni bir liderliğe hazır
olsun!
Düşünen öğrenciler olarak ortak sıkıntımız şuydu: Humanities dersinden sosyolojiye, siyaset biliminden iktisada kadar

34

BoğaziçiBülteni 2015/1

okuduğumuz derslerin hiçbirinde “akıllı
özne” olarak “BİZ” yoktuk. Tarih yapıcıların malzemesiydik. Tarihte dişe dokunur, işe yarar ne varsa, hep Avrupalıların
eseriydi. Eskiden Yunanlılar, modern zamanlarda ise İngiliz, Fransız ve Almanlar
her şeyin en iyisini düşünmüş ve yapmışlardı. Çin, Hind ve Afrika’yla beraber,
insanlık tarihinin işe yaramaz paryaları
idik.
Yurt odalarında başlattığımız, sonra mezun oldukça küçük bekâr evlerimize taşıdığımız tartışma halkalarında öncelikle
usul (yöntem) tartışmaları yapıyorduk.
Modern bilimlerin geleneksel bilgi anlayışları ile temel farklılığını kavramaya
çalışıyorduk. Hissediyorduk ki, insanlık
tarihinin seyrini açıklamaya yönelik Batı
bilgi paradigmaları her şeyi Avrupa aklı
(dolayısıyla da Avrupa çıkarları) açısından ele alıyor. Biz ise Batıyı dışlamadan,
bir Müslüman/Türk düşünme tarzı arıyorduk. Batıyı dışlamıyorduk, çünkü hocamız Cemil Meriç’ten “Doğu ile Batı’nın
insan beyninin iki yarım küresi olduğunu” öğrenmiştik.
BYV: Cemil Meriç’e beraber mi giderdiniz? Sayın Davutoğlu’nun ondan sonraki
düşünsel gelişimini bize nasıl özetlersiniz? Sanırım bir süre yurt dışında kaldı.

Humanities dersinden

sosyolojiye, siyaset
biliminden iktisada kadar
okuduğumuz derslerin
hiçbirinde “akıllı özne” olarak
“BİZ” yoktuk. Tarih yapıcıların
malzemesiydik.

Mustafa Özel ile söyleşi

ÖZEL: Hayır, Meriç Hoca’ya beraber gittiğimizi pek hatırlamıyorum. Ben daha
çok ya yukarıda andığım sosyal demokrat arkadaşlarla, yahut yalnız giderdim.
Ahmet çok hareketliydi tabii, at sırtında
kitap okuyan bir adamdı adeta. Ben, Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Peyami Safa gibi
isimleri ta lise yıllarından biliyor ve heyecanla takip ediyordum. Fakat Nurettin
Topçu, Mümtaz Turhan gibi isimleri Ahmet’ten öğrendim. Yurt dışında kalışı çok
daha sonraki yıllara rastlar, ama öğrenci
iken de çok dolaşırdı.
Davutoğlu gittiği ülkeleri önceden zihninde keşfeder, gidip görünce de adeta
fethederdi. Avrupa, Amerika, Afrika ve
Asya’da dünyanın belli başlı dinî merkezlerini genç yaşta dolaştı. Her seyahatten dönüşte, sabahlara kadar izlenimlerini aktarır, bizi de fetihlerine ortak ederdi.
Doktorasını Şerif Mardin Hoca’yla sürekli istişare içinde yapması büyük bir şanstı
tabii. O yıllarda, farklı düşünen bir kafayla çalışabilecek arif hocaların sayısı fazla
değildi. Doktorasının anahtar kavramı
“ontological proximity” idi. Davutoğlu,
bütün diğer dinsel geleneklerde Tanrı ile
insanın varlık düzlemlerinin iç içe geçirildiğini; mesela Hirıstiyanlık’ta Tanrı insan
olurken, Budizm’de insanın Tanrı olduğunu; sadece İslamiyet’te (tevhid ve tenzih anlayışları sayesinde) Tanrının Tanrı,
insanın ise insan olarak kaldığını; bunun
toplumun ahlak ve değer sistemlerini derinden etkilediğini; siyaset ve ekonominin de ona göre biçimlendiğini… büyük
bir başarı ile göstermeye çalışıyordu.
Hiç unutmam, Şerif Hoca, Ahmet Bey’e,
“Oğlum bu önemli kavramı senden çalarlar; akademi dünyası düşündüğün kadar

Ahmet Davutoğlu’nun

1978-2015 arası 37
yılını neredeyse eşit üç
parçaya bölebileceğimizi
düşünüyorum: 1. 1978-90,
Arayan Adam dönemi. 2.
1990-2002, Kurgulayan
Adam dönemi. 3. 2002-2015,
Uygulayan Adam dönemi.

dürüst değildir. Sen hemen bir makale
yaz, tezin bitmesini bekleme; o makalede
bu kavramı kullan, böylece tapusu tescillenmiş olsun!” dedi. Davutoğlu’nun bu
makalesi Boğaziçi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlandı.
Ahmet Davutoğlu’nun 1978-2015 arası
37 yılını neredeyse eşit üç parçaya bölebileceğimizi düşünüyorum: 1. 1978-90,
Arayan Adam dönemi. 2. 1990-2002, Kurgulayan Adam dönemi. 3. 2002-2015, Uygulayan Adam dönemi.
Eflatun, hükümdara akıl vermek için
gittiği Siraküza’dan kovulmuştu; Konfüçyüs ancak yetmişine doğru, yani neredeyse takatten düştükten sonra hükümdarın iltifatına mazhar olmuştu. Max
Weber, ömrünün son on yılını “Ah, şu
hata üstüne hata işleyen ahmak devlet
adamları neden bana hiç danışmazlar?”
sitemleriyle geçirmişti. Babaannesinin
duası Davutoğlu’nu bu üç bilgenin de
kaderinden uzak tuttu. Aradı, kurguladı
ve uyguladı…
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DAVUTOĞLU ADETA AT SIRTINDA
KİTAP OKUYAN ADAMDI

Mustafa Özel ile söyleşi

Behçet Necatigil’in şiir

burçlarını Davutoğlu’nun
düşünsel serüvenine
uygulayacak olursak, Arayan
Adam dönemine gurbet
burcu, Kurgulayan Adam
dönemine ise hasret burcu
diyebiliriz.

Davutoğlu bu ikili (tepkiyi de hesaba katarsak üçlü) düşünme tarzının ulusu ve
ulus-devleti tabulaştıran kapitalist uygarlığın empoze ettiği sömürgeci bir düşünme biçimi olduğunu; daha derin bir
kavrayışa ancak alternatif bir medeniyet
perspektifi ile ulaşabileceğimizi söylüyordu. Spengler ve Toynbee gibi medeniyet tarihçilerini çok erken bir tarihte
keşfetmişti. Nitekim, Kurgulayan Adam
evresine geçtiğinde kaleme aldığı ilk yazılardan biri “Medeniyetlerin Ben-İdraki” başlığını taşıyordu.
BYV: Çok özgün bir ifade…

DAVUTOĞLU GERÇEK BİR ARAYAN
ADAMDI
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BYV: Bu dönemlere biraz daha içeriden
baksak…
ÖZEL: Davutoğlu gerçek bir arayan
adamdı. Genellikle, insanların fikirleri
olduğunu düşünürüz. Bireyci hayat tarzı
da bizi böyle düşünmeye sevk eder. Ne
yazık ki, gerçek hayatta bunun tam tersi doğrudur: İnsanların fikirleri yoktur,
Fikirlerin insanları vardır. Her çağda,
neredeyse bütün zihinlere egemen olan
bir, iki, en fazla üç başat fikir olur. Tıpkı
markalar gibi, futbol takımları gibi. İnsanlar bu fikirlerin peşinden sürüklenip
giderler. Gerçekten özgün bir fikri olan
insanlar, her devirde parmakla sayılacak
kadar azdır.
Bizim kırk yıl önceki öğrencilik dönemimizin iki başat fikri Liberalizm ile Sosyalizm idi. Milliyetçilik, pratikte Liberalizmin bekçiliği demekti. Müslümanlar
bazen Üçüncü Yol’u temsil ettiklerini
söylüyordular; tıpkı Hint’te Hinduizm’in
3. Yol olması gibi.
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ÖZEL: Aslında tam değil. Behçet Necatigil’in şiir burçlarını Davutoğlu’nun düşünsel serüvenine uygulayacak olursak,
Arayan Adam dönemine gurbet burcu,
Kurgulayan Adam dönemine ise hasret
burcu diyebiliriz. İlkinde gurbettesiniz;
Gazali, İbn Haldun, Spengler veya Toynbee: Başkalarının kelimeleriyle konuşuyor, onların kavramlarıyla düşünüyorsunuz. İkincisinde, kendi sesinize hasret
duyuyor, fakat gene de büyük fikir mimarlarının ana kavramlarını kullanmaya
devam ediyorsunuz. Davutoğlu’nun bu
dönemdeki işaret fenerleri Farabi, İbn
Rüşd gibi Müslüman düşünürlerle beraber; Kant, Hegel, Husserl (ah şu Almanlar!) ve Galtung gibi Avrupalı filozof ve
siyasal bilimcilerdi. Bunlardan bazı kavramları ödünç alıyor, fakat onları kendi
perspektifinden adeta yeniden tanımlıyor, düşünsel amaçlarına uygun hale getiriyordu. Şiir/Fikir burçlarının üçüncüsü
hikmet burcudur. Davutoğlu bu bakımdan hayatının tavizini vermiş adamdır:
Tamamen kendi kelime ve kavramlarıyla
bir toplumsal/siyasal kuram inşa etme
imkânını bir yana bırakıp, Merkez Ülke
Türkiye’nin pratik inşasına koşmuştur.

Mustafa Özel ile söyleşi

Bugünkü 200 kadar

BYV: Cüretimizi mazur görün, çok milliyetçilik kokan bir ifade değil mi bu?
TÜRKİYE SİYASETİNDE DİNİ PARANTEZE ALMA PROJESİ TUTMADI
ÖZEL: Milliyetçilik değil, tarih kokuyor.
Bugün dünyamızda 200 kadar devlet,
dolayısıyla da o kadar ulus (nation) var.
Ulusluk, devletliğin bir fonksiyonudur.
Önce bir devlet kurulur, sonra ona uygun
bir ulus tanımlanır. Garibaldi, Mazzini
gibi öncüler 150 yıl kadar önce İtalyan
birliğini sağlayınca, Mazzini’nin şöyle
dediği rivayet edilir: “İtalya’yı yarattık,
sıra İtalyanları yaratmaya geldi.” Moda
tasarımlarından çok da farklı olmayan bu
kreasyon süreci İslâm toplumlarında başarısız oldu, çünkü DİN medeniyetin ve
dolayısıyla siyasal imgelemin ana ögesi
olmaya devam etti. O kadar ki, kuruluşundan ancak 90 yıl sonra cumhura reisini doğrudan seçtiren Cumhuriyetimizde,
iki ulusçu partimiz bir araya gelip, dindar bir adaya karşı, daha önce muhtemelen hiç tanımadıkları ve adını telaffuzda
zorlandıkları başka bir dindar adayı desteklediler ve hezimete uğradılar. Türkiye
siyasetinde dini paranteze alma projesi
tutmadı.

Batı dışı hiçbir yerde de tutmuş değil!
Bugünkü 200 kadar devletin üçte ikisi
yaşça benden daha toy ve köksüzdürler.
Ben hiç değilse beşinci dedemin adını biliyorum, onlar bir iki darbeci generalden
sonra sömürgeci efendilerine ulaşıyorlar.
Yani gerçekte 200 devlet yok, yarım düzine hakim gücün oluşturduğu (ve BM
Güvenlik Konseyi’ne sigorta ettirilen) bir
“Uluslararası Sistem” var. Ve bu sistem
çatırdıyor. Dünya 5’ten büyükse, Türkiye hem kendi bölgesini toparlama gücü
olan; hem de dünyanın diğer birçok ülkesine örneklik etme yeteneğine sahip bir
Merkez Ülke’dir. Buna inanmayanlara
“gâvur” diyorum ben!
STRATEJİK DERİNLİK NURETTİN
TOPÇU’YU HAKLI ÇIKARDI
BYV: Buradan ünlü Stratejik Derinlik kitabına girsek... Bu kitabın önemi nerededir? Neden bu kadar etkili oldu?
ÖZEL: Davutoğlu’nun İstanbul Erkek’ten
felsefe hocası Nurettin Topçu’nun bir
sözü var: “Vakti gelmiş doğru bir fikir
kadar güçlü bir eylem yoktur!” Stratejik
Derinlik, Topçu’yu haklı çıkardı. Aslında Davutoğlu’nun tasarladığı dördüncü
kitaptı. Ondan önce Tarihi Derinlik, Kültürel Derinlik, Siyasi Derinlik yazılacak-
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devletin üçte ikisi yaşça
benden daha toy ve
köksüzdürler. Ben hiç değilse
beşinci dedemin adını
biliyorum, onlar bir iki darbeci
generalden sonra sömürgeci
efendilerine ulaşıyorlar.

Mustafa Özel ile söyleşi

tı. Malzeme de yarı yarıya hazırdı. Fakat
Ankara’dan gelen bir telefon, Davutoğlu’nun bireysel, Türkiye’nin ulusal, dünyanın ise küresel serüveninde bir gedik
açtı.
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STRATEJİK DERİNLİK DİPNOTLARA
BOĞULMAMIŞ ÖZGÜN BİR AKADEMİK ESERDİR
Davutoğlu bundan önce iki İngilizce kitap ve çok sayıda Türkçe/İngilizce makale yayımlamıştı. Stratejik Derinlik, dipnotlara boğulmamış özgün bir akademik
eserdir. Birkaç bin yıllık dünya stratejik
düşüncesini ve birkaç yüzyıllık modern
stratejik düşünceyi özümsemiş bir akademisyenin, Türk devlet aklına müdahalesidir. Bu aklı, soğuk savaş parametreleriyle düşünen, çoğunlukla ikili alternatif
kapanlarına kısılmış, özgüvenden uzak
bir araç olmaktan çıkarıp; dünyayı ve ülkesini çok yönlü tartabilen hassas, etkin
ve dinamik bir melekeye dönüştürdü.
Dünya çapında bir siyaset bilimci olan
Richard Falk’un Davutoğlu değerlendirmesi bu bakımdan dikkate şayandır:
“Davutoğlu’nun uluslararası ilişkilerin
yürütülmesinde kültür ve medeniyetin
önemine dair derin kavrayışı beni sarstı. Makyavelli’den Kissenger’a uzanan
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Batı siyaset geleneği uluslararası ilişkilerde sadece güce vurgu yapagelmiştir.
Davutoğlu da elbette realisttir ve gücün
önemini biliyor. Fakat onu diğerlerinden
ayıran husus, Batı-dışı düşüncenin çağdaş dünyanın meydan okumalarına karşı
bir ülkenin politika oluşturmasında taşıdığı önemi vurgulamasıdır... (Davutoğlu’nun) gözettiği bir amaç da Türkiye’nin
ulusal, bölgesel ve küresel bir aktör olarak sahip olduğu potansiyeli değerlendirir bir konuma getirilmesidir. Davutoğlu
bir makro-tarih perspektifiyle medeniyetlerin yükseliş ve düşüşlerini değerlendiriyor, Türkiye’nin rolünü Cumhuriyetin kuruluşu ile sınırlı olmayan geniş bir
tarihi çerçeveye yerleştiriyor. Bu bağlamda Osmanlı İmparatorluğu’nun çoğulcu
sosyo-kültürel yapı ve siyasetinden Türkiye’nin hayati dersler çıkarması gerektiğini vurguluyor.”
Fakat Falk’a göre Davutoğlu’nun ve Stratejik Derinlik’in asıl önemi değer boyutundadır. Değerlendirmesini şöyle noktalıyor: Nihayetinde Davutoğlu en fazla
“Ahlakî Derinliği” ile anılacaktır. Ahlaki
derinlikten kastım, çatışmaları arabuluculuk ve uzlaşma ile çözmeye çalışmak,
haklara karşılıklı saygı duymak ve kendini adalete, hakkaniyete adamaktır. Stratejik derinliği ahlaki derinlik ile bütünleştirmek, Davutoğlu mirasının hatıralara
nakşedilen bir boyutu olacaktır.
BYV: Siz onun arayan adam ve kurgulayan adam dönemlerine yakından tanık
oldunuz, fakat uygulayan adam döneminde epey uzak durdunuz. Ankara’ya
son 12 yılda sadece iki defa gittiğiniz
söyleniyor. Ya bundan sonra?
ÖZEL: Taş yerinde ağırdır. Bilgi yolcuları
siyasi veya iktisadi iktidara yakın durdukça, eleştiriyi bırakın, olağan değerlendirmeler yapma gücünü bile yitirirler.
Davutoğlu’nun hakiki arkadaş ve öğren-

Mustafa Özel ile söyleşi

BYV: Şaman mı? Aman Allah’ım!
ÖZEL: Ahmet Bey’i de şaşırtıp gülümseten bu benzetmeyi ben yıllar önce yapmıştım. Şaman, “karanlıkta gören adam”
demektir. Kişiler, ülkeler, insanlık karanlıkta yol alıyor bir bakıma. Fikir adamının asli görevi, bu karanlığı bir parça
aralayıp, geleceği öngörmek; dolayısıyla
adımların doğru atılmasını sağlamaktır.
11 Eylül olduğunda Beykent Üniversitesi’nde öğretim üyesiydik, ben 45, o 42
yaşındaydı... Televizyonlarda komplo
teorilerinden geçilmiyordu. O ise kendisiyle yapılan bir dizi söyleşide şunu dile
getiriyordu: Dünya tarihi bir kırılma noktasındadır. Bu eylemi kimin yaptığı veya
yaptırdığından çok, bunun önümüzdeki
dönemde ne gibi bir eylemler dizisine yol
açacağı önemlidir. Ben gelecek on yılda
şöyle bir gelişme öngörüyorum: 1. İlk birkaç yılda en önemli mesele Amerikan gücünün rehabilitasyonu, Amerikan gururunun onarılması olacaktır. Bunu temin
için ABD muhtemelen Afrika veya Orta
Doğu’da bir yere askeri çıkarma yapıp,
gücünün yerinde olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Bu ilk etapta diğer bütün
küresel güçlerle bazı bölgesel güçler de
ABD safında yer alacaklardır. Dolayısıyla
BM, NATO ve benzeri yerlerden harekât
lehine karar çıkarmak sorun olmayacaktır. (Malum, bütün bunlar Afganistan
harekâtında yaşandı!) 2. İkinci dönemde
ise ABD hedef büyütecek ve daha stratejik bir noktaya yönelecektir. Bu sefer
diğer küresel güçler geri çekilecek ve
bunu yeni bir sömürgecilik sayarak kınayacaklardır. Bölgesel güçler de bir ölçüde koalisyonu terk edeceklerdir. Yalnız
kalan ABD önce belki aldırmayacak, tek
başına işi becermeye çabalayacak, fakat
bunun sonucunda bütün dünyada Ame-

Bilgi yolcuları siyasi veya

iktisadi iktidara yakın
durdukça, eleştiriyi bırakın,
olağan değerlendirmeler
yapma gücünü bile yitirirler.

rikan karşıtlığı yükselmeye başlayacaktır.
(Bunu da Irak’ta yaşadık.) 3. Bu ikinci dönemin sonlarına doğru Amerikan kamuoyu hareketlenecek ve bu kadar dışlayıcı
bir dış politikanın Amerikan çıkarlarına
uygun olmadığı, yumuşak gücü öne çıkaran daha benimseyici bir siyasete ihtiyaç olduğu ifade edilmeye başlanacaktır.
Bu yeni siyasetin içeride ve dışarıda ikna
edici olabilmesi için, Amerika’ya siyah
bir başkan gerekir. (Obama henüz Illinois senatörüydü o zaman. 2001 sonlarında
yapılan bu konuşmalar 2003 yılında yayımlandı: Küresel Bunalım, Küre Yayınları)
Karanlıkta görmek, işte böyle bir şey!

MUSTAFA ÖZEL, 1956 yılında Ağrı’da
doğdu. Ağrı Lisesi (1974) ve BÜ İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunudur (1980). İstanbul Bankası Ekonomik
Araştırmalar uzmanı ve sonra müdürü
(1980-83), Türkiye Dış Ticaret Derneği
Araştırma Müdürü ve sonra danışmanı
(1984-93) olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi’nde iktisat tarihi master ve doktorası yaptı (1990-99). Aksiyon dergisi ve
Yeni Şafak’ta uzun yıllar iktisat yazıları
yazdı. Anlayış dergisinin genel yayın
yönetmeni oldu (2003-2010). Beykent ve
Fatih üniversitelerinde öğretim üyeliği
yaptı. İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim
üyesidir.
mustafaozel@sehir.edu.tr

BoğaziçiBülteni 2015/1

39

DOSYA ••
Röportaj
SUR
M İUYSETLAİ FM
A ÜÖL Z
TEC
LİLER

cileri, onun devlet adamlığını takdir etmekle beraber, Şaman tarafını daha fazla
önemseyenlerdir.

Müfredat ve Ders
Kitapları:
Dr. İbrahim Hakan Karataş
Fatih Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Bölümü Öğrt. Üyesi

Sınıfta Kaldık!

Dr. İbrahim Hakan Karataş

Müfredat ve ders kitaplarına ilişkin tartışmaların hangi detaylar üzerinden sürdüğünü belirlemek; sorunu anlamak, anlamlandırmak ve çözüme yaklaşmak için
elbette önemlidir. Ancak şu da yine açık
bir gerçektir ki eğitim sistemini oluşturan
asli ve tali durumlara ilişkin değerlendirme yapmadan sadece ders kitapları ve
müfredat üzerinden konuyu anlamak eksik kalacaktır.
Eğitim sisteminin asli unsurları amaç,
içerik, yöntem, organizasyondur. Daha
tanıdık kavramlarla ifade edersek gaye,
muhteva, usul ve teşkilat. Tam da Osmanlı Türkçesi dersi tartışmalarının yaşandığı bugünlerde bu iki grup kavram
arasındaki bilinç farkı bile eğitime ilişkin
tartışmaların kaynağını anlamak bakımından oldukça manidar ipuçları barındırmaktadır. Eğitim sisteminin işleyişine
ilişkin diğer önemli unsur ise insan kaynağı, daha net söylemek gerekirse öğretmen faktörüdür. Esasında eğitimin gaye,
muhteva, usul ve işleyişinin “öğretmen”in (öğretmen kavramı en genel anlamıyla sınıftaki öğretmenden Bakan’a
kadar teşkilatta görev yapan bütün insan
kaynaklarını ifade etmek amacıyla kulla-

Eğitim sistemlerini anlamak için, o sistemin, içinde doğup büyüdüğü ve geliştiği
sosyal yapıyı da sağlıklı analiz edebilmek
gerekmektedir. Bu çerçevede sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve dini hayatın yapısı
ve değişim süreci eğitim sitemlerine ve dolayısıyla müfredat ve ders kitaplarına ilişkin bakış açılarını şekillendirmektedir.
Son olarak hem eğitim sistemlerimizi anlamak hem de muhteva ve usul konusundaki değerlendirmelerimizi küresel süreçlerden de ayrı düşünmek mümkün
değildir. Bu süreçler, bölgesel, konjonktürel boyutları yanında tarihi arka planı
ile de eğitim sisteminin ve dolayısıyla
eğitim içeriklerinin belirlemesinde belirgin etkilere sahiptir.
Eğitimin Gayeleri
Sahi “milli” eğitim sistemimizin gayesi
nedir? Bu soruya Milli Eğitim Temel Kanunu özetle (1) vatandaş, (2) birey ve (3)
işgücü yetiştirmek şeklinde üç boyutlu
bir cevap verir. İlk bakışta oldukça kapsayıcı bir cevap olduğunu da kabul etmek
gerekir. Ne var ki vatandaş, 19. yüzyıldan
itibaren egemen olan ulus-devlet ilkeleri
çerçevesinde gelişen ve bugün küreselleşmeyle özünden oldukça uzaklaşmak
zorunda kalan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulus devlet vatandaşı,
kısmen seküler kısmen kutsaldır. Birey
ise modern toplumun kendi ayakları üzerinde duran, sorgulayan, eleştiren, hakkını arayan özgür bir ferdini ifade ederken;
bir tarafıyla milli ve manevi sosyo-kültü-
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“M

illi” eğitim müfredatına ve
onun uygulamaya yansıyan hali olan ders kitaplarına ilişkin tartışmalar hiç bitmedi. Hiçbir
eğitim-öğretim yılı yoktur ki müfredatların
içeriğine ya da ders kitaplarındaki bir detaya ilişkin basında ve bu sayede kamuoyunda bir gürültü kopmamış olsun.

nılmıştır) niteliği ile şekillendiğini söylersek ve hatta bütün ana unsurların öğretmenin etkililiği kadar etkili olacağını iddia edersek çok yanılmış olmayız.

Dr. İbrahim Hakan Karataş

Eğitim sistemlerini

anlamak için, o sistemin,
içinde doğup büyüdüğü ve
geliştiği sosyal yapıyı da
sağlıklı analiz edebilmek
gerekmektedir.
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rel mirasa, diğer tarafıyla toplumsal değerlere saygılı; onları “içselleştirmiş” ve
hatta koruması gereken bir sosyal varlıktır. İşgücüne gelince burada durum daha
karmaşık bir hal almaktadır. Milli eğitim
sistemimiz, kalkınma, refah, zenginlik
mitlerini tüketim alışkanlıklarıyla ölçen
kapitalist ekonomik hayatı sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu beşeri sermayeyi yetiştirmeyi hedefler.
Esasında eğitim içeriklerini/müfredatı ve
onların uygulama araçları olan ders kitaplarını değerlendirirken gündeme gelen tartışmaların özünde de milli eğitimimizin gayelerinden ne anladığımız ve
onları ne kadar gerçekleştirdiğimiz sorgulanmaktadır. Sorgulamanın “vatandaşlık”
boyutunda
faşizm-hümanizm-ümmetçilik arasında; birey boyutunda benmerkezcilik (nihilizm/hedonizm)-toplumculuk (adanmışlık/vatanperverlik)-kulluk arasında; işgücü boyutunda ise kapitalizm-sosyalizm-kanaat
arasında gidip gelen bir yelpaze olduğunu gözlemliyoruz.
Yelpazenin bu nispette geniş olması demokratik toplumlar içi doğal bir durumdur. Zira düşünce, teşebbüs ve inanç özgürlüğü bunu gerektirir. Bizim toplumu-
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muza baktığımızda ise yelpazenin bazı
renklerinin daha yoğun olduğunu görülmektedir. Mesela faşizm-hümanizm-ümmetçilik uçları arasında yığılmanın faşizme daha yakın durduğunu söyleyebiliriz.
Bu yığılmanın daha garip tezahür ettiği
boyut birey boyutunda gerçekleşiyor.
Toplumumuzun benmerkezcilik-toplumculuk-kulluk arasında tam bir zihinsel
karmaşa içinde olduğu ve hangisini diğerlerine tercih etmesi gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşadığı söylenebilir. Bu kafa karışıklığı işgücü boyutunda
da kendini gösteriyor. Toplumun büyük
bir çoğunluğu hala en önemli istihdam
alanı olarak devleti görüyor. Girişimcilik
gibi rekabetçi piyasanın gerektirdiği ve
beklediği nitelikleri kazanmak konusunda bir önceki kadar gayretli değil. Tüketim alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda hızla kanaat erdeminden
uzaklaştığını da söyleyebiliriz.
Ne var ki ders kitapları ve müfredata ilişkin tartışmalarda toplumun tuttuğu tarafa baktığımızda, içinden gelen güçlü bir
sesin milli devleti, din ağırlıklı geleneksel
sosyal yapıyı ve kanaati savunmaya kendini zorladığına dair bir izlenimim var.
Toplumsal bilinci bu bakışa iten gücün ne
olduğu da ayrıca tartışılmalıdır. Bu eğilimin altında yatan gerçekliğin toplumsal
yapının yukarıda saydığım zihinsel
git-gelleri olduğunu düşünüyorum. Ancak bundan daha belirgin bir gerekçe dile
getirmek gerekirse eğitim sistemimiz ideolojik yönü ağır basan bir kimliğe sahip
olduğundan toplum eğitimden işlevsel
sonuçlar üretmesi konusunda oldukça
düşük bir beklentiye sahiptir. Daha açık
söylemek gerekirse toplumsal algı eğiti-

Dr. İbrahim Hakan Karataş

Muhteva-Müfredat
Bu (karışık) sosyal yapı ve toplumsal bilinç eğitim programlarında hangi içeriğin
okutulacağı konusunda da bir kararsızlığa yol açıyor. Bir taraftan yıllardır AB
üyeliği süreci yaşayan bir ülke olarak
“çok kültürlülük”, “birlikte barış içinde
yaşama” kavramları etrafında müfredatımızı revize ederken diğer taraftan geleneksel dini anlayışı “öğretmeyi” hedefleyen içeriklerin yerini daha “rasyonel” ve
“modern” söylemler içeren “değerler”
eğitimi ya da “karakter” eğitimi kavramlarının aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
İş gücü eğitiminde ise neredeyse baştan
sona revize edilen AB standartlarına uygun meslek eğitimi modüllerinin geliştirildiğini, yani kalkınma ve zenginleşme
odaklı bir beşeri sermaye oluşturma
amaçlı içerikler oluşturma gayreti içinde
olduğumuz ortadadır. Bu dönüşüm, motivasyon ve enerjisini karşı konulamaz

Ancak literatürde “kendini

gerçekleştirme” olarak
kavramsallaştırılan bilişsel,
duygusal ve psikomotor
yeterlilikler bakımından
kıvama gelemeyen bireylerin,
inanç ve değerleri konusunda
ne düzeyde bilinçli
savunucular olacağına dair
bir tartışma başlatamıyoruz
maalesef.

değişimden alırken, iş bütün bu gayretlerin uygulamaya yansımasının ilk aşaması
olan müfredat ve ders kitaplarını hazırlamaya gelince birdenbire güçlü tutucu/
muhafazakar bir tutuma esir oluyoruz.
Usul
Elbette müfredat ve dolayısıyla ders kitaplarının içeriği önemli ölçüde tercih
edilen öğrenme-öğretme yaklaşımıyla da
şekillenir. Davranışçı yaklaşımı esas alan
bir eğitim sisteminde öğrenilmesi gerekenlerin doğrudan yer aldığı ve “ezber”e
ve “davranış değiştirmeye” ağırlık veren,
otoriter eğitim yapısı ve öğretmeni söz
konusudur. Yapılandırmacı yaklaşım –ki
2004’ten itibaren bizim de tercih ettiğimiz
yaklaşımdır- esas alınmışsa bu durumda
öğrencinin aktif olduğu, bilgiyi kendinin
şekillendirdiği, bireysel kapasite ve tercihlerin ön plana çıktığı bir öğrenme-öğretme süreci kurgulanmalıdır. Bu durumda müfredat ve ders kitapları da bu
yaklaşımın gerektirdiği formda düzenle-
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mi ideolojik bir aygıt olarak görmekte ve
dolayısıyla mesela çocuğunun neden yıllarca bir yabancı dili orta düzeyde öğrenemediğini; bir mesleğe ehil olarak mezun olamadığını sorgulamaktan ziyade,
çocukta kendi inanç ve değerlerine ters
olduğunu düşündüğü en basit duruma
aşırı tepki gösterebilmektedir. Bu noktada, inanç ve değerlerin özgül ağırlığının
dünyevi beceriler kazanmakla karşılaştırıldığında daha fazla olduğu itirazı gelebilir. Ancak literatürde “kendini gerçekleştirme” olarak kavramsallaştırılan bilişsel, duygusal ve psikomotor yeterlilikler
bakımından kıvama gelemeyen bireylerin, inanç ve değerleri konusunda ne düzeyde bilinçli savunucular olacağına dair
bir tartışma başlatamıyoruz maalesef.

Dr. İbrahim Hakan Karataş

Yapılandırmacı yaklaşım

–ki 2004’ten itibaren
bizim de tercih ettiğimiz
yaklaşımdır- esas alınmışsa
bu durumda öğrencinin
aktif olduğu, bilgiyi kendinin
şekillendirdiği, bireysel
kapasite ve tercihlerin
ön plana çıktığı bir
öğrenme-öğretme süreci
kurgulanmalıdır.

Ders kitaplarında tercih

edilecek dil ve üsluptan
boyut, yazı tipi ve görsellik
gibi biçimsel özelliklere
kadar hemen her ayrıntıda
tecrübeli gelenekselcilerle
yeni yetmeler arasında bir
orta yol bulmakta güçlük
çekiyoruz.
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Müfredat ve Ders Kitaplarının Teknik
Boyutu
nir. Ne var ki bireyin –yani anaokulundan doktoraya kadar öğrencinin- hangi
yeterlilikle öğrenmesi gerekene karar verebileceği, bilgiyi nasıl yapılandıracağı
gibi temel sorular sadece mütedeyyin kitlelerin kafalarında oluşan bir soru(n) değil mesela “Kemalist-laik” kitlelerin de
zihinlerini aşırı derecede meşgul etmektedir. Daha açık söylemek gerekirse mesela bir mümin çocuğuna belli bir yaşa
kadar temel dini bilgiyi vermeyi, benimsetmeyi ve davranış şekline dönüştürmesini sağlamayı dini bir vecibe görürken,
diğer kesim de çocuklarının Atatürk ilke
ve inkılaplarına ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı vatandaşlar olmasını sağlamanın
bir düzeye kadar endoktrinasyonla sağlanabileceğini düşünmektedir. Aksi genel
kabul görüyor olsaydı lisans düzeyindeki
bir öğrenciye –hatta yabancı öğrencilere
bile- inkılap tarihi dersi zorunlu olur
muydu?
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Yukarıda özetlemeye çalıştığım gaye,
muhteva ve usule ilişkin detayların ötesinde ülkemizde müfredat ve ders kitabı
yazarlığı konusu teknik bakımdan da ele
alınmalıdır. 19. Yüzyılın başlarından itibaren modern okulların açılmasıyla başlayan çağdaş ders kitabı yazma geleneğimizin yaklaşık 200 yıllık birikimiyle elbette önemli tecrübeler kazandık. Ne var
ki son 20-30 yılda ivmesi sürekli artan bir
değişim dalgası yaşanıyor. Bu değişime
ayak uydurmakta zorlandığımız alanların başında da müfredat oluşturma ve bu
müfredatın uygulama araçlarından biri
olan ders kitabı yazma süreçleri geliyor.
Ders kitaplarında tercih edilecek dil ve
üsluptan boyut, yazı tipi ve görsellik gibi
biçimsel özelliklere kadar hemen her ayrıntıda tecrübeli gelenekselcilerle yeni
yetmeler arasında bir orta yol bulmakta
güçlük çekiyoruz. Bu güçlüğü TTKB ders
kitabı yazma komisyonlarında görev almış biri olarak bizzat yaşadım. Elimizde
sadece temel yaklaşımı kökten değişmiş

Dr. İbrahim Hakan Karataş

Daha vahim olan durumsa

ders kitaplarının metinleri,
görselleri vb. içerik unsurları
neredeyse Google’dan
tarama yoluyla belirleniyor,
tasarımları çoğunlukla
okuldan gelen bilgisayar
öğretmenleri tarafından
yapılıyordu.

da tarihsel, yapısal ve kültürel bagajlarımızın açık yüreklilikle yeteri kadar tartı-

Daha vahim olan durumsa ders kitaplarının metinleri, görselleri vb. içerik unsurları neredeyse Google’dan tarama yoluyla belirleniyor, tasarımları çoğunlukla
okuldan gelen bilgisayar öğretmenleri
tarafından yapılıyordu. Bu işle görevlendirilen öğretmenlere ise ek ders ücreti dışında bir telif ya da benzeri fazladan bir
ücret de ödenmedi. Buna rağmen içinde
bulunduğum ekibin işlerini ciddiye aldıklarını ve milli bir görev bilinciyle gayret ettiklerini de belirtmeliyim. Ancak
işin ehemmiyeti ile karşılaştırıldığında
bürokrasinin ders kitabı hazırlama sürecine yaklaşımını göstermesi bakımından
bu ayrıntıların da önemli olduğunu düşünüyorum. Yine bazı özel yayınevlerinin nitelikli ressam, grafiker ve metin yazarları ile çalıştığını da belirtmeliyim elbette. Ancak bu da çok maliyetli bir süreçti ve oldukça pahalı ve riskli bir yatırımdı.

şılmadığı anlaşılmaktadır. Müfredat ve

Sonuç Yerine

le tartışmadan bir sonraki aşamaya geçe-

Türkiye’de yeni nesil bir müfredat ve
ders kitabı hazırlığı söz konusu olduğun-

ders kitaplarının ne kadar geniş ve hassas
bir kitleyi ilgilendirdiği bilinciyle teknik
açıdan gereken ciddiyetin gösterilmediği
ortadadır. Ancak bunlardan daha önemli
bir ayrıntı var ki görevdeki öğretmenlerin bu dönüşüme ilişkin farkındalıklarını
ve becerilerini geliştirmek için neredeyse
hiç çaba gösterilmemiştir. Daha vahimi
ise yeni müfredat ve ders kitaplarının sisteme girişinin üzerinden 10 yılı aşkın bir
süre geçmesine rağmen öğretmen yetiştiren üniversitelerin dahi bu dönüşümü
müfredat, uygulama ve bilimsel araştırma bakımından özümseyemediği gözlenmektedir. Şimdi özgüveni yüksek ve özgün bakabilen nesilleri yetiştirmek için
nasıl bir müfredat ve ders kitabı sorusuna
cevap verebilmiş oldum mu? Hayır olmadım. Ama bu bagajları açık yüreklilikmeyeceğimizi biliyorum.
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bir müfredat yoktu. Aynı zamanda yepyeni bir nesil, yaşam biçimi ve ilişkiler ağı
vardı. Bu yeni duruma uygun ders kitabı
hazırlamak için yapılması gereken ilk iş
öncelikle bazı temel yeterliklere sahip sağlam bir ekibi adamakıllı bir eğitimden geçirmek, ilk ürünlerin pilot uygulamalarını
bilimsel yöntemlerle izlemek, değerlendirmek ve ardından genel uygulamaya
geçmek olmalıydı. Maalesef bunların hiçbiri yapılmadı. Kitap yazarları sınıftan gelen öğretmenlerdi ve ulusal ders kitabı
yazmakla “görevlendirildiler”. Yazılan
eserler neredeyse hiç ön uygulamaya tabi
tutulmadan TTKB onayıyla –ki bu onay
sürecinde de yine sınıftan gelen öğretmenler vardı- bütün ülkede uygulanıyordu.

Melâli Anlayan Nesil İçin:

Dîvân-ı Zerefşân…
İbrahim Ethem Gören

İbrahim Ethem Gören

Üstad Barkçin, Litera Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabı Münâcât, Nu’ût,
Gazeliyyât ve Müfredât adlarıyla dört
bölüme ayırmış. Kitapta yer alan hatlarda
Mahmut Şahin’in ketebesi yer alıyor…
Barkçin, Divan’ındaki “Esmânâme” serlevhalı münâcaatında Hakk Teâlâ’nın
doksan dokuz güzel ismini zikrediyor;
Peygamber Efendimiz (sav) için yazdığı
naatlarda okuyucularına Medine rayihasını teneffüs ettiriyor. Naat, kaside, gazel,
kıt’a ve beyitlerden müteşekkil divanda
Mevlânâ Celâleddin-i Rumi Hazretleri,
Şeyh Gâlib Dede ve Ahmed Avni Konuk
Hazretleri için gazeller tanzim edilmiş.

AŞK OLSUN
Ankara’daki devlet hizmetiyle yetinmeyen bürokrat, şair, yazar, musiki üstadı,
kültür ve dava adamı Savaş Barkçin, kitabını şiir, musiki ve kemâlât yolundaki
rehberi Merhum Mustafa Şirin’e şu cümlelerle ithaf ediyor:
Bu divanı, yâr-i cânım, Üstâd-ı bî-nazîrim, sebeb-i feyzim, ârif-i billâh Mustafa
Şîrîn en-Nakşibendî ağabeyimizin aziz ve
pak ruhlarına ithaf eylerim. Pek çok man-

DİVAN, YOLLARDA YAZILMIŞ
Savaş Barkçin içten gelen tabii bir şevkle
yazmış divanını… Gönlüne, sadrına düşen hakikate dair mısraları latif harflere,
kelimelere büründürerek sadırdan satıra
aktarmış.
Eserini mücerret bir divan sahibi olmak
mülahazasıyla yazmamış, günden güne,
yaşadığı, zamanını geçirdiği hemen her
yerde gönlüne düşen ilhamı divan kalemiyle not etmiş.
Şiirlerin önemli bir bölümü yollarda kaleme alınmış. Kitabındaki eşârı, kâh İstanbul’da, kâh Bürüksel’de, kâh Ankara’da,
kâh Londra’da, kâh Johannesburg’da
yazmış...
Muhatabımız işte, evde, seyahatte, sokakta, medresede, camide her yerde kalemi elinden düşürmemiş. Günde bir-iki
bazen 5-10 gazel yazmaya muvaffak olmuş. Bazen hiç yazmamış/yazamamış.
Netice itibarıyla yazmak fiili nasip, azim
ve ilhamla ilintili…

MEDENİYETİMİZDE MAKBUL 		
OLAN SOHBETTİR
“Bizim medeniyetimizde makbul olan
sohbettir, konuşma, ders verme, vaaz, nutuk atma, sohbet havasında olursa güzelleşir. Muhabbet olmadan sohbet olmaz.”
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D

ivan-ı Zerefşân, Dr. Savaş Barkçin’in klasik şiir formatında kaleme aldığı, Divan şiirinin
“dün” olduğu gibi “bugün” de hayatiyetini devam ettirdiğini gösteren son çalışması… Dr. Barkçin, Divan-ı Zerefşân ile
klasik şiirin naif rayihasını günümüz insanının irfanına arz ediyor.

zûmemi evvel âna arz eyler, anın tensîbi
ile dîvâna koyar idim. Bu esnâda bana
pek çok hikem-i ilâhî ve füyuzât-ı vehbî
lutf eyler idi. Cenab-ı Hakk’dan ol şehîd
ü azîze ebedî rahmetler niyâz ederim.
Himmeti dâim olsun. Aşk olsun.

İbrahim Ethem Gören

diyen Dr. Barkçin, yedi yılda tamamlamaya muvaffak olduğu Divân-ı Zerefşân’da
okuyucularıyla, eskimez şiirin sevdalılarıyla hasbıhal ediyor, dertleşiyor…

SERSERÎNİM YÂ RESÛLALLAH SENİN

Muhakkak her şairin kendine has şiir iklimi, söyleyiş, ifade ediş ve sunuş tarzı
var… Barkçin de “Men arefe nefsehû fekad arefe Rabbehu” sırrının mündemiç
olduğu gazellerinde kendi tarzını, veznini oluşturarak mutlak ve mücerret kavramları irdeliyor. Ele aldığı kavramları
bazen hakikat bazen de hayal aynasına
tutarak okuyucusunu düşünmeye, akletmeye sevk ediyor.

hayâl; bazen de rüya âleminde devşirir…

Şaire ilhamın nerede ve ne zaman geleceği beli olmaz. O şiirini hakikat, bazen
Yazımıza Dr. Barkçin’in gördüğü rüyaya
istinaden İstanbul’dan Ankara’ya giderken yazdığı “Serserînim yâ Resûlallah”
manzumesinin hikâyesiyle nihayet verelim.
“Bir gece rü’yâda Roma’da bir Osmanlı
câmiinin içindeki bir mermer levha üzerinde sülüs hat ile “Serserînim yâ Resûlallâh” yazılmış olduğunu gördüm. Bana
rüyâmda her Osmanlı hattatının bu hattı
tevâzû eseri yazmasının bir an’ane olduğu söylendi. Şu âciz kalem, bu ilhâm ile
ertesi günü şu manzûmeyi yazmaya mü-

DOSYA•
•S SA UV AR Şİ Y BE AL İR KMÇÜİ LNT E C İ L E R
KİTAP

yesser kılındı.”
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İbrahim Ethem Gören

Serserînim yâ Resûlallâh
Kıl şefâat kemter âciz kuluna
Serserînim yâ Resûlallâh senin.
Eyle himmet girem Allâh yoluna
Serserînim yâ Resûlallâh senin.
Bî-adeddir günehim, hep şer işim
Yok enîsim, gâib olmuş cân eşim
Gayrı yok mehtâbım, ey şeh, güneşim
Serserînim yâ Resûlallâh senin.
Seni bildim, seni sevdim ey Nebî
Olayım benden, kerem kıl ebedî
Ey resûller şâhı, ey Hakk’ın gülü
Serserînim yâ Resûlallâh senin.
DOSYA•
KİTAP
•S SA UV AR Şİ Y BE AL İR KMÇÜİ LNT E C İ L E R

Bu seher rü’yâda ismin gördü göz
Başka ad yokdur ve yokdur başka söz
Nûrun ihsân et de nûr olsun şu öz
Serserînim yâ Resûlallâh senin.
Ey Zerefşân yola gir, kalma cüdâ
Tevbe et, hâdîdir elbette Hudâ
Yüzüm eğdim, pâyin öpdüm Mustafâ
Serserînim yâ Resûlallâh senin.
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Fikir, Sanat ve Medeniyet
Komisyonu Etkinlikleri
SOSYOLOJİK ANALİZ OTURUMLARI
SEKÜLERLİĞİN BİÇİMLERİ • 10.OCAK 2014
İKİ KÜLTÜRDE İSLAM; FAS VE ENDONEZYA’DA DİNİ DEĞİŞİM • 28 ŞUBAT 2014
ÇAĞDAŞ İSTANBUL’DA SUFİ KADINLAR • 16 MAYIS 2014
SANAYİ DEVRİMİ VE DEĞİŞİM • 17 EKİM 2014
EDEBİYAT OKUMALARI
Cahit Zarifoğlu • 14 KASIM 2013-26 ARALIK 2013
Nurettin Topçu • 16 EKİM 2014-20 KASIM 2014
Mustafa Kutlu • 04 ARALIK 2014-18 ARALIK 2014
ASLINDA NE OLDU?
Mustafa Şen • 12 MART 2014
Ahmet Taşgetiren • 02 ARALIK 2014
ORADA N’OLUYOR?
Yusuf Özhan-Keseb • 30 NİSAN 2014
Ömer Behram Özdemir-Suriye İç Savaşı • 14 KASIM 2014
Yusuf Özhan-ABD-İran İlişkileri • 28 KASIM 2014
EBRU ATÖLYESİ

sosyolojik analiz oturumları

Sekülerliğin Biçimleri

FSM • F İ K İ R S A N AT V E M E D E N İ Y E T Ko misyo n u

AYŞEN BAYLAK

10 O c ak 2 01 4
Değerlendirme:Selda Kaşnak-İngilizce Öğretmenliği’ 15

10 Ocak Cuma günü yapılan Sosyolojik Analiz Oturumları’nda Talal Asad’a ait “Sekülerliğin Biçimleri” kitabı değerlendirildi. Ayşen Baylak (Politika’
03) yönetiminde yapılan etkinlikte kitabın giriş,
birinci, altıncı ve yedinci bölümleri müzakere edildi.
Talal Asad kitabında temel olarak üç kavramdan bahsetmektedir: “Seküler”, ”Sekülerizm”, ”Sekülerleşme”
Sekülerliğin önceden beri var olmadığını, dönemsel olarak ortaya çıktığını düşünen Asad’ın eserinde değindiği
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üç kavram bağlamında programda değinilen konu başlıkları şöyle sıralanabilir:
• Kutsanan bilim anlayışı: “Artık benim mitlere-dinsel
efsanelere ihtiyacım yok, bilimin geldiği noktayla ben
hayatta başarılı olabilirim, iyi bir yaşam sürebilirim”
yargısının bizim dünyamızda karşılığı nedir?
• Nesneyi kutsal ya da din dışı kılan nedir?
• Hayali Cemaatler / “ulus-devlet”, “millet” ve “milliyetçilik” kavramları aslında din kaynaklı şeyler midir?
• Pratik- habitus – eylemleştirme: inanç soyut bir şey
değildir. Sen onu eylemle tekrar tekrar kurarsın..
• İbadetin ve Namazın sekülerleşmesi nasıl olur?

sosyolojik analiz oturumları

10 Ma yıs 2 014
Değerlendirme: Övgü Kafadar Torlak-İşletme’ 13

16 Mayıs Cuma günü gerçekleşen Sosyolojik Analiz Oturumları’nda Catharina Raudvere’in “Çağdaş
İstanbul’da Sufi Kadınlar” ve Saba Mahmood’un
“Politics and Piety: The Islamic Revival and the
Feminist Subject” kitaplarını değerlendirdik.
Ele aldığımız her iki kitapta da kadınların kurduğu, düzenlediği ve yönlendirdiği dini ve entelektüel sohbetler
konu ediliyor. Türkiye ve Mısır’daki kadınlar tarafından
organize edilen cami hareketlerini anlatan iki eserde de
bazı benzerlikler ve farklılıklar göze çarpıyor.
Eserlere göre bu hareketlerin ortak noktası herhangi bir
önderinin bulunmaması. Her birinin kendine özgü bir
amacı var: Kendilerini kişisel olarak geliştirmek, iyi bir
insan olmak, İslam’a göre günlük hayatlarını düzenleye-

bilmek, güzel ahlaka erişebilmek gibi… Özellikle seküler
devlet anlayışının hâkim olduğu yönetim atmosferinde,
günlük yaşam ihtiyaçlarına karşılık bulamayan kadınlar
kendi problemlerini bir araya gelerek çözme eğilimine
girmişler.
Bahsi geçen amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelen kadınlar yeterli bilgiye sahip olup bunu eyleme dönüştürdüklerinde insan olma sorumluluklarını yerine
getirmiş olacaklarına inanarak bu tarz dini eğitimlere,
sohbetlere katılıyorlar.
Özellikle 11 Eylül sonrası dönemde her ne kadar bu tür
yapılar, köktendinci, gerici, tutucu olarak değerlendirilse
de Saba Mahmood göre, Batı literatüründeki kavramlar
Müslüman toplumlardaki kadın gruplarını açıklamada
yetersiz kalacaktır. Özet olarak Mahmood’un eserinde,
İslam toplumlarında kadınların oluşturmuş olduğu toplumsal grupların incelendiği ve sık sık feminist bakış açısına sorular yöneltildiği görülebilir.
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Çağdaş İstanbul’da Sufi Kadınlar

sosyolojik analiz oturumları
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Sanayi Devrimi ve Değişim

1 7 E k i m 2 01 4
Değerlendirme:Sümeyye Öney
İngilizce Öğretmenliği’ 17

Sosyolojik Analiz Oturumları programımızın 20142015 öğrenim dönemindeki ilk programı 17 Ekim
Cuma günü gerçekleşti.
Geçtiğimiz yıl “Din Sosyolojisi ve Antropolojisini” konu
edinen eserlerin okunup değerlendirildiği program serilerinde bu yıl “Toplumsal Değişim: Direnişler, Devrimler
ve Dönüşümler” başlığı belirlendi.
Sanayi devriminden küreselleşme çağındaki hızlı dönüşüme dek olan süreçte gerçekleşen toplumsal dönüşümlerin bir oturumda izlenen bir film üzerinden değerlendirilmesi, başka bir oturumda da edebiyat alanında
verilen eserler (romanlar) üzerinden konunun irdelenmesi kararlaştırılmıştı.
Yeni dönemdeki ilk programda Charlie Chaplin’in Mo-
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dern Times (Asri Zamanlar) filmi üzerinden “Sanayi Devrimi ve Değişim” konusunu ele alındı. Film beraberce izlendikten sonra sanayileşmiş bir toplumda makina ve
insan ilişkisinin filmde nasıl ele alındığı üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Programda sanayi devriminin getirdiği iş, emek, makina
ilişkisi; işsiz kalma, hız, seri üretim, aşırı tüketim ve tüketim gibi kavramlar üzerine beyin fırtınası yapılırken;
Böyle bir devirde kadına bakış açısı nasıldır?
Makina mı insanın, insan mı makinanın kontrolündedir?
Makinalaşmış bir toplum makinalaşmış insanlar mı doğurur?
Sistemin bir parçası olmak kaçınılmaz mı ?
Kişinin kendine özgü yeteneklerine uygun meslek ya da
sanatla ilgilenebilmesi mümkün mü? gibi sorulara cevaplar arandı.
Programda ayrıca modernizmde toplumsal değişim denilen şeyin gerçekten bir değişim ve gelişim mi olduğu
yoksa yalnızca lineer bir şekilde ilerleyen bir süreç mi olduğu sorularına yanıtlar arandı.

EDEBİYAT OKUMALARI

Bir Değirmendir Bu Dünya
14 Ka s ım 2 013 -2 6 A ral ı k 2 01 3
Değerlendirme: Elif Bayır-İngilizce Öğretmenliği’15 /

Cahit Zarifoğlu

Ayşe Ulucak-PDR’ 17

Türkiye’nin yakın tarihini fikirleri, eserleri ve duruşlarıyla etkileyen edebiyatçılara ait kitapların
okunup tartışılacağı “Edebiyat Okumaları” etkinliği Boğaziçi Konak’ta başladı.

Katılımcılara, genel amaçları ve kapsamı hakkında
verilen kısa bilgilendirmeden sonra başlayan program, yazarın hayatı ve fikir dünyasının tanıtılmasıyla
devam etti. Daha önceden belirlenmiş kısımlarda, yazarın okuyuculara vermek istediği mesaj ve anlamlar,
katılımcıların düşünce ve yorumlarıyla anlaşılmaya
çalışıldı.
Kitabın isminden yola çıkarak “değirmen” metaforunun tartışılmasıyla başlayan fikir alışverişi bölümünde katılımcılar, ortaya atılan fikirlerin dün neyi ifade
ettiğini, bugün neyi ifade ediyor olduğunu ve yarın
neyi ifade edebileceğini zamanın farklı bağlamlarında tartıştılar.
Edebiyat Okumaları’nın 26 Aralık Perşembe günü gerçekleştirdiğimiz toplantısında da Cahit Zarifoğlu’nun
“Bir Değirmendir Bu Dünya” adlı eserini incelemeye
devam ettik. Cahit Zarihoğlu’nun fikir ve ruh dünyasına başka bir pencereden bakabilmek için Yazar Yusuf
Kaplan’ı Boğaziçi Konak’ta ağırladık.
Zarifoğlu’yla uzunca bir dönem aynı kurumda çalışıp
yol arkadaşlığı yapmış ve onun ruh dünyasına yakından tanık olmuş olan konuğumuz, Zarifoğlu’nun Türk
edebiyatında yer yer Sezai Karakoç’u geçtiğini, Batı’da
da Rilke’yle karşılaştırılabileceğini söyledi. Zarifoğlu
ile Karakoç’un buluştuğu noktanın “ahlak” olduğunu
belirten Kaplan, insanın iki beni olduğundan bahsetti. Bunları “dış ben” ve “iç ben” olarak adlandıran

Kaplan, insanın “dış ben’i” onu şair yaparken, iç beni
kişiye şiir yazdırır dedi. Zarifoğlu’nun ise bu noktada
hâza şiir kesilmiş olduğunu ifade etti. Kaplan, Cahit
Zarifoğlu’nun şiirlerini açıklayacak çapta birikimi olan
birileri olmadığı için hakkında çok fazla metne ulaşamadığımızı da sözlerine ekledi.
Zarifoğlu şiiri üzerinden “modernizm” kavramını ve
“insanın medeniyet serüvenini” de değerlendiren
Yusuf Kaplan, imajın şiiri öldürdüğünü, modernliğin
imaja dönük olduğu için şiire düşmanı olduğunu, ve
şiirin şuurla alakalı olduğunu ifade etti. “Modernizm
ile mesafeler ortadan kalktı” diyen Kaplan, özet olarak şiir bitmiştir şeklinde konuştu. Modernizm içinde
insanın “çocuk ruhunu” kaybetmiş olduğunu, fakat
Zarifoğlu’nun bu ruhu koruduğunu belirtti. İslam
dünyasının serüvenini; Mekke, Medine ve Medeniyet
dönemi olarak üçe ayıran Kaplan, içine düştüğümüz
durumda dünyaya söylenecek tek bir söz olduğunu ve
bunu söyleyebilecek olanın sadece biz olduğumuzu
ama aslında bizim de yok olduğumuzu beyan etti.
Yusuf Kaplan, Mekke döneminde hakikatin hayat
bulduğunu ve bu dönemin vücûd ve akl-ı selim dönemi olduğunu, medeniyet döneminde ise hakikatin
hayat sunduğunu, buranın ise bir vecd ve zevk-i selim
dönemi olduğunu belirtti. Kaplan Cahit Zarifoğlu’nun
zevk-i selime ulaşmış olduğunu ve onun hayatı iliklerine kadar hissettiğini sözlerine ekledi.
Katılımcılardan gelen soruların Kaplan tarafından
cevaplanmasıyla son bulan program Konakta hoş bir
sadâ bıraktı.
BoğaziçiBülteni 2015/1
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İki haftalık aralıklarla düzenlenecek etkinliğin ilki 14
Kasım Perşembe günü gerçekleştirildi. Elif Bayır (İngilizce Öğretmenliği’ 15 ) ve Usame Döner’in (İşletme’
13) moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli kitabının
ilk bölümünde belirlenen parçalar ele alındı.

EDEBİYAT OKUMALARI

Ahlak Nizamı
Nurettin Topçu

16 Ek i m 2 01 4 -2 0 Kas ı m 2 01 4
Değerlendirme: Elif Bayır-İngilizce Öğretmenliği’15 /
Büşra Şahin PDR’17
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Edebiyat Okumaları’nın 2014-2015 öğrenim dönemindeki ilk programı 16 Ekim Perşembe akşamı
düzenlendi.
Dönemin ilk yazarı, “Ahlak Nizamı” adlı kitabıyla Nurettin Topçu oldu. Nurettin Topçu’nun tanıtılmasıyla başlanılan programda, yazarın eğitim ve akademik hayatı,
eserleri, ve fikir adamlığı konu edildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlik boyunca hem kitabın yazıldığı
dönemin hem de günümüzün güncel, siyasi, ekonomik
ve sosyal durumları değerlendirildi. Programda öne çıkan
meseleler şu şekilde sıralanabilir;
• Nurettin Topçu’nun genel olarak ahlak ve “isyan ahlakı” anlayışı
• Nurettin Topçu’nun aydın kimliği, halkına bakışı ve
yaklaşımı
• Nurettin Topçu’da ideal devlet anlayışı ve devletin işlevleri
• Günümüz toplumunda İslam’ın konumu ve Müslümanların duruşu ile Nurettin Topçu’nun tasvir ettiği
toplumun karşılaştırılması
Nurettin Topçu’yu konu aldığımız programın ikinci toplantısını 30 Ekim’de gerçekleştirdik. Bu programda Topçu’nun Ahlak Nizamı adlı eserinin “Bizi Yaşatan Kuvvet”,
“Milliyetçilik”, “Ne İçin Sosyalizm”, “İnsanlar ve Yahudiler”, “İslâm Davası ve Yahudilik” bölümlerini ele aldık.
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Kitap üzerine değerlendirmelerimizi tamamladıktan
sonra Nurettin Topçu’yu daha yakından tanıyabilmek
için Emin Işık hocayı Boğaziçi Konak’a davet ettik. Moderatörlüğünü Salih Ünüvar’ın(İşletme’ 15) üstlendiği söyleşi 20 Kasım Perşembe akşamı gerçekleştirildi.
Daha önceden yaptığımız okumalar sayesinde Nurettin
Topçu’nun “milliyetçilik”, “sosyalizm”, “Anadoluculuk”
gibi kavramlara hangi anlamları yüklediği konusunda az
çok fikir sahibi olmuştuk. Fakat Emin Işık hoca konuşmasının henüz başlangıcında Nurettin Topçu’nun okurları tarafından pek bilinmeyen yönlerinden bahis açarak
bizleri heyecanlandırdı. Emin hocadan Topçu’nun sağlık
problemleri dolayısıyla sürekli ıhlamur içtiği, öğretmenlik
yaptığı dönemlerde sınıfa mabede girer gibi abdestli girdiği ve Fransa’da kaldığı dönemde bir sosyoloji hocasından Türk demokrasisi hakkında azar işittiği gibi daha
birçok ayrıntıyı öğrendik.
Emin Işık hoca dinleyicileri biraz yorgun görmüş olacak ki
gençlikle ilgili bir görüşünü hatırlatmayı ihmal etmedi:
“İnancınız varsa daima gençsiniz, insanı aşk ve ümit yaşatır, inancınız varsa son nefesinize kadar genç kalırsınız.” Emin Hoca, “Nurettin Topçu büyük bir insandı, çünkü insanın büyüklüğü başkaları için çektiği acıların büyüklüğüyle ölçülür” şeklinde sohbetini sürdürdü.
“Kültür istiklali” fikrinin önemini vurgulayan Emin Işık,
“Batının çocuklarından bir şey beklemeyin, bu ülkeye
Frenk aydınları bugüne kadar fayda sağlamamıştır” tavsiyesinde bulunmayı da ihmal etmedi.
Nurettin Topçu’nun fikir penceresinden bugünün dünyasına bakmamız gerektiğine işaret eden Işık, katılımcıları
sık sık “Anadolu” ve “İslâm” kavramları üstüne düşünmeye davet etti ve ekledi; “Dinini bilmeyen kişi okyanusta yüzme bilmeyen adama benzer ve insan bilmediğinin
düşmanıdır. Nurettin Topçu sınıfa her girişini sabah namazında okunmuş uzun bir sureye benzetirdi, mabetlere
girer gibi girin sınıflarınıza…”
Emin hoca, soru cevap bölümünde de bizimle görüşlerini
paylaştıktan sonra, Nurettin Topçu’nun özellikle “Yarınki
Türkiye”, “Devlet ve Demokrasi”, “İnsan ve İslâm “eserlerini okumamızı tavsiye etti.
Emin Işık hocayla beraber olmaktan bir hayli memnun
kalan katılımcılar Nurettin Topçu hakkında zihinlerindeki
birçok soruya cevap bulmuş şekilde toplantı meclisinden
ayrıldılar.

EDEBİYAT OKUMALARI

Ya Tahammül Ya Sefer
4 A ra lık 2 014 -18 A ral ı k 2 01 4
Değerlendirme: Ayşe Ulucak-PDR’ 17

Mustafa Kutlu

Edebiyat Okumaları’nın dördüncü döneminde
Mustafa Kutlu’nun “Ya Tahammül Ya Sefer” adlı
kitabını okuduk. 4 ve 18 Aralık Perşembe akşamlarında Elif Bayır moderatörlüğünde düzenlediğimiz
oturumlarda Kutlu’nun “hüzünle yoğrulmuş bir
kitap” diye nitelendirdiği “Ya Tahammül Ya Sefer”
adlı eserini Kutlu’nun şahsını da tanımaya çalışarak inceledik.

Ya Tahammül Ya Sefer, çerçeve hikâye denen, Kutlu’nun diğer bazı kitaplarında da kullandığı bir teknikle yazılmış. Kitabın tamamı ayrı ayrı hikâyelerden
oluşsa da, her bir hikâye kitabın bütününde tamamlanan asıl hikâyenin karakterlerini neredeyse tek tek
ele alır. Kutlu’nun kitapları genellikle fıtrata yabancılaşma, ideallerden uzaklaşma, şehirleşme, köyden
kente göç, kasaba ve taşranın güzelliği- bura insanlarının temizliğinin yanında şehrin yozluğu- gibi muhtevalar etrafında gelişir. “Ya Tahammül Ya Sefer” de
gençlik yıllarında bir davanın ateşli hizmetkârlarının
yıllar geçtikçe değişen konjonktüre uyarak bundan
nasıl vaz geçtiklerini, her şeyin sloganik düzeye nasıl indiğini anlatan; bu bağlamda can yakan, yürek
burkan, insanın kendini sorgulamasına vesile olan bir
kitaptır.
Kitabın kahramanları; Asım, Yunus, Murat; işin bidayetinde Hakk’ın yanında olmanın ve onu yüceltmenin

hesabını güden, eksik-yoksul hayatlarından memnun, davalarının peşinden koşan gençler, Kerim onların hizmetkârı olmayı kendine onur bilen bir “dava
delisi”… Lakin yıllar olduğu gibi durmaz, geçer. Okullar, üniversiteler biter. Yüksek makamlara gelinir.
Asım Profesör, Yunus Bakan olur. Davanın esamisi
okunmaz artık hayatlarında… Lüks, hırs, şöhret gelip
oturmuştur başköşeye… Bir Murat, bir Kerim kalırlar
baş başa… Sonra Murat da tutunamaz, dur diyemediği sistemin çarkı onu da ezmeye kararlıdır. Murat
olmayınca Kerim de yoktur. Ancak Allah karların altından bir umut çiçeği bitirir. İlhan çıkagelir bu vakit…
Asım’ın oğludur; etrafta yanlış bir şeyler olduğunu
sezer, “dur” demek ister. Ailesinin gidişatına karşı
çıkar, kendi hayatını-çevresini değiştirir, babasına
baştanbaşa ihtardır onun bu hali; Ramazan hilalinin
göründüğünü haber verir ona mesela…
Kitapla ilgili değerlendirmelerimizin sonuna vardığımızda, doğru olanın peşinde olan İlhan gibi, kahramanlar değişse de hikayedeki kısır döngünün devam
ettiğini farketmemiz zor olmadı. Belki de Veysel’e
seslenen kitabın son cümlesi İlhan’ın en çok anlamış
olduğu şeyin mahiyeti bakımından mühimdir:
“Seni, içine yerleştiğin hayatı, gün gün sivriltip, parlattığın geleceği anlıyorum”.
Vesselam.
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Mustafa Kutlu, Erzincanlı, Nurettin Topçu Hoca’nın
fikrî öncülüğünü yaptığı “Fikir ve Sanatta Hareket”
dergisine önce desenleriyle sonra hikâyeleriyle girmiş;
böylece onun rahle-i tedrisinde bulunmuş, ömrünün
bereketine dua ettiğimiz bir yazar… Şu an Dergâh yayınlarının başında ve Allah’a hamd olsun ki yazmaya
devam ediyor. Kendisi İkinci Dünya Savaşı’nın etkilerini hala hissettirdiği, modernizmin henüz ahtapot
gibi kollarıyla Türkiye’ye “yanaşmaya” başladığı yıllarda, 1947’de dünyaya gelmiş; 1960-80 darbelerini
görmüş; Türkiye’nin geçirdiği dönüşüme tanıklık etmiş. “Ya Tahammül Ya Sefer” i de bu tanıklığın içli bir
arzuhali olarak bizlere hediye etmiş.

ASLINDA NE OLDU?

Yerel Seçimler Öncesi Anketler ve Seçim Tahminleri
Mustafa Şen

öğrencilik geçirdiğinden bahseden Şen, bu durumun hayatına pozitif olarak yansıdığını söyledi.
Söyleşide sıra Mustafa Bey’in 30 Mart Yerel Seçimleriyle
ilgili tahmin ve değerlendirmelerine geldiğinde katılımcıların artan merakı kolayca yüzlerinden okunabiliyordu.
30 Mart seçimlerini 17 ve 25 Aralık operasyonlarıyla birlikte değerlendirmemiz gerektiğini söyleyen Şen, bu operasyonların amacının Ak Parti’nin oylarını en az 10 puan
aşağıya çekmek olduğunu ifade etti.
Yolsuzluk iddiaları hakkında da ” Yangın çıkan evde, ceketin nereden alınacağı sorulmaz” tabirini kullanan Şen,
bu iddiaların kendisini şu anda ilgilendirmediğini belirtti.
Şen öncelikli olarak yapılması gerekenleri, ülkeyi yangın
yerine çevirenleri biran önce bulup ortaya çıkarmak ve bu
kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmak olarak ifade
etti.
Operasyonu topyekûn cemaatin üstüne yıkmanın hak-

12 Mar t 2 01 4
Değerlendirme: Kaan Balkış-Ekonomi’ 14

sızlık olacağını vurgulayan Şen, “Uganda’da öğretmenlik
yapan fedakar kardeşlerimize söyleyecek bir sözümüz
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yok” dedi. Genar Genel Müdürü Şen, bu olup bitenlerden

Türkiye’ nin sıcak gündemi ve tartışmalı konularını
alanında uzman konuklarla ele aldığımız “Aslında
Ne Oldu?” programında bu defa yaklaşmakta olan
30 Mart Yerel Seçimleri’ni değerlendirdik. 12 Mart
Çarşamba günü Süleyman Şah Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Fatih Karaca moderatörlüğünde gerçekleşen “Yerel Seçimler Öncesi Anketler ve Seçim Tahminleri”
başlıklı sohbette GENAR Genel Müdürü Mustafa
Şen konuğumuz oldu

sorumlu olan kişileri, insanların mahremiyetine dahi
önem vermeyen, kasetlerden beslenen paralel bir yapı
olarak niteledi. Mustafa Şen ayrıca Başbakan Erdoğan’ın
bu operasyonda, tam da olması gerektiği gibi, dimdik
durduğunu vurgulayarak, bu duruş sayesinde de operasyonun amacına ulaşamadığı yorumunda bulundu.
Konuşmanın son bölümünde, önümüzdeki seçime yönelik yapılan anket çalışmalarından bahsedildi. Son anketlerde %45 bandında seyreden Ak Partinin, Ankara ve İstanbul’ da 7-8 puan önde olduğunu söyleyen Mustafa
Şen, İzmir ve Diyarbakır’da da sürpriz beklemediğini be-

Kendisi de Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Mustafa
Şen (Tarih’ 95) konuşmasına öğrencilik yıllarından edindiği tecrübeleri aktararak başladı. Mustafa Bey, programa katılan öğrencilere, mizaçlarına uygun ilgi alanları
edinmelerini ve kendilerini çok yönlü yetiştirip farklı bakış açıları kazanmaları tavsiyesinde bulundu. Aktif bir
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lirtti. Konuşmasını yaklaşan yerel seçimlerin ülkemiz
adına hayırlı olmasını dileyerek tamamlayan GENAR Genel Müdürü, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak
söyleşiyi tamamladı.

ASLINDA NE OLDU?

Barış Süreci ve Yeni Türkiye
Ahmet Taşgetiren

2 Aralık Salı günü düzenlediğimiz Aslında Ne
Oldu? programında Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren konuğumuz oldu. Moderatörlüğünü Erkam
Özbudak’ın (Makine Mühendisliği’11) üstlendiği
programda, Taşgetiren’den “Akil İnsanlar Heyeti’yle” beraber yaşadığı tecrübeleri dinledik.
Ahmet Taşgetiren, içinde Kürt, Laz, Alevi, Sosyalist
gibi Türkiye’deki farklı toplumsal gruplardan unsurları içeren “Akil İnsanlar Heyeti” oluşumunun, doğrudan halkla temas ediyor olması hasebiyle çok iyi bir
formül olduğunu belirtti. Çözüm Süreci’yle birlikte
Türkiye’nin hem doğusunda hem de batısında barış
havasının solunmaya başlandığını söyleyen Taşgetiren, bugünlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini
vurguladı. “Her şehit veya ölüm haberiyle ülkenin
kimyası bozuluyordu” diye konuşan Akil İnsanlar Heyeti üyesi Ahmet Taşgetiren, gencecik çocuklar anne
babalarını çiğneyip dağa çıkıyorlardı, bu kişilere sadece gitmeselerdi demenin çözüme yapıcı bir etkisinin
olmadığını” kaydetti.
Taşgetiren, Ak Parti hükümetinin Doğu ve Güneydo-

ğu’da yaptığı hizmetlerin ve bilhassa da kadınlara
sağladığı imkanların onların dünyasında çok farklı bir
yere oturduğuna işaret etti. Ahmet bey artık Diyarbakır’ın köyünde yaşayan bir kadının şehir merkezine
gitme imkanı elde ederek, şehrin imkanlarından faydalanabilir hale geldiğini söyledi.
Heyet’in faal olduğu süreçte tanık olduğu bazı çarpıcı
durumlara da değinen Taşgetiren, heyet olarak farklı
etnik aidiyetten insanların birbirlerini yadırgamadıklarına, Kürt ve Türk işadamlarının yan yana yemek
yediklerine, beraber camiye gittiklerine şahit olduklarını vurguladı. Ahmet Taşgetiren heyetle beraber gerçekleştirdikleri ev ziyaretleri esnasında yaşadıkları bir
anekdotu da şöyle anlattı: “Evleri ziyarete gidiyoruz.
Başınız sağ olsun diyoruz. Uzun bir sessizlik sonrası
genelde Kur’an bilenlerimiz Kur’an okuyordu. Üzüntü
sebebiyle bir müddet sükûnet olduktan sonra ancak
Kur’an ile sessizlik bozuluyordu. Karşılaştığımız bu
tablo üzerine 90’lı yıllardaki Kürt raporunu hazırlayan
Doğu Ergil: “Biz laik adamlar toplumun bu iklimini
bilmiyoruz” dedi. Bu bizzat şahit olduğum bir olaydır.”
Kendisiyle samimi bir sohbet gerçekleştirdiğimiz Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren programın sonunda
katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.
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2 Ara lık 2 014

ORADA N’OLUYOR?

Suriye Keseb’deki Ateş Çemberi
Yusuf Özhan

3 0 N i s an 2 01 4

mek için gelen gazetecilere Suriye askerlerinin kendileri-
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ni korumaya geldiklerini, ancak daha sonra da bırakıp

Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle büyük
dramlar yaşanıyor. Bu dramlardan birini, Star
Gazetesi Dış Haberler Editörü Yusuf Özhan’dan
dinledik. Yusuf Özhan Lazkiye’ye bağlı Keseb
Kasabasında cereyan eden çatışmalar sırasında
ateş çemberinde mahsur kalan ve sonrasında
muhalifler tarafından kurtarılarak Türkiye’ye
getirilen 20 Ermeni’nin hikâyesini katılımcılarla
paylaştı.

kaçtıklarını anlatırlar. Çatışmalar öyle şiddetlenmiştir ki

30 Nisan Çarşamba günü, Orada N’oluyor?” programında
ağırladığımız Özhan, hâziruna Hatay’ın bir yıldır kapalı
tutulan Yayladağ sınır kapısına birkaç kilometre uzaklıkta olan Keseb kasabasındaki izlenimlerini anlattı.

lenlerin doğru olmadığını görmüş. Zira tahrif edildiği söy-

Normalde yılın altı ayını Halep’te altı ayını Keseb’de geçiren Ermeniler, Halep’te sıklaşan havan topu saldırıları
nedeniyle Keseb’den çıkamaz ve kışı burada geçirmek
durumunda kalırlar. 21 Mart’ta başlayan çatışmalarla
bölge halkının çoğu Keseb’i terk ederken 20 kadar yaşlı
ise Suriye rejimi askerleri ve Hür Suriye Ordusu ateşi arasında mahsur kalır. Savaşın yaşlı mağdurları muhalifler
tarafından kurtarılarak Türkiye’ye teslim edilir ve Hatay’ın Samandağ ilçesindeki tek Ermeni köyü olan Vakıflı’ya yerleştirilirler. Kesebli Ermeniler, hikâyelerini dinle-
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yaşlı Ermeniler başlarını dışarı dahi uzatamamışlar ve tarafların birbirlerini nasıl vurduğuna sık sık şahit olmuşlardır.
Söz konusu olan Lazkiye’ye bağlı Keseb kasabası, Hür
Suriye Ordusu’nun eline geçtikten sonra dünya gündemine burada yaşayan Ermenilerin katledildiği; kiliselerinin
yakılıp yıkıldığı haberleriyle gelmişti. Star Gazetesi Dış
Haberler Editörü Özhan, gidip gördüğü bölgede yaşanan
çatışmaların derin izlerine şahit olmuş fakat iddia edilenen kilise ve mezarlıklarda kayda değer bir zarar müşahede etmemiş, aksine sapasağlam ayakta durduklarını
görmüş. Geçirdiği kısa süre içinde bile Suriye rejiminin
helikopterlerinden atılan varil bombalarıyla en az 150 Suriyelinin can verdiğini ifade eden Yusuf Özhan, dünyanın
sessiz kalmaya devam etmesi halinde bu katliamların
artarak devam edeceğini belirtti.
Türkiye’nin yanı başında yaşanan sıkıntıları katılımcılarla
paylaşan Star Gazetesi Dış Haberler Editörü Yusuf Özhan, programın sonunda kendisine yöneltilen soruları da
yanıtladı.

ORADA N’OLUYOR?

Suriye’de İç Savaş: Koalisyon Müdahalesinin
Gölgesinde Gelişen Yeni Dengeler

14 Ka s ım 2 014

yanıt verdi? Suriye iç savaşını önümüzdeki haftalar-

Değerlendirme: Büşra Kürkçü-PDR’ 16

da ve aylarda neler bekliyor?” sorularının yanıtlarının
arandığı programda ufuk açıcı bir sohbet gerçekleşti.
Suriye’deki izlenimlerini bizlerle paylaşan Ömer Beh-

14 Kasım Cuma günü Star Gazetesi Dış Haberler
Editörü Yusuf Özhan’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Orada N’oluyor ?” programında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Ömer
Behram Özdemir’i ağırladık. Ömer Behram beyle
“Suriye’de İç Savaş: Koalisyon Müdahalesinin Gölgesinde Gelişen Yeni Dengeler” konusunu konuştuk.

ram Özdemir, muhalifleri daha radikal göstermek

“ABD’nin IŞİD’e karşı Suriye’de gerçekleştirdiği hava
saldırıları önümüzdeki günlerde neler getirecek? Suriye muhalefetinin belirleyici unsurları, saldırılara nasıl

bu örgüte mensup olanların amaçlarından birinin de

için hapishanedeki muhalif asker ve liderleri dışarı
çıkaran ve IŞİD’i bombalayan Esed’in tutumundan
bahsetti. Özdemir, IŞİD’in daha çok Irak’ta destek
bulduğunu ve Esed’e karşı savaşmadığı için Suriye’de
halktan fazla destek görmediğini belirtti.

IŞİD’in

Irak’taki destekçilerinin Irak Savaşı’nın getirdiği travmayla yetişen kişiler olduğuna dikkat çeken Özdemir,
savaş sırasında maruz kaldıkları acıların intikamını
almak olduğunu söyledi.
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Ömer Behram Özdemir

EBRU ATÖLYESİ
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Boğaziçi Konak’ta Ebru: Renklerin Sonsuz
Dünyasında Bir Öz Arayışı Çabası

14 Kasım 2014
Değerlendirme: Merve Kurt-Tarih’15

Boğaziçi Konak’ta beş yıldan beri kadim sanatlarımızdan
olan ebru dersleri yapıyoruz. Atölyemizde her dönem sanat seven Boğaziçili mezun ve öğrenci arkadaşlarımızla
renklerin sonsuzluğuna doğru yolculuğa çıkıyoruz.
Ebru sanatında boyalarımızı kendimiz hazırladığımız için,
sonsuz renk tonunu yakalayabilmemiz de mümkün. Renklerin bu değişkenliği ile her hafta yoğun ders ve hayat telaşesinin verdiği stresten bir nebze olsa arınıp, adeta renklerin
sudaki dansı ile terapi yaptığımızı söylersek abartmış olmayız sanıyorum.
Su temizdir… Su aynadır… Su üzerinde yaptığımız ebru sanatı bir taraftan içimize de ayna tutmamızı sağlıyor. Kendinizde göremediğiniz, ifade etmekte güçlük çektiğiniz
duygularınızı, hislerinizi suyun ve renklerin sonsuz tonları
sayesinde görmeniz mümkün. O haftaki halet-i rûhiyenizi
siz gizlemeye çalışsanız da su size gösterecektir. Bu anlam-
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da Batı dünyasında 20. yy’ın başlarında Vasiliy Kandinskiy,
Jackson Pollock gibi önemli isimlerin temsilciliğini yaptığı soyut sanatın bizim kültürümüzde çok daha derin ve köklü bir
mazisi olduğunu ebru sanatının varlığı da göstermektedir.
İnsanın kendisine yabancılaştığı ve giderek bu hali kanıksadığı günümüzde, varoluşu içinde soyuta, yani insanın “tine”
ve “öze” olan ihtiyacının arttığını söylemek mümkün. İşte
tam bu noktada bizi özümüze yakınsayacak bir ayna ararız.
Su en temiz, en saf aynadır. Aynaya hangimiz uzun uzun
bakabilir ki? Korkutur insanı ayna, zira korktuğumuz bir bakıma kendimizdir. Kendimiz ile, bakışlarımız ile uzun uzadıya karşı karşıya kalmaktır. Bizler, ebru sayesinde renklerin
anlam dünyasına da sığınarak içimize bakmaya çalışıyoruz.
Soyut ifade biçimlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
Boğaziçi Konak’ta, sanat mahzenimizde sıcak simitlerimiz
ve semaverde eksik olmayan çayımız ile sizi de renklerin
sonsuz olasılıklı dünyasında kendinizi ifade etmeye bekliyoruz.
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EBRU ATÖLYESİ

Fotağraf: Osman Avcı

YKK
Y önetim

K ültürü

K omisyonu

Yönetim Kültürü
Komisyonu Etkinlikleri
Ekonomi Sohbetleri
Ahmet Faruk Aysan • 21 ŞUBAT 2014
Ömer Faruk Baykal • 16 MAYIS 2014
Girişimcilik Atölyesi
Mevlana M. Gürbulak • 01 MART 2014
Mert Nuhoğlu-Tacan Ekim-Ömer Nart-Sevnur Malik • 22 MART 2014
IBPF 2014 • 19 NİSAN 2014
Girişimcilik Sohbetleri • 15 EKİM 2014
Ankara Divan Sohbeti • 02 KASIM 2014

EKONOMİ SOHBETLERİ

Türkiye Ekonomisi ve Para Politikaları

YKK • Y önetim

K ü l t ü r ü K o misy o n u

Ahmet Faruk Aysan

2 1 Ş u bat 2 01 4
Değerlendirme: Ahmet Şekeroğlu-İktisat’ 15

21 Şubat 2014 Cuma günü Ekonomi Sohbeti’nde
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan ile
Boğaziçi Konak’ta “Türkiye Ekonomisi ve Para
Politikaları” adlı bir söyleşi gerçekleştirdik.
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Akademisyen-Ekonomist Dr. Hatice Karahan’ın moderatörlüğünde yüksek bir katılımla gerçekleşen sohbetimiz,
son yıllarda dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen ekonomik gelişmelerin sade bir özeti niteliğindeydi. Konuğumuz ağırlıklı olarak 2008 ekonomik krizi sonrası Avrupa’da ve Amerika’da uygulanan politikalarla birlikte krizin ülkemize yansımaları, Merkez Bankası’nın uygulamaları ve bunların sonuçları hakkında bir sunum yaptı.
Günümüz merkez bankacılığını insanları ikna edebilme
sanatı olarak gördüğünü söyleyen Doç. Dr. Ahmet Faruk
Aysan, bu nedenle iletişim kanallarının açık olması gerektiğinin altını çizdi. Sunumun ardından Aysan katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

EKONOMİ SOHBETLERİ

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye
Ömer Faruk Baykal

Konuğumuz EİT üyesi beş ülkenin devlet sermayesi ile
(Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan ve Azerbaycan) 2007
yılında EİT bölgesindeki yatırımları finanse etmek amacıyla kurulan Ekobank’ın Baş ekonomisti Ömer Faruk
Baykal’dı
Ömer Faruk Baykal ekonomi sohbetlerinde genellikle
Dünya ekonomisini tartıştığımızdan dolayı katılımcılardan, Türkiye Ekonomisi’ni tartışma önerisi geldiğini belirtti. Salt Türkiye’yi tartışmanın pek cazip gelmediğini,
bölgedeki Türkiye’yi tartışmanın daha verimli olacağını
söyledi. Bu bağlamda, içerisinde Afganistan, Pakistan,
Kazakistan, Kırgızistan Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan, İran’ın da bulunduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nı
Türkiye özelinde tartıştık. Sohbetten dikkat çeken başlıklar şöyleydi:
1. “İran=Petrollü Türkiye” denklemi dikkat çekiciydi.
Ömer Faruk Hoca, şu an dünyanın İran’a uygulanan
ambargodan kurtulması durumunda çok büyük bir
ekonomik gelişme göstereceğini öngördü. İran ziyaretlerinden izlenimlerini paylaştı. İnsanların eğitim ve
kendini yetiştirme seviyelerinin ileri olduğunu ve insani kalitenin (human capital) yüksek olduğunu söyledi.

3. 1990’lı yıllara kıyasla EİT’nin, 2000’li yıllarda daha iyi
bir ekonomik başarı grafiğinin yakaladığını gördük.
EİT’nin ekonomik gücünün neredeyse yarısını Türkiye’nin oluşturduğunu ve Türkiye’nin 2000’li yıllardaki
ekonomik büyümesinin EİT’ye pozitif katkı yaptığını
belirtti.
4. Azerbaycan’ın sanayi üretimindeki payının çok düşük
olduğunu ve geçmişteki çift haneli yüksek büyüme
oranlarının kaybedildiğini belirten Ömer Faruk Hoca,
Azerbaycan için beşeri sermaye ve hizmetler tabanlı
bir dönüşümün elzem olduğunu belirtti.
5. Türkiye’nin “Orta Gelir Tuzağına” düşmemesi için katma değeri daha yüksek olan endüstri ürünleri üretmemiz gerektiğini belirten Ömer Faruk Hoca, inovasyona
ayrılan teşviklerin ve emek verimliliğinin artırılmasının uzun vadede Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacağını belirtti.
Sunum boyunca değişik ekonomik belirtilere bakarak
Türkiye’nin EİT içerisindeki rolünü anlamaya çalıştık. Son
bölümde dinleyicilerden gelen sorularla daha da zenginleşen program oldukça verimli geçti.
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Vakfımızın en istikrarlı programlarından Ekonomi
Sohbeti’nde bu kez Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nı
(EİT) ve Türkiye’nin teşkilattaki rolünü tartıştık.

2. Ömer Bey, Pakistan-Kazakistan kıyaslamasıyla da
gördüğümüz gibi Pakistan’ın örgüt içindeki ağırlığının
gitgide azaldığını, buna karşın Kazakistan’ın örgüt
içinde başarısıyla dikkat çektiğini belirtti. Baykal, Pakistan’daki, geçmişi bir hayli uzun siyasi istikrarsızlığın bu ekonomik gerilemede önemli bir etmen olduğunu söyledi.

YKK • Y önetim

16 Ma yıs 2 014
Değerlendirme: Ömer Faruk Baysal-Politika’ 15

Girişimcilik Atölyesi Seminerleri

Kullanıcı Deneyimi

YKK • Y önetim

K ü l t ü r ü K o misy o n u

Mevlana M. Gürbulak

1 Mar t 2 01 4
Değerlendirme: Yasin Almalıoğlu – Bilgisayar
Mühendisliği’ 15

1 Mart 2014 Cumartesi günü internet ve
inovasyona dayalı girişimciliğin ele alındığı “Girişimcilik Atölyesi” seminerinde Türk
Telekom’dan İnternet Teknolojileri Uzmanı
Mevlana M. Gürbulak ile “Kullanıcı Deneyimi”
konusunu ele aldık.
Mert Nuhoğlu (Endüstri Mühendisliği’02) yönetiminde gerçekleşen seminerimizde, özellikle son dönemlerde web ve mobil uygulamaların çok yaygınlaşmasıyla son derece önem kazanan kullanıcı deneyimi
(user experience) meselesi üzerinde durduk. Konuğumuz Gürbulak hem global ölçekte (Amazon, Apple
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gibi) hem de bölgesel ölçekte (Hepsiburada, Enpara)
hizmet sağlayan web ve mobil servisleri üzerinden
örneklerle kullanıcı deneyiminin önemini; bu servisler
üzerindeki eksiklikleri ve olumlu yönlerini göstererek
dinleyicilerle paylaştı. Mevlana Gürbulak Türk Telekom’un piyasaya sürmeye hazırlandığı “pazarz” portatif sistemi üzerinden kullanıcı deneyimi tasarımı
süreçlerini dinleyicilere anlattı. Bu süreçlere küresel
ölçekte servis sunan sağlayıcıların ayırdıkları bütçelerin büyüklüğüne dikkat çekerek konunun farklı bir
açıdan da önemini dile getirdi.
Program akışı sırasında gelen soruları da cevaplayan
Mevlana Gürbulak, uxturkiye.com üzerinden örneklerle kullanıcı deneyimi üzerine yapılan değerlendirmelerin şirketler tarafından dikkate alındığını da belirterek semineri sonlandırdı.

Girişimcilik Atölyesi Seminerleri

E-Ticaret Uygulamalarına Farklı Bakış
Mert Nuhoğlu-Tacan Ekim-Ömer Nart-Sevnur Malik

İlk olarak program koordinatörü Girişimci-Yazılımcı
Mert Nuhoğlu’nu (Endüstri Mühendisliği’ 02) dinledik. Nuhoğlu “Paylaşım Ekonomisinin Sunduğu İş ve
Ticaret Modelleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Son yılların en gelecek vaat eden trendlerinden birisi
olan paylaşım ekonomisi, işbirlikçi modele dayalı yeni
ticaret şekillerinin gelişmesi anlamına geliyor. Dünyanın dört bir yanında insanlar, evlerinden arabalarına,
teknelerinden hırdavata kadar her şeyi satın almak
yerine kiralamayı tercih etmeye başladı. Finansal
krizin getirdiği güvensizlik ve çevre duyarlılığının artmasıyla hızla yayılan bu sistem, yeni internet girişimlerine iyi bir zemin hazırlıyor. Mert Bey sunumunda,
paylaşım ekonomisi sisteminin ayrıntılarını ve bu sisteme dayalı web sitelerinden örnekleri paylaştı.
Mert Bey’in ardından dinlediğimiz Armada Bilgisayar
Sistemleri İş Geliştirme Müdürü Mehmet Tacan Ekim
ise, geçmişte yöneticiliğini yaptığı ve hala danışmanlık vermeye devam ettiği kulaklık.com internet sitesi deneyimlerini anlatarak başladığı konuşmasında,
B2B (Firmadan firmaya e-ticaret modeli) platformlarının nasıl olması gerektiği ve bunun için neler yapılabileceğine dair bilgiler verdi. Ekim, yaptığı uygulamalar ve uyguladığı iş modelleriyle müşteri analizi,
satış öncesi-satış sonrası müşteri hizmetlerinin nasıl

Bir diğer konuğumuz Young CEO Club Kurucu Başkanı olan Ömer Nart da tekstil ve konfeksiyon alanındaki e-ticaret uygulamalarını anlattı. 2011 yılında ilk
şirketi Markacom International’i kuran Ömer Nart,
yurtdışındaki online satış platformlarında çok sayıda
markanın ürünlerinin satışını yaptı. Bu alanda pek
çok başarısı olan Nart, bir dönem başarısızlıklar da
yaşamış bir girişimci. 2012’de erkek giyimi üzerine
odaklanmış www.wzone.com.tr sitesini kuran Ömer
Nart, ilk gün siteye giren 1 M tekil ziyaretçi ile bir rekora imza attıysa da bu rekor şirketinin sonu olmuş.
Ömer Bey şimdilerde ise toptan tekstil markaları ile
hazır giyim perakende mağazacılarını bir araya getiren moda odaklı toptan pazar yeri olan www.onlinemerter.com‘un kuruculuğunu üstleniyor. Ömer Bey
bizimle e-ticaret alanındaki tecrübelerini, aldığı dersleri, bu sektörde işe yarayan ve yaramayan yöntemleri
paylaştı.
Seminerde son olarak Türk Telekom Dijital Pazarlama uzmanı Sevnur Malik’i (İşletme’ 11) dinledik. Daha
önce Türkiye’nin ilk dijital ajanslarından Useful’da çalışan ve ardından son bir yıldır Türk Telekom’da yenilikçi e-ticaret projelerine yönelik iş ve ürün geliştirme
çalışmaları yapan bir ekipte görev yapan Sevnur Malik
dünyadaki e-ticaret trendleri ve farklı e-ticaret uygulamaları gibi konular hakkında bilgiler verdi.
BoğaziçiBülteni 2015/1
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İnovasyona dayalı internet girişimciliğini ele
aldığımız Girişimcilik Atölyesi Semineri’nin 22
Mart Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz oturumunda bu defa alışılmış e-ticaret uygulamalarının haricinde dünya genelinden farklı örnekleri alanında uzman konuklarımızdan dinledik.

planlanacağı, çapraz satış stratejileri hakkında tecrübelerini aktardı.
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Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu

19 N i s an 2 01 4

Yeni girişim ve projelere ilham verecek bir platform oluşturmak amacıyla sektöründe farklı,
özgün ve başarılı yönetim uygulamaları ortaya
koyan kuruluşların hikâyelerinin paylaşıldığı
Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu’nun
(Inspiring Best Practices Forum- IBPF 2014)
üçüncüsünü 19 Nisan Cumartesi günü Haliç
Kongre Merkezi’nde düzenledik.
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Ana sponsorluğunu Turkcell İletişim Hizmetleri
A.Ş.’nin üstlendiği ve 900 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe, Speed Medya, Ernst&Young, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayii A. Ş., Borsa İstanbul
sponsor, Kuzey Haber Ajansı, AC Dökümantasyon,
Candle Ajans ve Eurosis Consulting ise hizmet sponsoru olarak destek verdiler.
Forum, vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk
Dortluoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında, “Bu forumda, ülkemizin güzide özel
sektör ve kamu kuruluşlarını daha iyi tanımak, son

dönemde gösterdikleri sıra dışı başarılarını mümkün
kılan iyi yönetim uygulamalarını anlamak; ülkemizde
benzer hikâyelere örnek olmalarına vesile olmak için
bir aradayız.” sözleriyle programın amacına değinen
Dortluoğlu, vakfımızın bu tür buluşmalar ve başka
vesilelerle ülkemize elinden gelen en yüksek katkıyı
yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.
Haluk Dortluoğlu’nun ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu söz aldı.
Foruma geçen yıl da katılan Prof. Barbarosoğlu,
konuşmasına, etkinliğe bir kez daha katılmaktan

onur duyduğunu belirterek başladı. Özgün iyi Yönetim Uygulamaları Forumu’nu; bilinmeyeni bilmek,
söylenmeyeni söylemek olan Boğaziçi misyonunu
tamamlayan bir forum olarak gördüğünü belirten
Gülay Barbarosoğlu, üniversitemizin Ekim 2013’te
Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan
dünya üniversiteleri sıralamasında 200 üniversite arasına girdiğini, hedeflerininse ilk 100 olduğunu söyledi.
Barbarosoğlu ayrıca üniversite tarafından yürütülen
Şehitlik Dergahı restorasyon çalışmalarına da değindi.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun ardından EkonomiBoğaziçiBülteni 2015/1
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Açılış konuşmasını

Vakıf başkanımız Haluk
Dortluoğlu’nun yaptığı IBPF
2014’te, Boğaziçi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Gülay
Barbarosoğlu ve Ekonomiden
Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan
katılımcılara hitap etti.
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den Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bir
konuşma gerçekleştirdi. Boğaziçi Üniversitesi’nin
ülkemizin gurur kaynağı olan kurumlarından biri olduğunu belirten Babacan, kendisinin Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu olmasından hareketle Boğaziçi-ODTÜ arasındaki tatlı rekabete vurgu yaparak
başladığı konuşmasında, 17 yıllık özel sektör, 11 yıllık
da kamu sektörü tecrübeleri ışığında yönetim uygulamalarında güven kavramına vurgu yaptı.
“Güven kavramını çok önemsiyorum. İster özel sektörde olsun ister kamuda güven oluştuktan sonra
yönetim kolaylaşıyor.” diyen Ali Babacan, bunun da
ancak verilen sözlerin tutulması; yerine getirilemeyecek sözlerin verilmemesi ile gerçekleşebileceğini
söyledi. Güven varsa şirketlerin iş yapmasının kolaylaşacağını; iş dünyasında itibar, güven nasıl önemliyse siyasette de bunun böyle olduğunu vurgulayan
Başbakan Yardımcısı Babacan sözlerine şöyle devam
etti: “Güven oluştuktan sonra yönetim kolaylaşıyor.
Güven yoksa herkes diyor ki ‘yap görelim’. Dünyada
son yaşanan krize bakıldığında bunun bir güven krizi
olduğunu görüyoruz. Güven yoksa ekonomide canlanma meydana gelmiyor. Yıllardır böyle bir tabloyu
gördük. Güven öyle bir kavram ki akşamdan sabaha
kazanılmıyor, emek gerekiyor. Kaybetmek ise çok
kısa bir zaman diliminde gerçekleşiyor.”
Ülkedeki güven ortamının iyi işleyen bir hukuk ve
yargı sistemiyle oluşacağına işaret eden Ali Babacan,
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evrensel normları baz alan, sarih kanunlara sahip bir
hukuk sistemi; tutarlı ve tarafsız bir yargı sistemi
sağlanmadan gelişmiş bir ekonominin hayal olduğunu vurguladı. Babacan ayrıca “Rekabetin olmadığı
yerde rehavet olur” sözüyle de ekonominin gelişebilmesi için iyi işleyen bir rekabet ortamının gerekliliğine dikkat çekti. Türkiye’de 11 yıldır siyasi, sosyal
ve ekonomik alanda gerçekten önemli bir dönüşüm
yaşandığını ifade eden Babacan, temel hak ve özgürlüklerde daha iyi bir konuma gelip hukuk devleti olabilmek
için mücadele verildiğini ama tüm bunlara rağmen arzu
edilen noktada olmadığımızın da altını çizdi.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın konuşmasının ardından Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu’nun oturumlarına geçildi.
Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Kamu Sektörü
oturumunda, ilk olarak Eti Maden İşletmeleri A. Ş.
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Orhan
Yılmaz’dan, 2013 yılında 829 milyon USD net satış
hâsılatı ve 430 milyon USD brüt kâr ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan Eti Maden’in hikâyesini
dinledik.
1986 yılından bu yana Eti Maden’in çeşitli kademelerinde görev alan Yılmaz, kurumundaki yenilenmeyi
3M ile özetledi. Buna göre “Mevcudu muhafaza memuru değiliz.” diyen Yılmaz uyguladıkları yenilenme
stratejilerinden bahsetti. Sözlerine “Herkes nicelikle
ilgilenir biz nitelikle ilgilendik” diyerek devam eden
Dr. Yılmaz, rezervin ancak yeni kullanım alanları bulunursa bir güç olabileceğini ifade ederek bor konusunda doğru bilinen yanlışları anlattı. İç dinamikleri
kullanarak elde edilen başarının kalıcı olacağını dile
getiren Dr. Yılmaz, bu düstur uyarınca Eti Maden
bünyesinde bulunan 544 mühendisin “mühendis
gibi” mesleklerinin gereğini yerine getirerek teknoloji
üretmeye başladığını belirtti. Bu sayede, yeni kullanım alanları keşfedilen bor madeninde üretim üç kat
artırılır ve Eti Maden Türkiye’nin beşinci büyük vergi
veren örnek kamu kurumuna dönüşür.
Kamu Sektörü Oturumu’nun ikinci konuşmacısı ise
T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ali Maskan’dı.
Ali Maskan bizlere Pasifik’ten Orta Asya’ya, Orta-

Amerika’ya kadar birçok ülkeye Türkiye’nin bilgi ve
tecrübesini taşıyan TİKA’yı anlattı. TİKA’nın 1992 yılında kurulmuş ve şu an 400 kişilik bir aile olduğunu
belirten Maskan, sahip oldukları bu aile ortamı ve
aile üyelerine verdikleri sorumluluk bilincinin başarıyı beraberinde getirdiğini ifade etti. Yakın geçmişte
çok büyük bir medeniyet olduğumuzu vurgulayan
ve bunu bir “puzzle’a” benzeten Maskan, TİKA’nın
dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği faaliyetleri
bu puzzle’ın parçalarını arayıp birleştirmek olarak ta-

lerinde kullanıldığının altını çizdi. “TİKA bizim işimiz
değil, hayatımız. Biz TİKA’da çalışmıyoruz, TİKA’da
yaşıyoruz” diyen Ali Maskan, TİKA’nın ailemiz dediği
çalışanlarına verdiği görev bilinciyle başarılarını artırarak devam ettirdiğini ifade etti.
Kamu Sektörü oturumunun ardından Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bostan yönetimindeki
Özel Sektör oturumuna geçildi. Bu oturumdaki konuşmacılarımız ise LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanı
Abdullah Kavukcu idi.

nımladı. Ali Maskan, ülkemizin tüm kurumlarından
elde edilen tecrübe ve bilgi birikiminin TİKA faaliyetBoğaziçiBülteni 2015/1
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Vahap Küçük konuşmasına markalaşma sürecindeki üç unsur olarak nitelediği; “rekabet ortamı içinde
çabuk ve esnek davranabilmek, farklı-özgün uygulamalar ve insan kaynağı” mefhumlarını açıklayarak
başladı. Küçük, 1988’de hazır giyimin moda olmaya
başladığı yıllarda ihracat yapmak üzere kurulan şirketin hikâyesindeki dönüm noktalarını bizlerle paylaştı. Markalaşma sürecini bir bambu ağacının yetişmesinden hareketle emek ve sabır isteyen bir süreç
olarak niteleyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı
Vahap Küçük, yabancı bir markayı Türk markası haline getirme sürecinde yaptıkları özgün uygulamaları
anlattı. Şirket yönetimde vizyon, strateji gibi pek çok
şeyde değişiklik yapılıp taviz verilebileceğini, ancak kurum kültüründen asla taviz verilemeyeceğini
belirten Küçük “Kurumsallaşma ve kurum kültürü
sürdürülebilirliğin temel değeridir.” dedi. Değişim
konusunda bir irade ortaya koyduklarını söyleyen LC
Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Küçük “Değişime,
yeniliğe ve farklılaşmaya açık olduk ama asla değerlerimizden taviz vermedik, bunlarla ayakta durduk.
İnovasyona önem verdik. Rakiplerimizi rakip olarak
değil refik olarak gördük. Vitrinde olma yerine hep
mutfakta olmayı tercih ettik.” sözleriyle LC Waikiki’yi halkın markası haline getiren sırları dile getirdi.
Vahap Küçük’ün ardından Simit Sarayı İcra Kurulu
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IBPF 2014’te bu yıl da Kamu
ve Özel sektörden ilham
veren Özgün İyi Yönetim
uygulamalarını dinleme
fırsatı yakaladık.

Başkanı Abdullah Kavukcu’dan Anadolu’nun geleneksel lezzeti simidi önce tüm Türkiye’de ardından
da dünyada tanıtmak amacıyla 2002 yılında ilk mağazasını açan Simit Sarayı’nın hikâyesini dinledik.
“Simidin etrafında bir dünya oluşturduk ve Simit Sarayı’nı kurduk” diyen Abdullah Kavukcu bugün 6500
çalışanıyla günlük 500.000 ziyaretçiye hizmet veren
dev kuruluşu anlattı. İş modellerinde lokasyonun
en fazla önem verdikleri unsur olduğuna değinen
Abdullah Kavukcu, fizibilite, konsept yönetimi, mimari projelendirme, ekipman ve ürün temini, yönetimsel-operasyonel eğitim ve farklılaşmayı da ağırlık
verdikleri diğer unsurlar olarak saydı. Yıllık üretimi
100 milyon adet olan Simit Sarayı bünyesinde kurulan Simit Sarayı Akademi’den de bahseden Kavuk-

IBPF-2014

Kamu ve Özel Sektör oturumlarının ardından IBPF
2014’ün kapanış konuşması ise Vakfımız Kurucular
Kurulu Üyesi ve Borsa İstanbul A. Ş Yönetim Kurulu
Başkanı Doç. Dr. M. İbrahim Turhan tarafından gerçekleştirildi. Turhan konuşmasına şu sözlerle başladı: ”Kuruluş harcında bir nebze de olsa katkımız olan
Boğaziçi Yöneticiler Vakfı’nın düzenlediği Özgün İyi
Yönetim Uygulamaları Forumu’nun kapanış konuşmasını yapıyor olmaktan büyük bir onur duyuyorum.”
IBPF’in bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini ve forumun aşısının tuttuğuna dikkat çeken Turhan, etkinli-

Uygulamalarının kapanış
konuşması Vakfımız
Kurucular Kurulu Üyesi ve
Borsa İstanbul A. Ş Yönetim
Kurulu Başkanı Doç. Dr. M.
İbrahim Turhan tarafından
gerçekleştirildi.

ğin artık bir gelenek haline gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasında adalet, şeffaflık,
hesap verme yükümlülüğü kavramları çerçevesinde kurumsallaşmanın önemine vurgu yapan Borsa İstanbul
Başkanı Turhan “Kurumsallaşmayı gerçekleştirmek için
insana bağlı olmaktan çıkıp ilkelere bağlı hale gelmek
gerekir.” dedi. Evrensel ilkeler olan adalet, şeffaflık ve
hesap verme yükümlülüğünü hayatımızın her alanında
yaygınlaştırmamız gerekliliğine işaret eden Turhan, son
on yılda önemli bir değişim sürecinden geçen ülkemizi,
el ele vererek huzurlu, mutlu ve müreffeh bir hayatın
arzulandığı 2023 hedeflerine ulaştırma gayreti içinde
olma temennisiyle konuşmasını bitirdi.
BoğaziçiBülteni 2015/1
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cu, kişisel gelişimden kariyer planlamaya kadar çok
sayıda eğitim programının yer aldığı akademi ile nitelikli çalışanlar ve geleceğin liderlerini yetiştirmeyi
amaçladıklarını vurguladı. ABD, Almanya, Belçika,
Hollanda, Kıbrıs, Kuveyt ve Suudi Arabistan mağazaları ile daha önceleri hayal olarak gördükleri şeyleri başardıklarını belirten Simit Sarayı İcra Kurulu
Başkanı Abdullah Kavukcu “Misyonumuz dünyayı
simitle tanıştırmak, Simit Sarayı’nı dünya markası
yapmak” sözleriyle hedeflerini dinleyicilerle paylaştı. Bu hedefleri gerçekleştirmek için herkesten katkı
beklediklerini de belirten Kavukcu “ Biz bugün şirketin sahibi olabiliriz, Simit Sarayı’nı biz yönetiyor
olabiliriz ama sizler de bizimle fikirlerinizi paylaşın,
Simit Sarayı sizin markanız. “dedi.

Girişimcilik Sohbetleri

Trump Towers’ın Yerlisi: Çayın Hakkını Veren Adam
Veysel Berk

15 E k i m 2 01 4
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Değerlendirme: Hatice Oymacı-İngilizce Öğretmenliği’
15/Maşite Demirezen -Uluslararası Ticaret’ 18

15 Ekim Çarşamba günü Boğaziçi Konak’ta
Satı Yelen’in (E&E Müh’ 09) moderatörlüğünde gerçekleştirilen Girişimcilik sohbetinde
Wallit Genel Müdürü ve Kurucusu Veysel Berk’i
ağırladık.
ABD’nin eski enerji bakanı Steven Chu ile kansere çözüm
bulacak mikroskobu geliştiren bilim adamı Veysel Berk,
son girişimiyle profesörlükten vazgeçerek çaycı oldu.
Veysel Berk, akademik hayatı sayısız başarıyla dolu olan
bir bilim adamı. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü bitirdikten sonra Amerika’da
Massachusetts Institude of Technology (MIT)’de staj
yapan Berk, University of California Berkeley’den doktora programına kabul almış, Stanford Üniversitesi’nde
kronik hastalıklara sebep olan mikropların vücuda girişinin incelenebildiği gün ışığıyla çalışan mikroskobu üretmiştir. Bu mikroskobun kullanılabileceği bir enstitü kurarak burada çalışmalarına devam ederken, laboratuar
çalışanlarının birbiriyle iletişim kurması için sanal duvar
fikrini ortaya attı. Silikon Vadisi tarafında desteklenen
bu fikri geliştirerek ‘’Wallit’’ adlı uygulamayı yaptı. Bu
uygulama çok fazla kişi tarafından ilgi gördü ve Apple
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tarafından ‘’Future Apps’’ olarak tanıtıldı.
Memleketine duyduğu özlem onu 9 ay öce Türkiye’ye
geri getirmiş. Burada ekip arkadaşlarıyla bir ofis kiralayarak ‘Fund’ projeleri ile ilgilenmeye başlıyor. Daha
sonra Amerika’daki Enerji Bakanı Steve Chu tarafından
Standford Üniversitesi’nde hocalık yapması için teklif
geliyor. Veysel Berk ülkesinde kalmayı tercih ederek ekibiyle çalışmalarına devam ediyor. Uzun süren ofis çalışmalarından sonra ofisin temizlenmesi için bu sektördeki
şirketlerle iletişime geçiyor. Bu sayede temizlik sektörünün yetersiz olduğunun farkına vararak geliştirmek
istiyor. ‘Evebirilazim.com’ adındaki ev ve ofis temizliği
için internet sitesi böylelikle doğuyor. Bu esnada Trump
Towers’ta ofisi bulunan Berk, burada bir çaycı açmaya
karar verir ve böylece yeni bir projenin daha tohumları
atılır.
AVM’nin en alt katındaki ve en sondaki dükkânı kiralayıp, ‘Çaycı’ adındaki kafeyi kurmaya karar verdi. AVM’ de
gerçekten çay içilebilecek bir yer olmadığını gözlemleyen
Berk, “Türkiye, en yakın rakibinden 3 kat daha fazla çay
içen bir ülke. Türkiye’de her gün 250 milyon bardak çay
içiliyor. Buradan yola çıkarak 15 dakikada çay demlenecek bir yer açmaya karar verdik” dedi. Berk, “Aynı kalitede çay tadı yakalayabilmek için porselenden, metale
kadar tüm demlikleri denedik. Son olarak bir şirketin
ürettiği çay makinesini seçerek üzerinde çalışmaya karar
verdim. Bu makine tam istediğim lezzette çay demleyemiyordu. Demleme ısısından dakikasına kadar birçok
özelliği değiştirdim. Hataları da üreteci şirkete göndererek makine özelliklerinin de değişmesini sağladım” dedi.
Fiyat konusunda da Trump Towers çalışanlarının fikrine
müracat eden Berk bir anket düzenler ve çay fiyatını 1 TL
olarak belirler. Açılıştan sonra Trump Towers çalışanları
Çaycı’nın müdavimi olurlar. Berk’in verdiği bilgiye göre
günde 1000 kişi çay içmek için geliyor.
Bu arada Veysel Berk’e dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Stanford Üniversitesi’nden de profesörlük teklifi gelir. Ancak, Veysel Berk hem annesinin yanında olmak hem de Türkiye’deki girişimlerinin yolunda
gitmesinden dolayı profesörlük yapmayı düşünmediğini
belirtiyor. Berk, son olarak bizlere girişimciliğin genetik
olmadığını, öğrenerek edinildiğini, bu yüzden üretkenliğin genç yaşlarda olması gerektiğini vurguladı.

Ankara Divan Sohbeti

Arap Baharı’nın Nedenleri Ve Farklı Ülkelerdeki Tezahürleri
2 Ka s ım 2 014

Mesut Özcan

Arap Baharı adını alan toplumsal hareketler, etki gösterdiği her ülkede, o ülkenin toplumsal, siyasi ve ekonomik yapısına göre farklılık göstermiştir. Toplumsal
hareketlerin ardından istikrarın sağlanması on yıllar
alabilir. Bölgesel değişim sürecinin başladığı yerde istikrar hemen olmaz. Bununla birlikte süreci geri döndürmek isteyenlerin etkisi de bu süreyi uzatır.
Büyük beklentiler büyük hayal kırıklıklarını doğuruyor.
Uzun süren iktidarlar devrildiği anda tüm sorunların
birden ortadan kalkmaması, insanlarda yeni gelen idarelere karşı hayal kırıklığı doğuruyor.
Arap Baharı dışında güncel konuların da konuşulduğu
sohbet soru-cevap bölümü ile devam etti.
Ankara’da ilk defa düzenlenen Divan Sohbeti’nin katılımcıları sohbetin ardından uzunca bir süre hasbihal
edip hasret giderdi.
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Çukurambar Mado’da kahvaltı ile başlayan programda
Sn. Özcan’ın Arap Baharı’nın nedenleri ve farklı ülkelerdeki tezahürleri hakkındaki konuşması büyük ilgiyle
takip edildi.
Özcan’a göre Arap Baharı’nı ortaya çıkaran sebepleri
toplumsal, siyasal ve ekonomik sebepler olarak 3 ana
başlık altında toplanmak mümkündür.
Toplumsal sebeplere bakıldığında, işsizlik sorunuyla
yüz yüze olan genç nüfusun ülkelerindeki rejime yabancılaşması en dikkat çeken sebep olarak görünüyor.
Gençlerin karşılaştıkları zorluklara karşı sosyal medyada örgütlenmesi ve uluslararası televizyon kanallarının
bunu gündeme getirmesi, olayların kitlesel boyutlara
ulaşmasına ve sürecin hızlanmasına neden olmuştur.
Siyasal sebeplerin en başında ise uzun yıllar iktidarda
kalan yöneticilerin değişmesi talebi yer almaktadır.
Uzun yıllar iktidar süren rejimlerin yönetime katılma
karşılığında haklara tanıdığı geniş sosyal haklar yeterli
gelmemiştir. Uygun yaşam koşullarının sağlanmış olması halkın yönetimde söz sahibi olma talebinin önüne geçememiştir.
Arap Baharı’nı ortaya çıkaran ekonomik sebepler arasında 2008 ekonomik krizinin bu ülkelerdeki etkileri
ve bunlara bağlı olarak işsizlik oranının artmış olması
dikkat çekiyor. Örneğin Tunus’un önemli gelir kaynaklarından turizm 2008 krizinin ardından zayıflamıştır ve
bu da muhalefetin etkisini artırmıştır.

K ü l t ü r ü K o misy o n u

2 Kasım Pazar günü düzenlediğimiz Ankara
Divan Sohbeti’nde Doç. Dr. Mesut Özcan’ı
ağırladık. Hâlen Dışişleri Bakanlığı Stratejik
Araştırmalar Merkezi’nde Başkan Yardımcısı
olarak görev yapmakta olan Mesut Özcan,
Ankara’da ikamet eden mensuplarımıza güncel
dış politika konularını değerlendirdi.

KİM

K A R İ Y E R

ve

İ N SA N

K AY N A K L A R I

M E R K E Z İ

Kariyer ve İnsan
Kaynakları Merkezi
Komisyon Etkinlikleri
Profesyonel Kariyer Sohbetleri
Bilişim • 05 MART 2014
Burhan Koca-Aydın Satıcı-Ali Engin Eroğlu-Melikşah Utku
Dijital Pazarlama • 03 NİSAN 2014
Neşet Dereli-Ömer Lütfi Diri
KAMUDA KARİYER • 08 MAYIS 2014
Mehmet Doğan-Hüseyin Bağrıyanık
PROFESYONEL YÖNETİCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI-PYSP 11 • 12 KASIM 2014• 10 OCAK 2015
İŞ HAYATI VE KADIN
DOÇ. DR. HATİCE KARAHAN 18 KASIM 2013 • 27 ARALIK 2013 • 27 KASIM 2014
TUĞBA IŞIK ERCAN • 27 KASIM 2014
LİDERLER KAHVESİ
Ahmet Akça • 28 MART 2014
Erhan Erken • 28 MAYIS 2014
BASİL MUSTAFA ÇALIŞTAYI • 8 -9 MART 2014
EĞİTİMCİLER BULUŞMASI •15 MAYIS 2015
İBRAHİM HAKAN KARATAŞ-KENAN ŞAHAN-ESEN YILMAZ
KARİYER FESTİVALİ • 17 MAYIS 2014
BYV HAMİLİK OKULU TANITIM TOPLANTISI • 04 KASIM 2014

Profesyonel Kariyer Sohbetleri

Bilişim
		

Burhan Koca-Aydın Satıcı
Ali Engin Eroğlu-Melikşah Utku

pe” gibi bir projenin yapılabileceğini ama internet hızımız yeterli seviyede olmadığından bunun dünyaya
açılamayacağını söyledi.
Aydın Satıcı’nın ardından sözü alan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı Ali Engin
Eroğlu ise, şu anda sahip olduğu ilk bilgisayardan 400
kat daha hızlı bir cep telefonu kullandığından yola
çıkarak teknolojinin önümüzdeki süreçte, çok daha
büyük bir ivmeyle yeni alanlara yayılacağını belirtti.
Yakın bir zamanda yapay zekâya sahip robotları ve
kişisel üretime olanak sağlayan üç boyutlu yazıcıları
birçok yerde göreceğimizi söyleyen Satıcı bütün bu
gelişmelere dayanarak bilişimde kariyer imkânlarının
geçmişe oranla çok daha fazla olduğunu vurguladı.

KİM • K A R İ Y E R
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5 Mar t 2014
Değerlendirme : Engin Furkan İnalkaç-İnşaat
Mühendisliği’14

5 Mart Çarşamba günü Boğaziçi Konak’ta Empatik İK Genel Müdürü Burhan Koca moderatörlüğünde düzenlediğimiz “Bilişim” konulu
Profesyonel Kariyer Sohbeti’nde Sigorta Bilgi ve
Gözetim Merkezi CEO’su Aydın Satıcı, Türkiye
Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı
Ali Engin Eroğlu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Utku
konuşmacı olarak yer aldılar.
İki oturum olarak gerçekleşen sohbette ilk olarak söz
alan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi CEO’su Aydın
Satıcı, günümüzde bilişime yön veren şirketlerin sıklıkla kullandıkları üç yöntemden bahsetti: Veri toplama-analizi, mobil uygulamalar ve sosyal medya.
CIO (Bilgi Sistemleri Başkanı)sayısının eskisine göre
çok daha fazla olduğuna dikkat çeken Aydın Satıcı,
Amerika’da bir bankanın kredi kartı kullanan hanım
müşterileri için açtığı interaktif “facebook” sayfası sayesinde, bir sonraki sene müşterilerin çoğunun
üyeliklerini yenilediği örneğini verdi. Ülkemizde “Sky-
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Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Utku da bilişimin en iyi uygulandığı
alanın “finans” sektörü olduğunu söyleyerek en iyi
bankacıların “Bilişim Teknolojileri” departmanlarından çıktığını belirtti. Yazılımcıların önünün açıldığı
bir dönemden geçtiğimizi söyleyerek, bugün Microsoft’un sosyologları çalıştırdığını, bilişimin birçok
alandan beslendiğini ve sanayi devrimi gibi bir “Bilişim Teknolojileri” devrimi yaşadığımızı belirtti.
Soru-cevap şeklinde hoş bir sohbette geçen ikinci
oturumda Ali Engin Eroğlu, yönetici olmadan önce
yöneticilik üzerine bolca okuma yapmamız ve kafamızda yeni bir meslek olan yöneticiliği önceden düşünüp, yöneticiliğe kendimizi hazırlamamız tavsiyesinde bulundu. Kariyer olarak bir öğrencinin üç temel
yolu olduğuna değinen Melikşah Uktu da bunları:
bir alanda uzmanlaşıp “guruluk” yapmak, akademik
dünyada devam edip daha derin bilgiye sahip olmak
ve yönetici olup doğru iletişim yollarıyla işlere yön
vermek olarak sıraladı. Melikşah Bey, kendisinin bu
üç yol arasından “guruluğu” tavsiye ettiğini belirtti.
Son olarak konuşmacılar, ilgi duyanları Bilişim Teknolojileri departmanlarında staj yapmaya davet ederek
sözlerini sonlandırdılar.

Profesyonel Kariyer Sohbetleri

Dijital Pazarlama

Değerlendirme : Ebru Karabulut- Okul Öncesi
Öğr etmenliği’ 16

3 Nisan Perşembe günü Boğaziçi Konak’ta
Profesyonel Kariyer Sohbetleri kapsamında düzenlediğimiz “Dijital Pazarlama Sohbeti’nde”
TicToc Global Pazarlama Operasyon Yöneticisi/
Türkiye Ülke Müdürü Ömer Lütfi Diri ile THY
İnteraktif Pazarlama İletişimi Müdürü Neşet
Dereli’yi ağırladık.
Kısaca hayat hikayelerinden bahseden konuklarımız
sohbeti soru cevap şeklinde sürdürdüler. Ömer Lütfi
Bey dijital alanda ilerlemek isteyen kişilerin yaşadığı
zorluklardan bahsedip bu alanda hem girişimcilerin hem yatırımcıların çekimser davrandığına vurgu
yaptı. Bu noktadan hareketle “neden Türkiye’den
‘whatsapp’ çıkmaz?” sorusuna, bu tarz girişimler

için müsait ortamın olmaması ve hem girişimci hem
finansal yatırımcıların bu alana ilgi duymaması cevabını verdi. Konuklarımız bir bitkinin filizlenmesi için
koşulların buna uygun olması gerektiği olgusunun
altını özenle çizdiler.
Dijital pazarlama sektöründe kariyer yapmak isteyen
kişilerin, girişimcilerin yanı sıra toplum nezdinde de
pek destek bulamadığını belirten konuklarımız, bu
durumun Türkiye’de milyonlarca kişiye hitap eden
markaların niçin oluşmadığını açıkladığını söylediler.
Dinleyicilerden gelen “yazılım alanında ilerlemek için
ne yapmalıyız?” sorusuna da biraz esprili bir şekilde
cevap veren Ömer Lütfi Bey “elinizde ne var ne yoksa
satın ve bir süreliğine Los Angeles’a, Silikon Vadisi’ne gidin” dedi. Yazılımcıların fikirlerini değerlendirebilmek için ortamın oldukça önemli olduğunun
altını çizdi.
Öne çıkan markaların oluşum süreçlerinden bahsederek devam eden keyifli sohbetimiz konuklarımıza
hediye takdimi ile son buldu.
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Neşet Dereli-Ömer Lütfi Diri

Profesyonel Kariyer Sohbetleri

Kamuda Kariyer
Mehmet Doğan-Hüseyin Bağrıyanık

8 Mayıs 2014

KİM • K A R İ Y E R
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Değerlendirme : Salih Ünüvar -İşletme’ 15

Profesyonel Kariyer Sohbetleri kapsamında
“Kamuda Kariyer” başlıklı sohbetimizi 8 Mayıs
Perşembe akşamı gerçekleştirdik. Sohbetimizde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürü
Mehmet Doğan ve THY A. O. Muhasebe ve Mali
Kontrol Başkanı Hüseyin Bağrıyanık’ı (İşletme’
96) Boğaziçi Konak’ta ağırladık.
Moderatörlüğünü öğrenci arkadaşlarımızdan Salih
Sezen’in (MIS’ 14) yaptığı program, konuklarımızın
kısaca tanıtılmasıyla başladı. İlk olarak söze başlayan
İBB Eğitim Müdürü Mehmet Doğan Bey Malatya günlerinden, dedesi ve babasına dair bazı önemli hatıralarından, çocuklukta kayısıyla, koyunla, kuzuyla geçen hayatından bahsetti. Malatya İmam Hatip Lisesi’ni ve ardından Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü’nü
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tamamlayan Doğan’ın ilk olarak bitirdiği liseye, becayiş yoluyla atandığını öğrendik. Kendisinin yetişmesinde önemli katkıları olan Milli Türk Talebe Birliği’ne
dair sözlerine ve anılarına kulak verdik. İBB ile yollarının nasıl kesiştiğini, Araç Gereç Satın Alma ve Eğitim
Müdürlüğü’nden bugünkü görevine nasıl geldiğini
dinleme fırsatı bulduk. Mehmet Bey’in sözlerinden
insanların yetişmesinde okullar kadar cemiyetlerin
de ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk.
Diğer konuğumuz THY A. O. Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanı Hüseyin beyden de iş hayatındaki tecrübelerini ve kendisi için önemli dönüm noktalarını dinledik. Hüseyin Bey, Batman Lisesi’nden sonra Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’ni kazanır ve ardından eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlar. Üniversite eğitimini bitirdikten sonra bir bağımsız denetim
firmasında işe başlar. Sonra o dönem Boğaziçi mezunlarınca fazla rağbet edilmeyen kamu sektörüne
geçer. 1998 yılında Maliye Bakanlığı sınavlarına girer
ve müfettiş yardımcısı olarak çalışır. Daha sonra bir
yabancı çimento firmasında işe başlayan Sayın Bağrıyanık 2003’te halen çalışmakta olduğu THY’ye geçer.
Ayrıca, bir dönem müdür vekilliği görevinde bulunan
Hüseyin Bey’in, daha önce kendisi de vekâlet görevi
yapmış olan Mehmet Bey’e hitaben söylediği “Vekil
asil gibi çalışır, vekil maaşı alır.” sözü konuşmaya renk
kattı.
Sohbetin ilerleyen bölümlerinde, Mehmet Doğan
Bey bugün İBB’nin eğitim alanında neler yaptığı, İSMEK’in faaliyetleri ve kariyer eğitimleri hakkında bilgi verdi. Kişisel ve kurumsal gelişim alanında eğitim
faaliyetlerinden ve bunların belediyeye katkılarından
bahsetti. Son olarak öğrenci kardeşlerine dostça ağabey tavsiyelerinde bulundu. Katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılmasıyla program son buldu

Profesyonel Yöneticilik Sertifika Programı-PYSP 11

Bu sene 11’incisini düzenlediğimiz, öğrenci veya
yeni mezun olmuş yönetici adaylarının mesleki
yaşamlarını sağlıklı planlamalarına ve iş dünyasının yoğun rekabet ortamına hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan Profesyonel
Yöneticilik Sertifika Programı (PYSP), 10 Ocak
Cumartesi günü yapılan kapanış oturumu ve
sertifika töreni ile sona erdi.
“Pazarlama Organizasyonları” başlıklı son derste Ülker Çikolata Pazarlama Müdürü Beraat Çoban Acu’yu
misafir ettik. Beraat Hanım pazarlama ve organizasyon süreçlerini ürün geliştirme, iletişim, dağıtım, fiyat, tutundurma gibi başlıklar altında ele aldı.
PYSP 11 Türk Telekom Grubu İK Başkanı Bahattin Ay-

dın’ın “İnsan Kaynakları Yönetimi” başlıklı semineri
ile 12 Kasım 2014 Çarşamba günü başlamıştı. Aydın
seminerde, işletmelerde insan yönetimi, insan kaynakları planlaması, eleman bulma ve seçme, eğitim
programları, performans ve ücret sistemi, iş sağlığı
ve güvenliği, iş disiplini, moral ve motivasyonun sağlanması konularında bilgiler verdi.
15 Kasım 2014 Cumartesi günü yapılan programın
ikinci seminerinde konuğumuz olan Vakfımız Kurucular Kurulu Üyesi ve Kuzey Haber Ajansı Yönetim
Kurulu Başkanı Erhan Erken Bey, “Nasıl Müteşebbis
Olunur?” başlıklı bir sunum yaptı. Üniversite yıllarında iş hayatına atılan Erken, o yıllardan bugüne girişimcilik konusundaki birikim ve tecrübelerini bizlerle
paylaştı.
22 Kasım 2014 Cumartesi günü yapılan “Strateji
Yönetimi-BİM Örneği” başlıklı seminerde de Vakıf
BoğaziçiBülteni 2015/1
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Profesyonel Yöneticilik Sertifika Programı-PYSP 11

Profesyonel Yöneticilik Sertifika Programı-PYSP 11

Turkish Do&Co Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Dinç
PYSP katılımcıları ile birlikteydi. Dinç finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesinin önemini ve bu
alışkanlığın kazanılması için yapılması gerekenleri
aktardı.

KİM • K A R İ Y E R
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Başkanımız, BİM İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Haluk
Dortluoğlu’nu dinledik. Haluk Bey katılımcılara iş
dünyasında yaşanmış örnek olaylardan yola çıkarak
yöneticilik ve stratejik planlama konusundaki gelişmeleri ve tecrübelerini aktardı.
İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Nihat Erdoğmuş ise sertifika programı katılımcılarına “İş Hayatına Hazırlık ve Kariyer Yönetimi” başlıklı
bir seminer verdi. 26 Kasım Çarşamba günü yapılan
seminerde bireylerin kendilerini iyi tanımaları ve yeteneklerinin farkına vararak potansiyellerini keşfetmelerinin önemi ele alındı.
Eğitim Danışmanı Dr. Hüseyin Çırpan, 3 Aralık ve 24
Aralık Çarşamba günlerinde verdiği “Liderlik ve Koçluk Becerileri” ve “Liderliğe Koçluk Perspektifinden
Bakmak” başlıklı derslerde, liderlik ve koçluk eğitimlerinin ortak yönleri olan, derin dinleme, güçlü soru
sorma, etkin planlama, sorumluluk alma gibi konuları işledi.
10 Aralık 2014 Çarşamba günü ise “Teknoloji Kullanımı ve Değişim” başlıklı derste Medyasoft Yönetim
Kurulu Üyesi Adnan Metin, her ne kadar direnç gösterilse de gelişen teknolojiyle birlikte kamu kurumlarında yaşanan kaçınılmaz değişimi anlattı.
13 Aralık 2014 Cumartesi gerçekleşen “Finans
Okur-Yazarlığı Nasıl Kazanılır?” başlıklı seminerde
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17 Aralık 2014 Çarşamba günü gerçekleştirilen ”Bir
Markanın İnşası” başlıklı seminerde, bir marka sermayesinin oluşturularak marka değerinin ölçülmesi
ve yönetilmesi için gerekli pazarlama program ve
faaliyetlerinin tasarlanması ve uygulanması konusu
Marka Danışmanı Serdar Öztürk tarafından anlatıldı.
Serdar Bey ayrıca seminerde markaların önemi ve tüketiciye ne ifade ettiğinden yola çıkarak yöneticilerin
markalarını nasıl yönetmeleri gerektiği konusunu da
ele aldı.
PYSP 11’in 20 Aralık 2014 Cumartesi günü gerçekleşen “Türkiye Ekonomisi” başlıklı dersinde TÜBİTAK
Danışmanı Doç. Dr. Hatice Karahan ise, 80’li yıllardan
itibaren Türk ekonomisinin izlediği seyri ve 2001 ekonomik krizine götüren sebepleri değerlendirdi.
27 Aralık 2014 Cumartesi “Herkese Lazım Olan Hukuk” başlıklı seminerde de Avea Hukuki İşler Direktörü Doğan Coşgun’u konuk ettik. Coşgun temel
olarak şirketlerin hukuk departmanlarının görev ve
sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgiler verdi. Coşgun
hukuk departmanlarının görevlerini, bağlı olduğu
kuruluşun menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları
önleyici hukuki önlemleri zamanında almak; hukuki
konularda süreç ve riskler hakkında ilgili departmanları bilgilendirmek ve şirketin tüm iş ve işlemlerinde
hukuka uygun hareket edebilmesi için gerekli hukuki
danışmanlık hizmetlerini vermek olarak özetledi.
12 derslik seminer maratonunun ardından derslere
% 70 devam sağlayan arkadaşlarımıza sertifikaları Ülker Çikolata Pazarlama Müdürü Beraat Çoban
Acu, Nissin Yıldız Satış Müdürü Levent Acu, sertifika
programını düzenleyen komisyon başkanımız Kenan
Şahan ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Doç. Dr. Hatice
Karahan tarafından verildi.

İş hayatı ve Kadın Sohbetleri

İş Hayatı ve Kadın Sohbetleri

Hanımlar için iş hayatını farklı boyutlarıyla ele
alıp, mezuniyet sonrasıyla ilgili zihinlerdeki
sorulara cevap bulmayı ve Boğaziçili hanım öğrencilerin çalışma hayatına daha emin adımlarla
girmesini sağlamayı amaçladığımız “İş Hayatı ve
Kadın” başlıklı programımız 18 Kasım Pazartesi
günü Boğaziçi Konak’ta gerçekleşti.
Akademisyen Doç. Dr. Hatice Karahan, aynı zamanda
moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte, konuşmasına
kadının iş hayatında edindiği konumun önemine vurgu yaparak başladı. Bizlere kendi hayatından kesitler
sunan Hatice Hanım, İmam Hatip Lisesi’nden mezun
olup Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazanır. Mezun olduğunda gerek kadın gerekse başörtü-

lü oluşundan dolayı calışma hayatında karşılaştığı
dezavantajlar onu İktisat üzerine yüksek lisans ve
doktora yapmaya iter. Bu programları başarıyla tamamlaması ise nihayetinde onun iş hayatında kabul
görmesini kaçınılmaz kılar. Hatice Hanım’ın kendi
hayatından aktardığı kesitler bizlere, zorlukları engel
bilip pes etmek yerine, yapabileceğimizin en iyisini
yaparak karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelebileceğimizi öğütler nitelikteydi.
Anlatılanların heyecanıyla bizler de “olmak istediğimiz bizleri” konuşabileceğimiz bir ortam bulduk. Her
birimizin istek ve hedeflerini birer birer dinleyen Dr.
Hatice Karahan, hedefimize ulaştıracak yolda atılabilecek adımlardan bahsetti kısa kısa…
İleriki zamanlarda başka başarı hikâyeleriyle devam
edecek bu programlar bizleri olmak istediğimizin en
iyisi olmaya götürmeyi hedefliyor.
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18 Kasım 2013
Değerlendirme : Feray Kayacan-İşletme ‘1 7

ve İ N S A N K A Y N A K L A RI M E R K E Z İ

DOÇ. Dr. Hatice Karahan

İş hayatı ve Kadın Sohbetleri

Elinizdeki Bileziklerin Sayısını Artırın
Tuğba Işık Ercan

KİM • K A R İ Y E R

ve İ N S A N K A Y N A K L A RI M E R K E Z İ

2 7 Kasım 2014
Değerlendirme : Şeymanur Sarrafoğlu-Okul Öncesi Öğr etmenliği’ 1 7

27 Kasım Perşembe günü Doç. Dr. Hatice Karahan yönetiminde gerçekleşen “İş Hayatı ve Kadın” konulu programın yeni dönemdeki ilk oturumunda konuğumuz Eğitim Danışmanı Tuğba
Işık Ercan’dı.
Program koordinatörü Hatice Karahan sohbetin başında “İş Hayatı ve Kadın” sohbetlerinin amaçlarından birinin de öğrencilerin birbirini tanıması olduğunu söyledi ve katılımcıların kendilerini tanıtmasını,
bu etkinlikten neler beklediklerini söylemelerini istedi. Ardından öğrencilere ilham vermek, kendilerini
keşfetmelerini sağlamak amacıyla yapılan bu toplantıya ilk defa gelenler, kendi hayatlarından ve tanık oldukları başarı hikayelerinden kısaca bahsetti.
Program konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Kimya
Öğretmenliği mezunu Tuğba Işık Ercan da başarı dolu
hikâyesini öğrencilerle paylaştı. Fıtratın önemini vur-
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gulayan Ercan, başarıyı elde etmek için çaba ve gayret çok önemli olsa da bizlere fıtratımıza uygun olan
işleri seçmemizi tavsiye etti. Tuğba Hanım öğrencilik
hayatında kendisi için en önemli sorunun yabancı dil
problemi olduğunu söyledi. Dil probleminin mutlaka aşılması gerektiğini ifade eden konuğumuz, onu
aşınca pek çok şeyin üstesinden kolayca gelinebileceğini belirtti. Aynı zamanda iki çocuk annesi olan
Ercan, annelik gibi kutsal bir duygunun hiçbir işte ve
meslekte tadılamayacağını da sözlerine eklemeyi ihmal etmedi.
Amerika’da geçirdiği beş buçuk yılın kendisine kattığı tecrübeleri de hanım öğrencilerle paylaşan Tuğba
Hanım, kendisi için sahip olduğu en büyük avantajın,
dünyaya farklı bakabilmek ve insanları farklı değerlendirebilmek olduğuna değindi. Konuğumuz dünyanın farklı yerlerini görmenin insana çok şey kattığını
ve imkânı olan herkesin yurt dışı deneyimi yaşaması
gerektiğini vurguladı.
Öğrencilere “elinizdeki bileziklerin sayısını artırın”
tavsiyesinde bulunan Tuğba Işık Ercan, üniversitedeyken mutlaka iş tecrübesi yaşamalarını ve CV’lerini geliştirmelerini söyledi. Eğitim fakültesi mezunu
olan ve iş hayatında da eğitimle uğraşan Ercan, her
annenin aslında bir eğitimci olduğunu da kaydetti.
Eğitim fakültesi öğrencilerinin şanslı olduğunu ve
aldıkları eğitimle birçok şeyi birleştirebileceklerini
belirtti. Kendi bölümlerinden memnun olmayan öğrencilere de hiçbir şey için geç olmadığını ve insanın
gerçekten mutlu olduğu şeyi yapmasının çok önemli
olduğunu özellikle vurguladı.
Son olarak Tuğba Işık Ercan’ın öğrencilere şu tavsiyede bulundu: “Hangi alan olursa olsun, en iyisi olun.
Şu anda ortam çok rahat ve bunun hakkını vermeniz
lazım”
Sohbet sonunda Doç. Dr. Hatice Karahan ve Eğitim
Danışmanı Tuğba Işık Ercan içten bir şekilde katılımcı
öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

LİDERLER KAHVESİ

Semere-i Hayat Hayırla Yâd Edilmektir
28 Mar t 2014

AHMET AKÇA

Liderler Kahvesi’nin 28 Mart Cuma günü düzenlenen oturumunda, Turkcell İletişim Hizmetleri
A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça’yı Hisarüstü Kahve Diyarı’nda misafir ettik.

Konuşmasının genelinde çok çalışmanın ve dürüstlüğün önemine vurgu yapan Akça, külli iradenin içinde
yer alan cüzi iradeyi iyi kullanıp, önümüze çıkan sebepler olan fırsatları iyi değerlendirmemiz gerektiğine işaret etti. Fiili duayı kavli dua ile birleştirmeyi
kendine düstur edinmiş olan çok yönlü konuğumuz,
her işimizde aile büyüklerinin duasını almak gerektiğine de dikkatlerimizi çekti.
Bizlere “Semere-i hayat hayırla yâd edilmektir” sözünü hatırlatan Ahmet Akça, sözün gereğince yaşamanın önemine değindi. Günümüz koşullarındaki
dikenli, zorlu iş hayatında değerlerimizi muhafaza
ederek ayakta kalabilmeyi başarmamız gerektiğini
ifade eden Akça, insanın hayatta kendisine verilen
görevleri hakkıyla en iyi şekilde yapmanın çabası içinde olmasının önemli olduğunu, zira bu şekilde kendi geleceğini inşa edebileceğini belirtti. Akça ayrıca
insanın esas başarıyı, herkesin yaptığı işi yapmakla
değil, kendine ait bir şey üreterek yakalayabileceğini
vurguladı.

“Okuduklarımdan değil yaşadıklarımdan süzüleni
anlattım çocuklarıma.” diyen Ahmet Akça, yaşamdaki tecrübelerin insana kazandırdıklarına da değindi.
Katılımcılardan gelen sorularla sohbet havasında geçen programda Akça, yoğun iş hayatıyla aile hayatını
dengelemenin inceliklerine dair bir soruyu “Elimizdeki nimetlerin; beraber yaşadığımız insanların bize
verilmiş emanetler olduğunu bilir ve Allah’ın takdirine rıza gösterirsek bu dengeyi yakalarız” sözleriyle
cevapladı.
Bir hanım öğrencinin hem annelik hem iş hayatını yürütmekle ilgili sorusunu ise “Annelik fıtrat görevidir.
İş ise ondan sonra edinilen görevdir. Bu bir bireysel
tercihtir. İster annelik, ister iş tercih edilsin bu kişinin
bileceği iştir. Bir hanım eğer ikisini birden yürütebilirse elbette ki bu aliyyü-l âlâ olur” şeklinde yanıtladı.
İdarecilerin personel seçerken dikkat etmeleri gerekenlere de değinen Akça, sadece maddi olarak eğitim,
dil yetkinliği değil, bunların yanında hayatın hakikatini bilen, manevi değerlerle maddi yetkinliklerini birleştirebilen insanların seçilmesi gerektiğini ifade etti.
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça hep beraber kahvelerimizi yudumlayıp, pastalarımızı yerken
dinlediğimiz önemli tavsiyelerle dolu konuşmasıyla
güzel bir 1,5 saat geçirmemize vesile oldu.
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Ahmet Akça, 1980- 1988 yılları arasında cam ve gıda
sektörlerinde Dış Ticaret Müdürü olarak görev yapmıştır. 1988-1992 yılları arasında ise International Trading
House Company’de Genel Müdür olarak çalışmıştır.
Daha sonra kendi işini yani Akça Lojistik Hizmetleri
ve Ticaret A.Ş’yi kuran Ahmet Akça, halen bu kurumun Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Aynı zamanda Ocak
2010’da Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin Mütevelli
Heyeti kuruluşunda yer almış ve Kasım 2011’den bu
yana Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Akça, 11 Mart 2013 tarihli SPK kararı ile de
Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

ve İ N S A N K A Y N A K L A RI M E R K E Z İ

Medyasoft A. Ş. Genel Müdürü İhsan Taşer’in (Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ 86) modareatörlüğünde
gerçekleşen sohbetin başında eğitim hayatına değinen Ahmet Akça, daha sonra mezuniyet sonrasındaki
iş hayatına dair birikimlerini paylaştı bizlerle…

LİDERLER KAHVESİ

Hayat kendini inşâ etme projesidir.
		

ERHAN ERKEN
özel önem veren konuğumuz, evlat sahibi olduktan
sonra çocukların hem fikren gelişimlerini sağlamak,
onlara İslâmî terbiye vermek ve aynı zamanda da
sosyalleşmelerini temin etmek amacıyla Bayram Yuva’yı kurmuş. “Eğitim insanının mutlaka bir toplum
hayali olmalıdır.” diyen Erhan Bey, 2005 yılından itibaren ise ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik etüt
merkezi olan Bayram Bilgi Merkezi’ni kurarak eğitim
alanındaki çalışmalarına devam etmekte… Merkezde öğrencilere ders çalışma ve sosyalleşme ortamı
sağlanırken, değerler eğitimi de verilmektedir.

KİM • K A R İ Y E R

ve İ N S A N K A Y N A K L A RI M E R K E Z İ

28 Mayıs 2014

Liderler Kahvesi’nde Vakfımız Kurucular Kurulu
Üyesi ve Küresel İletişim A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Erhan Erken’i (Politika’ 85) misafir ettik. Moderatörlüğünü THY HABOM A. Ş. İnsan
Kaynakları Müdürü Doğan Cebeci’nin (PDR’
05) yaptığı program, 28 Mayıs Çarşamba günü
Hisarüstü Kahve Diyarı’nda gerçekleşti.
Üniversite yıllarını 1980 sonrasındaki çalkantılı dönemde geçiren Erhan Erken, eğitim yıllarında ve sonrasında hep kurucu anlayışta olup, toplumun önüne geçip
yönlendirecek kişileri yetiştirecek mekanizmaları
oluşturma sorumluluğunu omuzlarında hissederek
yaşamış bir insan… “Müslümanlar olarak topluma
nasıl bir iktisadî ve siyasî sistem sunabileceğimizin
arayışı içinde olmalıyız.” diyen Erhan Erken, kendisi
ve çevresinin yetişmesi amaçlı pek çok sohbet halkası kurmuş. Bu halkalarda hem İslâmî ilimler hem de
çağın ilimleri beraberce ele alınmış. Üniversite eğitiminin ilk yılında evlenip ikinci yılında bir evlat sahibi
olduğunu kendisinden öğrendiğimiz Erhan Bey, o yıllarda bir yandan okul, bir yandan da ticaret ve sosyal
hayatını devam ettirmiş çok yönlü bir büyüğümüz…
Girişimci yönü ağır basan Erhan Bey, 1983 yılından bu
yana Reklamcılık, Basım, Ambalaj ve Yayıncılık sektörlerinde çeşitli firmalarda kurucu, ortak, yönetici ve
danışman olarak çalışmalar yapmış. Eğitim alanına
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Dijital yayıncılık alanında, üç dilde yayın yapan Dünya Bülteni, Son Devir ve Dünya Bizim adlı haber ve
kültür portallarını hazırlayan Küresel İletişim A.Ş’nin
Yönetim Kurulu Başkanı olan değerli konuğumuz,
2010 yılından beri de Genel Koordinatörlüğü’nü yaptığı Kuzey Haber Ajansı ile çeşitli belgesel filmler,
TRT TÜRK ve TRT ARAPÇA kanallarına TV programları yapıyor.
2005 – 2013 yılları arasında Mütevelli Heyet Üyeliğini sürdürdüğü İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde
2009-2013 arasında Mütevelli Heyet Başkanlığı yapan Erhan Erken, içlerinde Vakfımız’ın da bulunduğu
pek çok STK’da kurucu, başkan ve üye olarak görev
yapmıştır.
Erhan Erken, kendine has tatlı sohbetinde yaşamını
anlatırken, bu dolu yaşamdan süzdüklerini de bize
aktarmayı ihmal etmedi. “Hangi alanda çalışma yaparsak yapalım, bunun içinde mutlaka medeniyetimizin kavramlarına yönelik şeyler bulunmalı.”diyen
Erken, “Hiç birimiz yaşadığımız dünyadan memnun
değiliz. Ama sadece memnun değiliz demekle olmaz, iyi olan için kafa yorup, araştırmalı ve ortaya
çıkarmalıyız, her daim kurduğumuz hayalleri gerçeğe
dönüştürme çabası içinde olmalıyız.” sözleriyle katılımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.
Hayatı “Hayat kendini inşâ etme projesidir.” şeklinde
tanımlayan Erken, insanın en iyi kendini bileceğini ve
yine en iyi SWOT analizini de kendinin yapabileceğini
belirtti. Girişimci ruhu önemseyen Erken, ülkemizin bu
ruha sahip insanlara olan ihtiyacına vurgu yaptı. “Seküler zihniyet hepimizi etkiliyor. Hâlbuki emaneti teslim ettiğimizde yaptığımız her şeyin Kitap’a uyan bir
izahı olmalı.” diyen Erhan Erken meslek icra ederken
bunu mutlaka kendi dünyamıza, değerlerimize ait bir
şeyler katarak yapmanın gerekliliğine işaret etti.

DR. BASİL MUSTAFA

Hz. Muhammed’in (SAV )
Liderlik Sırları Işığında Yöneticilik
DR. BASİL MUSTAFA
8-9 Mar t 2014
Değerlendirme : Yavuz Selim Elmas-Ekonomi’ 14

Vakfımızın Kariyer ve İnsan Kaynakları Merkezi
(KİM) tarafından organize edilen bir çalıştayla,
Hz. Muhammed’in (SAV) liderlik vasıflarını temel alarak bir yöneticilik modeli geliştiren “Oxford Centre for Islamic Studies” araştırmacısı Dr.
Basil Mustafa’yı konuk ettik. 8-9 Mart tarihlerinde gerçekleşen etkinlikte Dr. Basil Mustafa
bey, geliştirmiş olduğu ve bugüne kadar birçok
ülkede çeşitli kurumlarda uyguladığı programı
BYV mensuplarına sundu.

ve İ N S A N K A Y N A K L A RI M E R K E Z İ

8 Mart Cumartesi günü saat 09:30’da başlayan çalıştayın ilk gününde Dr. Basil Mustafa, BYV mensubu
mezun ve öğrencilerden oluşan 12 kişilik bir grupla
çalışmalar yaptı.
Dr. Basil Mustafa, çalışma grubuna Hz. Peygamberin
hayatını tekrardan anlatmak yerine kendi geliştirdiği farklı bir yöntemle Siyer-i Nebi’den istifade etmeyi
hedefliyor. Çalışmanın başında modern yöneticilik teorilerini anlatarak başlayan Dr. Mustafa, daha sonra,
anlattığı teorilerin aslında Siyer-i Nebi’de nasıl karşılık
bulduklarını yaptığı uygulamalarla gösterdi. “Sizlere
Siyer anlatmayacağım, çünkü hepiniz Siyer’i biliyorsunuz” diyen Dr. Mustafa, amacının karanlık bir odayı
aydınlatan el feneri gibi, yöneticilik teorileriyle Siyer’i
yeniden düşünmeyi sağlamak olduğunu söyledi.

KİM • K A R İ Y E R

Programın devamında, Efendimiz’in (SAV) Muaz bin
Cebel’i Yemen’e gönderirken verdiği tavsiyeleri ve Huneyn Savaşı sonrası Ensar’a söylediklerini, yöneticilik
teorilerinin rehberliğinde detaylı bir şekilde açıkladı.
İki gün süren etkinlikte, bütün katılımcılar aktif bir
şekilde çalışmalara dahil oldular. İkinci günün akşamında ise Dr. Basil Mustafa, Dr. Hatice Karahan’ın
moderatölüğünde çalıştay programının kısa bir özeti
niteliğini taşıyan geniş katılımlı bir konferans verdi.
Konferans sonrasında iki günlük çalışmayı başarıyla
tamamlayan arkadaşlarımıza sertifikaları vakfımız
Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Dortluoğlu, Mütevelli
Heyeti Üyelerimiz Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve Arslan
Gül tarafından verildi.
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Eğitimde Nitelikli ve Fedakâr Öğretmen Faktörü
ESEN YILMAZ-İBRAHİM HAKAN KARATAŞ-KENAN ŞAHAN

Etkinliğimiz öncelikle katılımcıların kısaca bazı tecrübelerini paylaşılmasıyla başladı ve öğrenci arkadaşlarımızın merak ettikleri mevzulara değinilmesiyle devam etti.
Buluşmada ilk sözü TTNET Yetenek Yönetimi ve İşe
Alım Müdürü Kenan Şahan aldı. Psikolojik Danışmanlık
ve Rehberlik mezunu olan Kenan Şahan kendi öğrenim
hayatını ve tecrübelerini öğrencilere aktarırken, öğretmenlik yaptığı süreçte yaşadığı etkileyici hikayeleri de
arkadaşlarımızla paylaştı. Görev yaptığı bir okulda karşılaştığı öğrenme güçlüğü çeken bir öğrenciyle kurduğu
dostluğu ve öğrencinin hayatındaki değişimi anlatırken
arkadaşlarımızın ileride üstlenecekleri görevin altını çizdi.
İkinci olarak dinleme fırsatı bulduğumuz İbrahim Hakan
Karataş da kendi hayatından Türkiye’deki güncel eğitim
sistemi hakkında bilgiler verdi. Daha önce bir özel okul
ve üç farklı devlet okulunda çalışan Karataş, Türkiye’nin
eğitim sistemine yönelik olarak, özel sektörün nitelikli
öğretmene duyduğu ihtiyaçtan ve devlet okullarındaki

15 Mayıs Perşembe günü Eda Kesici’nin
(İngilizce Öğretmenliği’ 14) moderatörlüğünde gerçekleşen, eğitim alanındaki konuklarımızın ve eğitim fakültesi öğrencilerimizin
katıldığı BYV Eğitimciler Buluşması’nda, Fatih
Üniversitesi PDR bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş (TKL’ 98),
TTNET Yetenek Yönetimi ve İşe Alım Müdürü
Kenan Şahan (PDR’ 05) ve Çatalca Kestanelik
Köyü Çok Programlı Lisesi Biyoloji Öğretmeni
Esen Yılmaz’ı konuk ettik.

KİM • K A R İ Y E R

ve İ N S A N K A Y N A K L A RI M E R K E Z İ

15 May ı s 2 01 4
Değerlendirme: Elif Bayır-İngilizce Öğretmenliği’ 15

öğretmen açığından söz etti.
İbrahim Hakan Bey’in konuğu olarak programa katılan
ve İstanbul’da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Esen
Hanım’ın anlattıkları da çok dikkat çekiciydi. İstanbul’da
olmasına rağmen okullarındaki branş öğretmeni açığından ve okullardaki sosyal faaliyetlerin gerçekleşmesindeki zorluklardan bahseden Esen Hanım, arkadaşlarımızın öncelikli görevlerinin sorumluluk almak ve fedakarlıkta bulunmak olduğuna değindi.
Farklı branşlarda öğretmen adaylarından oluşan arkadaşlarımızın değerler eğitimi, özel sektör ve eğitim
sistemi hakkında sorularıyla devam eden buluşmamız,
önümüzdeki dönemlerde tekrar bir araya gelme sözleriyle sona erdi.
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8’inci Kariyer Festivali

8’inci Kariyer Festivali
1 7 Ma yıs 2 014

ANADOLU HİSARI SABANCI ÖĞRETMENEVİ

alan çeşitli ayetlerden örnekler verdi.“Eşya, sıradan bir şey
değil; var olmakla kıymetlendirilmiş, insana hizmet üzere
görevlendirilmiştir ve kendisine ait bir varlık dili vardır.”
diyen Özdil aynı zamanda “eşya”nın ihtiva ettiği nimetlerle, insanın bu dünyadaki imtihanı olduğunu belirtti.
Özdil üçüncü olarak da “meslek bilinci’ne” değindi. Meslek sahibi olmayı sıradan, alelade, sadece rızık ve maişet
derdi maksadıyla sahip olunan bir durum değil, bilakis insanın göklerden almış olduğu emaneti icra etmesini sağlayan kutsal bir eyleyiş olarak tanımlayan Özdil, insanın
mesleğini tüm yaratılmışların hak ve hukukunu gözeten
bir adalet ve tutum içinde, yani ihsan sahibi olarak icra
etmesi gerektiğinin altını çizdi. Süleyman Özdil tasavvuf
ve düşünce dünyamızdan örnekler verdiği konuşmasında
meslek-iş ahlakı konusunda kendi kültürümüzden bazı
kodları hatırlattı bizlere…
Açılış konuşmalarının ardından ise her yıl farklı bir başlıkla düzenlenen panel bölümüne geçildi. “İş’te Sosyal
Medya” başlıklı panelin konuşmacıları ise Türk Telekom
Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Başkanı Bahattin Aydın,
THY İnteraktif Pazarlama İletişimi Müdürü Neşet Dereli
ve DesNet Bilişim Grubu CEO’su Ömer Ekinci’ydi. İlk sözü
alan Bahattin Aydın, fikir babası olduğu Kariyer Festivali’nin artık bir gelenek haline gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı konuşmasına… Üniversiteden mezun olduğu 97-98 yıllarında çalışmak istedikleri
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Program saat 09:30’da yapılan öğrenci kahvaltısı ve ardından Soma’da vefat eden madenci kardeşlerimiz için
okunan Kur’an-ı Kerim ile başladı. Daha sonra geçilen
açılış konuşmalarında Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı
Haluk Dortluoğlu ve Ekotek Vakfı Gönüllüsü ve TMSF Eski
Kurul Üyesi Süleyman Özdil’i dinledik.
Haluk Dortluoğlu geçtiğimiz hafta Soma’da meydana gelen faciaya değinerek başladığı konuşmasında iş sağlığı
ve iş güvenliği konusundaki eksikliklerimize vurgu yaptı.
Bu konunun hala yeterince önemsenmediğini ve el yordamıyla ilerlendiğini dile getiren Dortluoğlu, eğer hem gelişmiş hem de dinamik bir ülke olmak istiyorsak iş güvenliği
ve sağlığı konusunda gelişmiş ülkeleri örnek alarak azami
tedbirleri almamız gerektiğini belirtti. Dortluoğlu, her ne
kadar son iki yıldır iş güvenliği konusunda mevzuat düzenlemeleri yapılmış olsa da bunların uygulanmasında
çok eksiklikler olduğuna dikkat çekti.
Haluk Dortluoğlu’nun ardından Ekotek Vakfı Gönüllüsü ve
TMSF Eski Kurul Üyesi Süleyman Özdil İnsan-Eşya-Meslek Bilinci başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına “insan” kavramı ile başlayan Özdil, yaratılmışların
en şereflisi, eşref-i mahlukat olan insanın emanet sahibi,
aynı zamanda emanetin muhafızı, Allah’ın halifesi olması
hasebiyle çok kıymetli bir varlık olduğunu söyledi. Casiye
Süresi’nden “O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi
katından (bir lütuf olmak üzere) size boyun eğdirmiştir.”
ayetine dikkat çeken Süleyman Özdil: “İnsan kendisine
boyun eğdirilen bütün bu “şeyleri” yaratılış fıtratlarına ve
asli görevlerine uygun bir şekilde yönetmekle, tasarruf etmekle vazifelidir.” dedi. Konuşmacımız her şeyin ona hizmet için “var” kılındığı hayat realitesinin öznesi olan insanın ardından, “eşya” bahsine geçiş yaptı. “Eşya insana
hizmetle görevli. Eşya insanın hüküm ve iradesine boyun
eğmiştir.” diyen Özdil, bu konuda Kur’an-ı Kerim’de yer

ve İ N S A N K A Y N A K L A RI M E R K E Z İ

17 Mayıs Cumartesi günü 8’incisini düzenlediğimiz Kariyer Festivali, 400 kadar öğrenci-mezunumuz ve ülkemizin önde gelen 26 kurumunun katılımıyla Anadolu Hisarı Sabancı Öğretmenevi’nde gerçekleşti.

8’inci Kariyer Festivali
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ANADOLU HİSARI SABANCI ÖĞRETMENEVİ

şirketlere otobüsle ulaştıktan sonra kapıdaki güvenliğe

nın zorunlu hale geldiğini söyledi. Ekinci, Sosyal Medya’yı

CV teslim ettikleri günlerini, kendi tabiri ile “toplama ta-

kendimizi olmadığımız bir kişi gibi göstermek için değil,

kım elbise” ile yaptıkları iş görüşmelerini anlatan Aydın, o

insanlara hayrı ulaştırmak için bir yol olarak kullanmanın

günlerden bugüne çok yol kat edildiğini söyledi. İşe alım

gerekliliğine işaret ettiği konuşmasında, bilgi-iletişim

sırasında CV yanında, kişinin sanal âlemde bıraktığı izlere

savaşının hüküm sürdüğü günümüzde artık savaşların

de bakıldığını belirten Bahattin Aydın, sosyal medyanın

“tweetlerle” yapıldığını vurguladı. “Sosyal medya araç-

kullanılış biçiminin mutlaka iş yaşamına yansıyacağını

larını kişisel görmekten, hatta yaşama sebebimizi kişisel

ifade etti.

sanmaktan vazgeçmeliyiz.” diyen Ömer Ekinci attığımız

Aydın’ın ardından dinlediğimiz THY İnteraktif Pazarlama

her mesajın bir görev olduğunu unutmamamız gerektiği-

İletişimi Müdürü Neşet Dereli ise Sosyal Medya’nın dün-

ni belirtti. Hayatın bir “CV’nin” beyaz kağıdı ile sınırlana-

yada 8 yıldır dikkate alındığını, ülkemizde ise son 3-4 yıl-

mayacak kadar önemli olduğuna dikkat çeken Ekinci, her

dır ciddiye alınır hale geldiğini belirtti. İlk açıldığında Fa-

bir ferdin bu ülkenin birer genç lideri olduğunun bilinciyle

cebook’un ilkokul arkadaşlarını bulma amaçlı, Twitter’ın

yaşaması gerektiğini ifade etti.

ise ünlülerin hayatını merak eden ünsüzlerin kullandığı

Panel konuşmacılarımız daha sonra katılımcılardan gelen

bir mecra olduğuna dikkat çeken Dereli, şimdilerde ise

soruları da yanıtladılar.

iletişim kurmak, markaların hedef kitlelerini tanımak ve

“İş’te Sosyal Medya” panelinin ardından 8’inci BYV Kari-

buna uygun strateji geliştirmek için kullandıkları bir alan

yer Festivali Sabancı Öğretmen Evi’nin teras alanına ku-

haline geldiğinin altını çizdi. Neşet Dereli ayrıca, Oba-

rulu Türkiye’nin önde gelen 26 kurumunun masalarının

ma’nın Sosyal Medya üzerinden yürüttüğü seçim kam-

bulunduğu bölümde devam etti. Öğrenci ve yeni mezun

panyasının da, bu alanın ihtiva ettiği önemin anlaşılma-

arkadaşlarımız, festival öncesinde vakfımızın web site-

sını sağladığını belirtti.

sinde yer alan CV portalına yükledikleri özgeçmişlerini,

Üçüncü konuşmacımız DesNet Bilişim CEO’su Ömer Ekin-

yine festival alanında bulunan masalardaki notebooklar

ci ise günümüz şartlarında Sosyal Medya’nın kullanımı-

yardımı ile online sistem üzerinden kurumlara ilettiler.
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Hamilik Okulu Tanıtım Toplantısı

Hayatı Akışında Öğrenmek İçin Hamilik Okulu
4 Ka s ım 2 014
Değerlendirme: Hilal Cirit-İngilizce Öğretmenliği ’13

Barbaros Ceylan

4 Kasım Salı akşamı, BYV Hamilik Okulu Tanışma Toplantısı ’89 İşletme Mezunu Barbaros
Ceylan ve Hamilik Okulu eski mezunlarından
Lokman Ökten’in katılımıyla gerçekleşti.
8 yıldır Ekotek Vakfı bünyesinde devam eden Hamilik
Okulu Programı, BYV yönetiminin kararı ile bu yıl Boğaziçi
Üniversitesi hazırlık ve 1’inci sınıf öğrencilerine uygulanacak.
Barbaros Ceylan, Hamilik Okulu’nun çıkış felsefesini şöyle
özetledi:

rasında ‘Acaba bu değerler mesleki hayata icra edilebilir
mi?’ diye sorguladık. 1995 sonrasında üniversite eğitimi
ile iş hayatı arasında derin bir mesafe oluşmaya başladı. Üniversitelerde pratikten uzak, fonksiyonalist bir
eğitim veriliyor son zamanlarda. Aynı zamanda yapılan
işlerde estetik ve sanat duygusu kayboldu. Mühendisler
hiç sanat dersi almadan mezun oluyor. Bakın Steve Jobs
kaligrafi dersleri almasaydı, estetik kaygı taşımasaydı
Macintosh Plus ve Apple’ın fontları ortaya çıkar mıydı?
İşte Hamilik Okulunun temeli pratik eksikliğini tamamlayacak, estetik kaygıyı aşılayacak bir eğitim modelinin
oluşturulmasına dayanıyor.
Benzer bir eğitim modeli bizim tarihimizde var: Ahilik
Teşkilatı/ Meslek Birlikleri. Ahilik Teşkilatı 1000’li yıllarda oluşmuş. Ahilik felsefesine göre iktisadi hayat toplam
hayatının bir kısmıdır, ancak insanın huzuru için bir araç
olabilir, amaç olamaz.

Ahilik felsefesinin üç temel noktası bulunuyor;
• Mesleğinin hakkını vermeyi borç gibi görmek,
• İşini estetikle birleştirmek ve
• Yaptığını insanca, ahlakla yapmak.
Vermeden, paylaşmadan insan olunmaz. Hamiler öğrencilere zamanlarını, tecrübelerini vs. karşılık beklemeden
verirler, borç öderler. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak sizlerin bu millete borcu başka yerlerden daha fazla,
bu nedenle mesleğinizin hakkını vermek borcunuzdur. ”
Bu temeller üzerine oluşturulan Hamilik Okulu Programı
haftalık seminerlerden oluşan dört yıllık bir eğitim içeriyor. Profesyonel çalışanlar iş hayatı ve kültür sanat konularında tecrübelerini paylaşıyorlar. Bu yılki program Salı
akşamları düzenlenecek Mesleki Bilinç ve Kültür Sanat
Komisyonlarını içeriyor. Programın 3’üncü senesinde her
öğrenciye bir hami atanıyor, atanan hamiler öğrencinin isteği dâhilinde mezuniyet sonrasında da hamiliğe devam
ediyor.
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mizin yok olmasına neden oldu. Bunu geç fark ettik, son-

ve İ N S A N K A Y N A K L A RI M E R K E Z İ

“ Modernizm ve dünyaya açılma bizim kadim değerleri-

ÖMİK

Ö Ğ R E N C İ

ve

M E Z U N L A R L A

İ L İ Ş K İ L E R

KO M İ S YO N U

Öğrenci ve
Mezunlarla İlişkiler
Komisyonu Etkinlikleri
RemadIal Tanışma Toplantısı • 11 OCAK 2014
Bayanlar İçin İlmihal Dersleri • 03 MART 2014
Dr. Mustafa Merter İle Söyleşi • 17 NİSAN 2014
Okul Tükenmişliği Semineri • 09 MAYIS2014
Boğaziçi 101 Semineri • 17 KASIM2014
Mezunlar Pikniği • 15 HAZİRAN 2014
Geleneksel Mezuniyet Töreni • 05 TEMMUZ 2014
Geleneksel Mezunlar İftarı • 12 TEMMUZ 2014		
Ankara İftarı • 19 TEMMUZ 2014					
Hanım Öğrenciler Sabah Namazı ve Kahvaltı Programı • 01 KASIM 2014
Erkek Öğrenciler Kahvaltı ve Sabah Namazı Programı • 15 KASIM 2014
BÜ Güney Kampüs ve Rumelihisarı Gezisi • 03 EYLÜL 2014
İstanbul Gezisi-Hanım Öğrenciler • 25 EKİM 2014		
İstanbul Gezisi-Erkek Öğrenciler • 22 KASIM 2014

Hazırlık Buluşmaları

Remedial Tanışma Toplantısı
Haluk Bey “Burada toplanmamızın amacı sadece teknik
olarak öğrencilerimizin İngilizcelerinin geliştirilmesine yönelik bir yönlendirme yapmak değil, aynı zamanda arkadaşlarımızın derdiyle dertlenebilecek, onların danışabileceği bir
kapı olduğunu bilmelerini sağlamaktır. Remedial öğrencilerimiz sahipsiz kalmasın istiyoruz.” sözleriyle tanışma toplantısının maksadına bir kez daha vurgu yaptı. Haluk Bey,
bu anlamda yaşanılan sıkıntıları tespit etmek ve bunların
giderilmesine yönelik önerileri alıp geliştirme konusunda
BYV’nin her zaman yardıma hazır olduğunun altını çizdi.
Öğrenci kardeşlerimizin tek tek sıkıntılarının dinlendiği tanışma toplantısında öne çıkan ve ilerleyen günlerde hayata
geçirilecek konular şunlar oldu:
• Hazırlık sınıflarına yönelik faaliyetlerin artırılması.

ÖMİK • Ö ĞR E N C İ

ve M E Z U N L A RL A İ L İ Ş K İ L E R K O M İ S Y O N U

11 O c ak 2 01 4

11 Ocak Cumartesi günü Boğaziçi Konak’ta akademik durumu “remedial” olan ve daha önce bu
tecrübeyi yaşamış olan öğrenci arkadaşlarımızla
bir araya geldik.
Yaklaşan “Proficiency Sınavı” öncesinde bir durum değerlendirmesi yapmak ve bu sıkıntılı süreçte neler yapılabilece-

• İngilizce okuma-yazma-dinleme materyallerinin paylaşımı.
• Hazırlık sınıfında olup teknik yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarımıza, uygun olan üst sınıftakilerden yardım
almalarını sağlamak için yönlendirme yapılması.
• Remedial olan arkadaşlarımız ve onlara yardımcı olabilecek öğrencileri buluşturmak için bir iletişim platformu kurulması.

ğini konuşmak amacıyla düzenlediğimiz toplantımız hem

Ocak ayında yapılan buluşma toplantısının ardından, 12

ihtiyaçları belirlemek hem de arkadaşlarımıza moral desteği

Mart Çarşamba günü hazırlık sınıfındaki arkadaşlarımızla

vermek açısından oldukça verimli geçti.

yeniden bir araya geldik. Bu defa talepler üzerine doküman

Kamil Ünal’ın (Kimya’ 14) moderatörlüğünde yapılan tanışma toplantısında sadece şu anda remedial olan ve geçmişte bu sıkıntıyı aşıp bölüme devam eden öğrenciler değil,
hazırlık sınıfını sıkıntısız geçen arkadaşlarımız da yardımcı
olmak adına bizlerle oldular. Herkesin kendisini tanıtmasıyla başlayan etkinlikte önce şu anda remedial olan öğrenciler
söz alarak sıkıntılarını paylaştılar. Onları bu sürece taşıyan
sebepleri aktarıp, desteğe ihtiyaç duydukları noktaları sıralayan öğrencilerin ardından da geçmişte remedial olup şu an
bölümlerine devam eden arkadaşlar tecrübelerini nükteli bir
dille anlattılar. Arkadaşlarımız arasında tecrübe ve bilgi paylaşımının yapıldığı programın ilerleyen dakikalarında vakıf
Başkanımız Haluk Dortluoğlu Bey de aramıza katıldı.

96

BoğaziçiBülteni 2015/1

paylaşımı için kurulan online sistem üzerinden paylaşılan
materyallerin incelendiği etkinlikte örnek SY üzerinden beraberce çalışma yapıldı. Öğrenci arkadaşlarımızın Proficiency Sınavı’na yönelik sorularının cevapların da cevaplandığı,
Kamil Ünal yönetiminde yapılan programın bitiminde ise
katılımcı arkadaşlarımız beraberce Boğaziçi Konak bahçesinde çay içip stres attılar.
Vakfımızın hazırlık sınıflarına yönelik düzenlediği buluşma toplantılarının üçüncüsü ise 14 Mayıs Çarşamba günü
yapıldı. Yapılan örnek Proficiency Sınavı’nda ter döken öğrenci arkadaşlarımız yaklaşan gerçek sınavın adeta prova-

sını yapmış oldular. Sınava yönelik tecrübelerin paylaşılıp
tavsiyelerin verildiği program, arkadaşlarımız tarafından
yoğun ilgi gördü.

Bayanlar için İlmihal Dersleri

Değerlendirme:Fatma Aktaş-Okul Öncesi
Öğretmenliği’ 16

Hanım öğrenci ve mezunlarımıza yönelik başlatılan “İlmihal Dersleri” isimli programımızın ilk
oturumu 3 Mart Pazartesi günü yapıldı.
“Fikri Okumalar” ve “Kırık Meal” çalışması olmak üzere iki
bölümden oluşan programda ilk olarak Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Hocası Dr. Nihal Şahin Utku ile

Etkinliğin Kırık Meal bölümünde ise dönem sonuna kadar
dersleri yürütecek olan Fahri Vaize Neslihan Demir Hanım
Kur’an-ı Kerim’i okuma, anlama ve hayatımıza geçirme üzerine yaptığı kısa bir sohbetle programa girizgâh yaptı. Ardından
da takip edeceğimiz meal ve tefsir kitapları ile dersin gidişatı
üzerine konuştuk.
Bahar dönemi boyunca her hafta Pazartesi günü, hayatımızın rehberi olan Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlayabilmek ve ilmimizle amel edebilmenin yollarını keşfetmek amacıyla başladığımız İlmihal Dersleri’nde hanım mensuplarımız mutat
olarak Boğaziçi Konak’ta bir araya geldiler.

“İslam Tarihi ve Mezhepler Oluşumu” konusuna giriş yapıldı.
Fikri Okumalar bölümünde etkinliği takip eden3 hafta boyunca Nihal Hanım’la devam eden dersler, sonrasında farklı
konu başlıkları ve hocalarımız eşliğinde devam etti.
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NİHAL ŞAHİN UTKU-NESLİHAN DEMİR

Modern Psikolojinin Çıkmazları
ve Nefs Psikolojisi
Dr.Mustafa Merter

sine karşı direndiği için huzursuz olmaktadır. Tekâmül edemeyen insan, bir yerde kalmışlığın derin acısını yaşar.
İlk bir saatlik kısımda Benötesi ekolünü, kendisinin bu süreçte yaşadıklarını ve tecrübe ettiklerini anlatan Merter, kalan sürede de moderatör ve katılımcıların sorularını cevaplayarak devam etti. Benötesi ekolü klasik modern psikolojinin
sıkışıp kaldığı dar alanda kaygı yaşayan insanı daha üst
mertebelerin, nefs katmanları ve hâllerin de varlığından haberdar kılarak Hz. insana bir farkındalık kazandırıyor. Merter
bu noktada karşımızdaki kişi Hz. insan olduğu için terapiye abdestli girilmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Dr. Merter
perspektiften bahsederek dünyaya bakan lenslerimiz ne
kadar opak ise dünyayı o kadar kirli gördüğümüze değindi.

ÖMİK • Ö ĞR E N C İ

ve M E Z U N L A RL A İ L İ Ş K İ L E R K O M İ S Y O N U

1 7 N i s an 2 01 4
Değerlendirme:Aydın Söylemez-Psikoloji’ 14
/Sibel Demirbaş-Psikoloji’ 14

17 Nisan Perşembe günü güzel bir bahar gününde erguvanlar altında serin bir rüzgâr esintisi
eşliğinde Psikiyatr Dr. Mustafa Merter’i Boğaziçi
Konakta ağırladık.
Söyleşimizin başlığı ”Modern Psikolojinin Çıkmazları ve Nefs
Psikolojisi’ydi.” Psikolojinin 3. Boyutu olan “Benötesi” ekolünün Türkiye’deki öncüsü ve “Belki de doğudan gelen güneş
ışınları, insanlık ağacının batı yakasındaki donmuş dallara
tekrar can verir de gelecek ilkbaharda çiçekler açar” sözünün
sahibi “900 Katlı İnsan, Nefs Psikolojisi” kitaplarının da yazarı
Dr. Mustafa Merter Benötesi ekolünü anlattı.
Ravel’in Bolero’sunun nağmeleri eşliğinde söyleşiye sıradışı bir başlangıç yapıldı. Dr. Merter normal bir müzik dinler
gibi değil de yaşayarak dinlemeyi anlattı bizlere şu sözlerle:
“Gözlerinizi kapatın, elinizi kalbinizin üstüne koyun ve tevhidi müşahede edin.” Ravel’in Bolero’sunun her melodisinin
önceki melodiyle aynı olmayışı özelliğini Dr. Mustafa Merter’den öğrendik. Dr. Merter parçada her an yeni bir melodi
olmasını Allah-ü Teâla’nın Rahman suresi 29. ayeti kerimesinde belirttiği mealen “O her an bir yaratıştadır” ile bağlantı
kurarak anlattı. Yani kâinat ve içindeki her şey her an bir hâl
yaşamakta ve sabit kalmamaktadır. Sabit kalmaya çalışan
ve nefsin bir katında sıkışıp kalan insan bu yaratma tecelli-
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Dinle kavgalı olan psikolojiyi terk etmek gerektiğini belirten Mustafa Merter, hep aynı yerde saydığını söyledği Batı
psikolojisinin en büyük sorunu, narsizm sokaklarında infak
etmekten yoksun dolaşması olarak görüyor. Merter, “Hâller ve makamlardan bahsederken terapist haddini bilmeli,
haddini aşarak yaşamadığı hâllerin alanına girmemeli. Üst
makamlar mürşidi kâmillerin işidir. Bizim görevimiz bahçedeki ayrık otlarını temizlemektir, o bahçede gül yetiştirmek
mürşid-i kâmilin görevidir.” diyerek sohbetine devam etti.
Rüyaların önemine de değinen Merter, rüyaların insanın
kendisine üstten bir bakış atmasına yardım eden haller
olduğunu ifade etti. Bunun nefs-i levvamenin de bir özelliği olduğunu belirten Dr. Mustafa Merter, bu sayede kişinin
kendisine üstten bir bakış attığını, ancak rüyaların herkese
yorumlatılmaması gerektiğine dikkat çekti. Zira öyle rüyalar
vardır ki mürşid-i kâmilden başkası yorumlamamalıdır.
Tüm eleştirilerine rağmen batı psikolojisini bir tarafa atmamak gerektiğini belirten Merter, onlardan da öğreneceğimiz şeyler olduğunu belirterek şunları söyledi: “ William
James önemli bir adam. Carl Rogers ile “empati” öğrenilir. C.
Gustav Jung ile alt âlemi öğrenebiliriz.” Dr. Mustafa Merter’i
ağırladığımız programın soru cevap kısmında ise sorulan
“Rabbim hâllerimi birleştir” Hadis-i Şerifi ve iyi hâllerin iyi
olmayan yönleri iyileştirme etkisi üzerinde durularak söyleşi
sürdürüldü.
Saatin ilerlemesiyle birlikte soğumaya başlayan havaya rağmen içimizi ısıtan samimi bir sohbet gerçekleştiren konuğumuz Dr. Mustafa Merter’e BYV adına Vakıf Müdürümüz
İbrahim Ethem Gören Bey Kütahya çinisi hediye ettiler.

Okul Tükenmişliği Semineri
9 Ma yıs 2 014
Değerlendirme: Emine Muslu – PDR ‘14

Ayşe Erdoğmuş-Neslihan Arıcı-Meryem Betül Karakeçe

Vakfımızın yürüttüğü Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık çalışmaları kapsamındaki ilk
etkinliğimizi “Okul Tükenmişliği” semineri ile
gerçekleştirdik.

Başlangıç olarak Ayşe Hanım tükenmişlik kavramının
tarihsel gelişiminden bahsetti. Daha sonra tükenmişliğin duygusal boyutu, duyarsızlaşma boyutu ve kişisel
başarı hissinin tükenmesi boyutu olmak üzere üç boyutlu olduğunu anlattı. Öğrencilere “Bizi neler tükenmişliğe
götürür?” sorusu soruldu ve kendilerini tükenmiş hissedenlerin bu noktada fikri öğrenildi. Katılımcılardan gelen
cevaplardan bazıları; yoğunluk, yabancı dilde eğitim almak, bölümü sevmemek, yüksek beklentiler, değerlerin
okul ile çatışması, mükemmeliyetçi olmak ve gelecek
kaygısıydı. Seminerde tükenmişliğin nedenleri üzerine
konuşuldu ve bu noktada sosyal medyanın bireylerin tükenmişliği üzerindeki etkisine de değinildi.
Tükenmişliğin belirtilerinden bahseden Ayşe Hanım;
eğer belirtiler hayatımızda çok sık gözleniyor ve bir
şeyleri engelliyorsa, bu durumun sorun teşkil edeceğini belirtti. Orta ve hafif düzeyde tükenmişliğin bireyin
çabaları sonucu giderilebileceğini söyleyen konuşmacı-

larımız, ileri düzeyde tükenmişlik için mutlaka yardım
almanın gerekliliği üzerinde durdu. Ayşe Hanım “Buraya
geldiğinize göre henüz tükenmediniz.” diyerek katılımcılara ümit verdi.
Son olarak tükenmişlikle başa çıkma yollarına değinen
konuşmacılarımız, sosyal destek sisteminin önemini vurguladı. Bu noktada; verimli vakit geçirmek, yeterince ve kaliteli uyku, bilgisayar vb. kullanımına ara
vermek, organize ve düzenli olmak, fiziksel etkinlikte
bulunmak ve hayır işi yapmanın tükenmişliği yenmede
etkili yöntemler olduğuna değindiler. Kendimizi tanıyıp
tükenmişlik sinyallerini fark etmenin önemli olduğunu
söyleyen Ayşe Hanım, “tıpkı telefona yalnızca belli bir
şarj cihazının uyması gibi” bize en uygun yöntemi yine
kendimizin belirleyebileceğini belirtti.
Son olarak programa katılan öğrencilerden vakfımızın
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmalarından
beklentilerini yazıp vermelerini isteyen konuklarımız çok
verimli geçen semineri noktaladılar.
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Katılımın oldukça yüksek olduğu seminerde Ayşe Hanım, bu etkinliğin vakfımızın Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmalarına bir girizgah niteliğinde olduğunu ve çeşitli etkinliklerle çalışmaların devam edeceğini
belirtti. Okul tükenmişliği konusuna başlamadan önce,
katılımcılara kendi tükenmişliklerini ölçmeleri için küçük
bir test uygulaması yapıldı.

ve M E Z U N L A RL A İ L İ Ş K İ L E R K O M İ S Y O N U

9 Mayıs Cuma akşamı Boğaziçi Konak’ta Klinik Psikolog
Neslihan Arıcı (PDR ’06) moderatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz seminerde Uzman Psikolog – Terapist Ayşe
Altunkaya Erdoğmuş (Psikoloji ’92) ve Rehberlik Öğretmeni Meryem Betül Karakeçe’yi (PDR’ 07) konuşmacı
olarak ağırladık.

Boğaziçi 101: Introduction to Boğaziçi

ÖMİK • Ö ĞR E N C İ
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Neslihan Arıcı

1 7 Kas ı m 2 01 4
Değerlendirme: Mer ve Arabul-PDR’15

Vakfımızın yürüttüğü Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık çalışmaları kapsamında “Boğaziçi
101: Introduction to Boğaziçi” semineri 17
Kasım Pazartesi akşamı Boğaziçi Konak’ta
gerçekleşti.
Vakfımız Kurucular Kurulu Üyesi Sadık Yener’in moderatörlüğünde yapılan ve katılımcıların büyük çoğunluğunu
hazırlık ve 1’inci sınıf öğrencilerinin oluşturduğu seminerde, Klinik Psikolog Dr. Neslihan Arıcı’yı konuşmacı
olarak ağırladık.
Neslihan Arıcı konuşmasına “Boğaziçi’nin sizin için anlamı nedir?” sorusunu sorarak başladı. Bugüne kadar
hayatımızda olmayan fakat artık her gün karşılaştığımız
“Shuttle, proficiency, consent…” gibi kavramlardan bahseden Arıcı, Boğaziçi’ne gelerek yeni bir ortama uyum
sağmaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu aynı yollar-

100

BoğaziçiBülteni 2015/1

dan geçen biri olarak bildiğini, fakat hayatın özünde bir
uyum süreci olduğunu unutmamamız gerektiğini söyledi.
Arıcı, bireyin ailesine bağlı olmak, duygusal olmak gibi
kişisel yatkınlıklarının yanı sıra rekabet ortamı ve aileden maddi olarak destek görememek gibi çevresel risk
faktörlerinin de uyum sürecini etkilediğini söyledi. Çevremizde manevi değerleri önceleyen insanların bulunmasının çok önemli bir faktör olduğunu ifade eden Neslihan Hanım, yaşanabilecek küçük uyum sorunlarının
bizi manevi anlamda besleyecek etkinlikler ve çevremizdeki duyarlı bireylerin varlığıyla aşılabileceğini vurguladı.
“Bir uyum sorunumuz olduğunu fark edip bunun bizim
hayatımızı kötü etkilediğini hissettiğimiz anda kişisel
koruyucu faktörlerimizi keşfederek bunları ortaya çıkarmamız gerekmektedir.” diyen Klinik Psikolog Neslihan
Arıcı, karşılaştığımız sorunların yalnız bize has olmadığının bilincinde olarak çevremizdeki herkesin uyum sorunu yaşıyor olabileceğini hesaba katıp bunu yenmeye
çalışmanın önemine işaret etti.

Boğaziçi Konak mezunlarını bir kez daha piknik organizasyonuyla bir araya getirdi.
15 Haziran Pazar günü 400’e yakın mezunumuz ve
aileleri geleneksel Mezunlar Pikniği’mizde konağımızın bahçesinde buluştu.
Her yıl bahçemizde ağırladığımız mezunlarımız ve
aileleri, piknik vesilesiyle hem güzel havanın tadını
çıkardılar hem de Boğaziçi günlerini yâd etme imkânı buldular.
Tüm renkleriyle İstanbul’u boyayan yaz mevsiminin
coşkusundan nasibini almış bahçemizdeki piknikte,

muhabbetli sohbetler yapılırken mangal başındaki
ustamız ve gönüllü arkadaşlarımız lezzetli ikramlarımızı özenerek hazırladılar. Çoluk çocuk hep beraber
ikramların tadına bakılırken birbirini uzun zamandır
görememiş dostlar hasret giderdiler, yeni tanışanlar
arkadaşlık bağı kurdular.
Ortam bu kadar güzel olunca zamanın nasıl geçtiğini
de anlayamadık. Saat 15.00 sularında başlayan Mezunlar Pikniği’miz 22.00 gibi sona erdi. Konak bahçesinden ayrılan misafirlerimizin hepsinin yüzünde
bir Pazar gününü dostlarla geçirmiş olmanın verdiği
mutluluk vardı.
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15 H a z ira n 2 014
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Mezunlar Pikniği

Geleneksel Mezuniyet Töreni
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5 Te mmu z 2 01 4

Bu sene 19’uncusunu düzenlediğimiz Geleneksel Mezuniyet Töreni’nde yeni mezunlarımızı,
ailelerini ve öğrenci arkadaşlarımızı Boğaziçi
Konak’ta misafir ettik.
5 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen törene katılan yeni mezun arkadaşlarımızın ve ailelerinin yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Bu coşku ve
mutluluk dolu günde mezuniyetlerinin 25’inci yılını
dolduran değerli büyüklerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız da bizlerle birlikte oldu.
Sunuculuğunu Erdem Dereli’nin (İktisat’ 15) üstlendiği törenimiz Şuayip Akıncı’nın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Başlangıç sözlerin en güzeli ile yapıldıktan sonra program, vakfımızın tanıtım filmi ve
Mütevelli Heyeti Başkanı’mız Haluk Dortluoğlu’nun
yaptığı selamlama konuşması ile devam etti.
Törende 25 yıllık mezunlarımız her zaman olduğu
gibi yeni mezun arkadaşlarımızı yalnız bırakmadılar.
Sahneye davet edilen değerli büyüklerimizin okul
dönemine ait fotoğraflarından oluşan ve öğrenci
arkadaşımız Zeynep Kara tarafından hazırlanan
nostalji sunumunun izlenmesinin ardından, 89 yılı
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mezunları Hüseyin Bayraktar, Kadir Fazlı Danışman
ve Nuri Aksoy söz alarak duygularını paylaştılar. Kıdemli mezunlarımıza Kurucular Kurulu Üyemiz Sadık Yener tarafından birer anı niteliğinde plaket ve
kalemler takdim edildi.
Kıdemli mezunlarımızın ardından törenimiz arkadaşlarımız Fatma Aktaş, Hüsna Terzibali ve Salih
Demiryürek’in birlikte hazırladıkları “ 1 Yıl Nasıl Geçti” sunumunun izlenmesiyle devam etti. Sunumunu Salih Demiryürek’in yaptığı çalışmada 2013-2014
öğrenim yılı boyunca öğrenci kardeşlerimizin beraberce yaptıkları faaliyetlere dair fotoğrafları görme
fırsatı bulduk.
Geçtiğimiz öğrenim yılının panoraması olan sunum
sonrasında yeni mezunlarımız, Muhammed Tarık
Altuncu (Elektrik-Elektronik‘ 14), Kamil Ünal (Kimya’ 14), Merve Kurt (Tarih’ 14) ve Büşra Teke (Moleküler Biyoloji ve Genetik ‘ 14) birer konuşma yaparak
duygularını paylaştılar. Arkadaşlarımız eğitim hayatları boyunca BYV’de yaşadıkları güzel anılardan
bahsederek bize duygusal anlar yaşattılar.
Mezun konuşmalarının ardından törenlerimizin klasiği olan En’lerin ilanı ve hediyelerinin verilmesine
geçildi. Tek tek isimleri okunarak sahneye davet
edilen on arkadaşımıza Prof. Dr. Hüseyin Uysal ta-

En Erken Mezun: Ümmü Gülsüm Kaşan. Azmi ve
gayretiyle 3 yılda mezun olmayı başardığı için…
En Yardımsever: Fatma Erdim. Kampüsten Dünyaya Dergisi için diğer çalışma arkadaşlarıyla birlikte
fedakârca çalışıp emeğini esirgemediği için…
En Mesleğini Seven: Eda Kesici. Öğretmenliği her
şeyin üstünde tutup toplum mühendisliği olarak
gördüğü için…
En Güler Yüzlü: Berrak Kaya. Yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle çevresine neşe kaynağı olduğu
için…
En Kütüphane Seven: Şeyma Böyük. Kütüphanenin
sadece ders çalışmak için olmadığını bir yaşam alanı
olarak benimsenebileceğini bizlere gösterdiği için…
En Tüccar: Muhammed Selim Delikurt. Ticari zekası
yüksek Darendeli arkadaşımız okulunun son yıllarını derslere gelmeyip dayısının yanında çalışarak
geçirdiği için…
En Teknolojik: Muhammed Tarık Altuncu. Teknolojiyi yakından takip edip, teknik bilgisiyle vakfımızın
tüm teknik işlerine koştuğu ve tanıtım filmimizin
emekçisi olduğu için…

En Babacan: Kamil Ünal. Hazırlık öğrencilerine yönelik fedakar çalışmaları ve remediallar için motivasyon toplantıları düzenlediği için…
En Medeni Cesaretli: Yavuz Selim Elmas. Özgüveni yüksek olup, sahneye çıkmaktan sıkılmadığı ve
“Occupy Börekçi” videosu tıklanma rekorları kırdığı
için…
Geleneksel mezuniyet törenimizin son bölümünde
ise mezun olan tüm arkadaşlarımız tek tek anons
edilerek plaket takdimi için sahneye davet edildi.
Mütevelli Heyeti Üyelerimiz tarafından çiçeği burnunda mezunlarımıza isimlerinin yer aldığı mezuniyet plaketleri ve kalemlerinin takdim edildiği sırada
kardeşlerimizi, büyük emek ve fedakârlıklarla yetiştiren anne babaları tebessüm ve mutluluk gözyaşlarıyla izlediler.
Plaket töreni sonrasında yeni mezunlarımız, aileleri
ve arkadaşlarıyla bolca hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Fotoğraf çekimlerinin ardından misafirlerimiz iftar
saatine kadar Boğaziçi Konak bahçesinde sohbetler
ettiler. Akşam ezanının okunmasıyla beraber iftar
edilerek hem mezuniyet coşkusu hem de iftar sevinci bir arada yaşanmış oldu.

ve M E Z U N L A RL A İ L İ Ş K İ L E R K O M İ S Y O N U

2014’ün En’leri şöyleydi;

En Motive: Niyazi Bali. Motivasyonu yüksek olan
arkadaşımız etrafındakileri de motive edebildiği ve
çift ana dal yapıp hem işletme hem ekonomi bitirdiği için…
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rafından biri kendisine ait “Birden Bire Uyanmak”
ve diğeri Dr. Savaş Barkçin’e ait “Divân-ı Zerefşân”
kitapları hediye edildi.
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12 Temmu z 2 01 4

Bir geleneğin devamı olarak bu sene de
Boğaziçi Üniversitesi öğrenci, mezun
ve ailelerinden oluşan misafirlerimizi
ağırladığımız iftarımız için Boğaziçi Konak
bahçesindeydik. 1350 kişinin katılımıyla
gerçekleşen etkinlikte hem Ramazan Ayı’nın
bereketini hem de mensuplarımızla yeniden
bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştık.
Geleneksel Mezunlar İftarı’mızın hazırlıkları öğle saatlerinden itibaren başladı. Bahçemizde hummalı çalışmalar devam ederken kısa süreliğine yağan rahmetle
biraz olsun serinleyen havada çalışmalarımız daha da
kolaylaştı. İftar saatinin yaklaşmasıyla beraber misafirlerimiz, özenle hazırlanan iftar sofralarında yerlerini
almaya başladılar. İftar öncesi Etiler Camii Müezzini Şuayip Akıncı’dan dinlediğimiz Kur’an-ı Kerim tilavetinin
ardından okunan akşam ezanı ve edilen dua sonrası hep
birlikte oruçlarımızı açtık.
İftarımızı yapıp çaylarımızı yudumladığımız sırada sunucumuz Erdem Dereli (İktisat’15) tarafından kürsüye
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davet edilen Mütevelli Heyeti Başkanımız Haluk Dortluoğlu (işletme’95), selamlama konuşmasını gerçekleştirdi. Dortluoğlu, büyük ailemizin her geçen gün sayıları
artan üyeleriyle yine bir Ramazan gününde bir araya
geldiğimiz için şükrederek başladığı konuşmasında, yanı
başımızdaki coğrafyada yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Bu sıkıntıların bir an evvel sona ermesi temennisinde
bulunan Haluk Bey’in ardından geçilen mezun konuşmalarında ilk olarak Vakfımız Kurucular Kurulu Üyesi
Faysal İnci’yi (İktisat’83) dinledik. İnci, İslâm âlemi olarak oldukça zor bir dönemden geçtiğimize, bu günleri
aşıp ayakta kalabilmemiz için hepimizin her zamankinden daha çok çaba göstermemiz gerektiğine vurgu yaptı.
Daha sonra ise Mütevelli Heyeti Üyelerimiz İsmail Benli
(İşletme’09) ve Ayşegül Gelmiş (Endüstri Mühendisliği’10) birer konuşma yaptılar. Aynı zamanda Vakfımızın
Öğrenci ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Başkanı olan
İsmail Benli, Geleneksel Mezunlar İftarı’mızı da organize eden komisyonun faaliyetlerine değindi. Komisyonun
başkan yardımcısı olan Ayşegül Hanım da vakfımızın
hanım öğrencilere yönelik olarak yaptığı çalışmalar hakkında kısaca bilgi verdi.
İftar programımızdaki son mezun konuşmasını da Kurucular Kurulu Üyemiz, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu
Başkanı M. İbrahim Turhan (İşletme’92) yaptı. Turhan
da Haluk Bey ve Faysal Bey gibi son dönemde yaşanan
acılara vurgu yaptığı konuşmasında, “Müslümanlığımızı sorgulamamız gereken günleri yaşıyoruz. Şu anda
biz dostlarımızla ağız tadıyla iftar yaparken Gazze’de
insanların bedenleri parçalanıyor.” sözleriyle Müslümanlar olarak içinde bulunduğumuz çetin imtihanı hatırlattı
bizlere… Konuşmasının sonunda zulüm altındaki kardeşlerimizin selameti için dua eden Kurucular Kurulu
Üyemiz Turhan’ın ettiği dualara hep beraber âmin dedik.
Program bitiminde bahçeye serilen hasırlar üzerinde teravih namazı eda edildikten sonra, misafirlerimiz seneye
yine Ramazan Ayı’na erişip bir araya gelebilme temennisiyle Boğaziçi Konak’tan ayrıldılar.

Ankara’da yaşayan mensuplarımızdan gelen taleplerle bu yıl ilk defa organize edilen
iftar programı 19 Temmuz Cumartesi günü
gerçekleştirildi.
Boğaziçi Konak’ın havasını biraz olsun hissetmek için

açıldı. İftarın ardından vakfımız mensuplarından olup
ADAM yönetimindeki görevi sebebiyle bize ev sahipliği yapan Murat Ali Yülek’in (Makine Mühendisliği’88)
konuşmasının ardından, İstanbul’dan katılan vakfımız
yönetiminden Hüseyin Bayraktar (Bilgisayar Programcılığı’90) selamlama konuşması gerçekleştirdi. Yine İstanbul’dan katılan Öğrenci ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonumuzun Başkanı olan İsmail Benli (işletme’09), komis-

mekan olarak Hamamönü’nde yer alan Ankara’nın ma-

yon üyelerinden Samet Özdoğan (İnşaat Müghendisliği’

nevi merkezlerinden Tacettin Dergahı yakınlarında An-

13) ve Ankara’daki mezunlarımız adına Havva Karamanlı

kara Düşünce ve Araştırma Merkezi Konağı (ADAM)seçil-

(Endüstri Mühendisliği’ 07) birer konuşma yaparak ko-

mişti. Boğaz havası yoktu belki, belki İstanbul’daki iftar

misyon etkinliklerinden ve Ankara’da talep olması duru-

organizasyonundaki gibi katılımcı sayısı bini geçmiyordu

munda gerçekleştirilebilecek etkinliklerden bahsettiler.

ama Ankara’da ilk defa yapılan vakıf faaliyetinin heye-

Programın ardından konuklarımız bir başka faaliyette bir

canını tüm katılımcılarda görmek mümkündü.
Ezanın okunmasıyla yaklaşık 100 kişilik öğrenci, mezun ve ailelerinden oluşan misafirlerimizle birlikte oruç

araya gelebilme temennisiyle geleneksel olmaya aday
olan iftar programından ayrıldılar.
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19 Te m m uz 2 014
Değerlendirme: Rabia Tuba Görgülü-Politika’ 10/ Havva
Karamanlı Elbüken - Endüstri Mühendisliği’07
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Ankara İftarı

Sabah Namazı Programları

Hanım Öğrenciler Sabah Namazı Programı
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SÜLEYMANİYE CAMİİ

1 Kas ı m 2 01 4
Değerlendirme: Hüma Vural

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı’nın geleneksel
Hanım Öğrenciler Sabah Namazı Programı 1
Kasım Cumartesi günü Süleymaniye Camii‘nde
gerçekleşti
Son yıllara oranla daha fazla yeni simayla karşılaştığımız
bu davet, gerek muhabbeti arttırma gerekse manevi doyum hususunda son derece verimli geçti. Namaz sonrasında Fatıma Tuba Yaylacı ablamızın okulumuzda Müslüman hanım olma şuurunu geliştiren samimi sohbeti
eşliğinde kahvaltımızı yapıp birbirimizle tanışma fırsatı
yakaladık.
Günün ilk saatlerinde Fatihalarla, âminlerle başlayan
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programımızı, edinilen güzel dostluklar ve akılda kalan
hoş sohbetlerle noktalamış olduk.
Şairin de dediği gibi ;
‘’Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede
Bir mehâbetli sabah oldu Süleymaniye’de’’
Yahya Kemal Beyatlı

Sabah Namazı Programları

Erkek Öğrenciler Sabah Namazı Programı

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı’nın geleneksel
Hanım Öğrenciler Sabah Namazı Programı 1
Kasım Cumartesi günü Süleymaniye Camii‘nde
gerçekleşti
Her dönem erkek öğrenci arkadaşlarımızla birlikte bazen Süleymaniye’de bazen de Şehzadebaşı’nda sabah
namazında buluşup güne erken, daha gün doğmadan
başlıyoruz. Tıpkı Sezai Karakoç Üstad’ın dediği gibi:
yerleşecek yer aramak
camiinin avlusunda
soğuk bir taşa oturmak
gün doğmadan Şehzadebaşı’nda
İstanbul’a günün bereketi semadan sağanak sağanak
yağarken Kuzey Kampus kütüphane önünde bizleri bek-

leyen servislere koşar adım gittik. Şehzade Camii’nde 15
Kasım günü gün doğmadan safları teşkil ettik. (Semtin
adı Şehzadebaşı ama caminin adı Şehzade Camii)
İmam kıraatinde bizleri ötelere, öteler ötesine taşıdı.
Namaz sonrasında kendimiz için, arkadaşlarımız için,
kardeşlerimiz için Ümmet-i Muhammed için kalbi dualar ettik; hoca efendinin niyazına hep birlikte “amin”
dedik…
Namaz sonrası kadim caminin cümle kapılarından birinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdik. Bilahare mensuplarımızdan Sinan Solmaz’ın Fatih Kıztaşı’ndaki aile
apartmanında hep birlikte kahvaltı yaptık. Kahvaltı sonrasında içimizden birinin yaptığı sofra duasına hep bir
ağızdan “amin” dedik; “Amin, ecmain…”

BoğaziçiBülteni 2015/1
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15 Ka s ım 2 014
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SÜLEYMANİYE CAMİİ

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs
ve Rumelihisarı Gezisi
BÜ GÜNEY MEYDAN- RUMELİHİSARI
BÜ Güney Kampüs’te Fen-Edebiyat Fakültesi önündeki
steplerden başlayan yolculuğumuz Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Natuk Birkan Binası,
Konferans ve Konser Merkezi (BTS), Öğrenci Faaliyetleri
Binası gibi çoğu 19. yy ’da inşa edilen kâgir yapıların tanıtımıyla devam etti. Gezinin sonunda, yolun Rumeli Hisarı’na inen kısmına geldiğimizde ise bizleri Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü’nün film karelerine sık sık yansıyan
eşsiz manzarası karşıladı.
Üniversite içerisindeki seyrimizin tamamlanmasıyla birlikte Rumeli Hisarı Kale Kapısı yolunu takip ederek Hisar
Kampüsün yanı başında bulunan Boğaziçi Konak’a geldik. Yeni öğrencilerimizle burada daha yakından tanışıp
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kaynaşma imkânı bulduk. Vakıf tanıtım filminin izlenmesinin ardından Vakıf Başkanımız Haluk Dortluoğlu
öğrencilere vakfı tanıtan kısa bir konuşma yaptı. “Hoş3 E y l ü l 2 01 4

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Boğaziçi
Üniversitesi’ni kazanarak ülkemizin bu güzide üniversitesinde lisans öğrenimine başlamış
olan öğrencilerimizle BÜ Güney Meydan ve
Rumeli Hisarı tanıtım gezimizi gerçekleştirdik.

geldiniz” diyerek söze başlayan Dortluoğlu, Boğaziçi
Yöneticiler Vakfı’nın, mezuniyet öncesi ve sonrasında
sahip olduğu her türlü imkanı seferber ederek daima öğrencilere destek olacağını belirtti.
Kurucular Kurulu üyemiz Sadık Yener, Mütevelli Heyeti
Üyemiz ÖMİK Başkanı İsmail Benli ve ÖMİK Bayanlar
Sorumlusu Mütevelli Heyeti Üyemiz Ayşegül Gelmiş öğrencilerimizle tanışıp bu başlangıcın kendileri için hayırlı

150 yıllık geçmişe sahip, yerleşkesindeki tarihi yapıları ve
eşsiz manzarasıyla Boğaziçi Üniversitesi şüphesiz ülkemizin dillere destan olmuş güzide kurumlarından biridir.
Gerek İstanbul’da ikamet eden, gerekse Anadolu’nun
dört bir yanından gelerek İstanbul’u en güzel yerinden
tanımaya başlayacak olan öğrencilerimizle Boğaziçi Üniversitesi’ne has bu güzellikleri birlikte müşahede ettik.

olması temennisinde bulundular. Program; öğrencileri-

Tanıtım gezimizde bizlere Boğaziçi Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Genel Sekreteri Hatıra Şenkon
Bey rehberlik etti. Sayın Şenkon fakültedeki 35 yıllık kariyeriyle, dünden bugüne uzanan şahitliğini, henüz yolun başında bulunan genç arkadaşlarımızla paylaştı.

bir ses duymanın, her anlamda yaslanabilecekleri bir da-
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mizin vakfımız ve okul hakkındaki sorularının cevaplanmasının ardından yemek ikramıyla son buldu.
Günün sonunda bizler yeni yüzlere aşina olmanın, tutacağımız yeni eller bulmanın, yeni dostlar ve yol arkadaşları kazanmanın mutluluğu içerisindeydik. Öğrencilerimiz ise bu koca şehirde tanıdık bir yüz görmenin, tanıdık
yanak bulmanın mutluluğunu yüzlerine yansıtmışlardı.
Besmelesi çekilen bu yolculuk hepimiz için hayırlı ve bereketli olsun.

Hanım Öğrenciler İstanbul Gezisi
25 E kim 2 014
Değerlendirme: Büşra Teke-Moleküler Biyoloji ve
Genetik’14

Erkek Öğrenciler
İstanbul Gezisi
22 Ka s ım 2 014
De ğe rlendirm e : Sal i h D e m i r y ü r e k-İn ş aat
M ü h endisliği’1 5

Erkek öğrencilere yönelik İstanbul gezimizi 22
Kasım Cumartesi günü 20 arkadaşımızla beraber rehberimiz Fahri Sarrafoğlu’nun eşliğinde
gerçekleştirdik.
Gezimize saat 08.30’da cennet mekân Fatih Sultan
Mehmet’in türbelerinin önünde buluşarak başladık.
Fahri Bey’in eşsiz anlatımı ile Fatih Camii’ni ziyaret ettik. Camide yer alan döneminin ünlü bilim adamlarından
Ali Kuşçu’nun yaptığı güneş saatinden ve İstanbul’un
korkulu rüyası olan yangınları engellemek için kurulan su
deposunun varlığından çoğumuz ilk kez haberdar oldu.
Daha sonra Kız Taşı ve İstanbul Belediyesi arkasında
bulunan kilise kalıntıları hakkında bilgi sahibi olduk. Sıradaki durağımız ise her dönem geleneksel olarak gerçekleştirilen sabah namazı programı çerçevesinde geç-

tiğimiz günlerde gittiğimiz Şehzadebaşı Camii idi. Cami
civarındaki Bizans devrinde inşa edilen su terazilerini
rehberimizden dinledikten sonra Mimar Sinan’ın çıraklık
eserim dediği; kullandığı teknikler ile bugün bile hayranlık uyandıran o kubbelerin seyrine daldık.
Kalenderağa ve Süleymaniye Camii’ni ziyaret ettikten
sonraki durağımız ise Rüstem Paşa Camii oldu. Osmanlı
çini sanatının en başarılı örneklerinden biri olan Rüstem
Paşa Camii’ne Tahtakale’den geçerek ulaştık. Bu camiyi
de yüzyıllara meydan okuyan eserleri ile sadece İstanbul’u değil, tüm Osmanlı’yı bir motif gibi işleyen Mimar
Sinan’ın yaptığını öğrendiğimizde hiç şaşırmadık. Bu
küçük ama güzel caminin çinilerinin bir kısmının orijinal
olmadığını öğrenmek ise tarihimize vermemiz gereken
önemi biz gençlere bir kez daha hatırlattı. Fahri Bey’in
anlattığına göre Rüstem Paşa Camii’nin ön kısmındaki
çiniler sökülerek İngiltere ve Fransa’ya götürülmüş. Bu
çinileri yapan kardeşlerin rengin formülünü kimseye
söylememiş olmaları ise çinilerin tekrar yapılmasını engellemekte imiş.
Rüstem Paşa Camii’nden sonra Haliç’i geçerken rotamız
İstanbul’un ilk camisi olan ve garip bir hikâyesi olan Arap
Camii idi. Arap Camii, Peygamber efendimizin (s.a.v.) o
mübarek Hadis-i Şeriflerine icabet ederek İstanbul’u
fethe gelen Müslümanlar tarafından inşa edilmiş ama
fetih gerçekleşmeyince Bizans tarafından kiliseye çevrilmiştir. Fatih Sultan Mehmet ise fetihten sonra tekrar
camiye çevirdiği bu güzel mabet İstanbul’un ilk camisi
olma özelliği taşıyor.
İstanbul’a dair çok şey öğrendiğimiz gezimizi Mimar Sinan’ın kendi hayratı olarak yaptırdığı Sinan Mescidi’nde
sonlandırdık.
BoğaziçiBülteni 2015/1
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11 Mayıs 330’da tüm dünyanın gözlerini üzerinde topladığı, tarihiyle, hikâyeleriyle, konumuyla ünlü İstanbul
kurulmuştur.
Biz de hanım öğrenciler olarak bu güzel şehrin tarihini
biraz daha yakından tanımak istedik. 25 Ekim Cumartesi
günü, Tarihçi Abid Yaşaroğlu hocamızın rehberliğinde, İstanbul’un merkezi olabilecek Fatih’ten başlayıp Beyazıt’a
uzanarak, tarihin bize fısıldadıklarını dinledik.
Klasik şehir turlarının aksine, belli başlı popüler yerleri
gezmekten çok, her zaman gözümüzün önünde olan ama
yoğun(!) hayat temposundan dolayı göremediğimiz; fark
edemediğimiz en yakınımızdaki tarihi hissettik.
Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri’nin İstanbul’u işgal
değil inşâ ettiğini, İstanbul’un başından geçenleri ve daha
birçok şeyi Abid hocamızın etkileyici anlatımıyla öğrenme, yorumlarımızla hocamıza eşlik etme fırsatımız oldu.
Önünden geçtiğimiz her taşın bir anlamı olduğunu bilerek, İstanbul’u hak ettiği gibi yaşamak umuduyla bir
sonraki İstanbul gezimizi bekliyoruz.
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Bir şehrin doğum günü olur muymuş hiç demeyin, söz konusu şehir İstanbul ise onun bir
doğum günü vardır ve hatta doğum günü olan
tek şehirdir.

KİK
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İ L İ Ş K İ L E R

V E

İ L E T İ Ş İ M

KO M İ S YO N U

Kurumsal İlişkiler ve
İletişim Komisyonu
BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU ZİYARETİ
BİR BOĞAZİÇİ HİKAYESİ: BYV

Başbakan Ahmet Davutoğlu Boğaziçi Konak’ta
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5 E k i m 2 01 4

Kurucular Kurulu Üyemiz Başbakan Sayın
Ahmet Davutoğlu, Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 5 Ekim 2014 Pazar günü Rumeli
Hisarüstü’ndeki vakıf merkezimizde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
Sayın Davutoğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi’nde okuduğu yıllardan dönem arkadaşları olan vakfımız kurucular
kurulu üyeleri ve mütevelli heyeti üyelerimizin katıldığı
bayramlaşmada samimi bir sohbet ortamında eski günler yâd edildi. Yaklaşık iki saat süren ve basına kapalı
olarak gerçekleşen program sonrası topluca hatıra fotoğrafı çektirildi.

112

BoğaziçiBülteni 2015/1

Kİk • K URU M S A L

İLİŞKİLER VE İLETİŞİM KOMİSYONU

Kİk • K URU M S A L
İLİŞKİLER VE İLETİŞİM KOMİSYONU

Kİk • K URU M S A L

İLİŞKİLER VE İLETİŞİM KOMİSYONU

Bir Boğaziçi Hikâyesi: BYV
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12 A ral ı k 2 01 4

Junior World Entrepreneurship Forum-Istanbul
(JWEF)-Dünya Girişimcilik Forumu 12-13 Aralık
2014 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Uzman, akademisyen, sanatçı, iş ve
sosyal girişimcilerin buluştuğu organizasyona
Mütevelli Heyeti Başkanımız Haluk Dortluoğlu
da 12 Aralık Cuma günü “Bir Boğaziçi Hikâyesi:
BYV” başlıklı sunumuyla katıldı.
Albert Long Hall Kriton Curi Salonu’nda gerçekleşen
sunumda Dortluoğlu Boğaziçi Yöneticiler Vakfı’nın öğrencilerin girişimcilik ve sosyal yaşamlarındaki yerine
değindi.
İlk olarak kısaca kendinden bahseden Haluk Dortluoğlu
vakfımızla tanışma hikâyesini katılımcılarla paylaştı.
Daha sonra BYV’nin kuruluş gayesini “Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının öncülüğünde, mensuplarını
gönüllülük ve medeniyet bilinci temelinde buluşturarak;
onların önderlik ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesi-
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ne katkıda bulunmaktır. “ sözleriyle ifade eden Dortluoğlu, “Meselemiz tarihe saplanıp kalmak değildir. Toplum olarak geçmişten gelen ve içimize işlemiş değerlerimizle, bugüne dair öğeleri birleştirerek mensuplarımızın
kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.
Vakfımızın tanıtım filminin de izlendiği etkinlikte Dortluoğlu, aralarında Boğaziçi Yöneticiler Vakfı ismini ilk
defa duyup tanımak isteyenlerin yanında, uzun süredir
etkinliklerimize katılan ve görev alan arkadaşlarımızın
da yer aldığı katılımcı grubuna 18 yıldır süregelen hizmetlerimizi kısaca anlattı.
Vakfımızın uhuvvet eksenli bir vakıf olduğunun altını
çizen Dortluoğlu “Kapımız gönüllü olan herkese açıktır.”
dedi ve mezuniyet sonrasında da sosyal bir birliktelik
ortamı oluşturan Vakfımız’ın önemli bir merkez haline
geldiğini belirtti.
Mütevelli Heyeti Başkanımız Haluk Dortluoğlu programın sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Mezunlardan Haberler

11 Haziran 2014
Neslihan Arıcı
Mensuplarımızdan Neslihan Arıcı (PDR’ 06)
Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Bölümü’nde “Travmatik Yas Sorununda
Aile Dayanıklılığı Programının Kadınlardaki Travma
Sonrası Stres, Yas ve Aile Dayanıklılığı Düzeylerine
Etkisi” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır.
Neslihan Hanım’ı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının
devamını diliyoruz.
22 Haziran 2014
Hasan Fehmi Topal & Feyza Tüzgen
Mensuplarımızdan Hasan Fehmi Topal
(İnşaat Mühendisliği’ 11) ve Feyza Tüzgen (Politika’
14) dünya evine girmişlerdir. Arkadaşlarımızı tebrik
ediyor, mutluluklar diliyoruz.
23 Haziran 2014
Ümit Yardım
		
Mensuplarımızdan Tahran
Büyükelçisi olan Ümit Yardım (Politika’ 84) Moskova
Büyükelçiliği’ne atanmıştır. Ümit Bey’i tebrik ediyor,
başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.
23 Haziran 2014
Recep Çalışkan
Mensuplarımızdan Recep Çalışkan (İş
İdaresi’ 94) ise UCZ Mağazacılık A. Ş. Genel
Müdürü olmuştur. Recep Bey’i tebrik ediyor başarılı
çalışmalarının devamını diliyoruz.
2 Ağustos 2014
Hilal Anaral
Mensuplarımızdan Hilal Anaral (İlköğretim
Matematik Öğretmenliği’ 14) Ahmet Salihoğlu ile
dünya evine girmiştir. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor,
mutluluklar diliyoruz.

23 Ağustos 2014
Salih Sezen
Mensuplarımızdan Salih Sezen (Yönetim
Bilişim Sistemleri’ 14) Elif İlker ile dünya evine girmiştir.
Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, mutluluklar diliyoruz
14 Eylül 2014
Merve Esen
Mensuplarımızdan Merve Esen (İşletme’
10) Ömer Kösdağ ile dünya evine girmiştir.
Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, mutluluklar diliyoruz.
14 Eylül 2014
Neslihan Arıcı & Yunus Özcan
Mensuplarımızdan Neslihan Arıcı
(PDR’ 06) Yunus Özcan ile dünya evine girmiştir.
Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, mutluluklar diliyoruz.
15 Eylül 2014
Hatice Karahan
Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Hatice
Karahan (İşletme’ 01) Makroekonomi Doçenti
olmuştur. Hatice Hanım’ı tebrik ediyor, başarılı
çalışmalarının devamını diliyoruz.
20 Eylül 2014
Bahattin Ütnü
Mensuplarımızdan Bahattin Ütnü’nün
(İşletme’ 82) oğlu Ömer Said Ütnü, Tuğba Kaya ile
dünya evine girmiştir. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor
mutluluklar diliyoruz.
20 Ekim 2014
Nihal Bereket & M. Fatih Mintaş
Mensuplarımızdan Nihal Bereket (Yönetim
Bilişim Sistemleri’ 12) ve M. Fatih Mintaş (Fizik’
10) dünya evine girmişlerdir. Arkadaşlarımızı tebrik
ediyor, mutluluklar diliyoruz.
27 Kasım 2014
Samet Özdoğan & Hacer Gürpınar
Mensuplarımızdan Samet Özdoğan (İnşaat
Mühendisliği’ 13) ve Hacer Gürpınar (Fizik’ 12) dünya
evine girmişlerdir. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor,
mutluluklar diliyoruz.
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11 Haziran 2014
Selvanur Yazıcı-Burak Sezgin
Mensuplarımızdan Selvanur
Yazıcı (Türk Dili ve Edebiyatı’14) ve Burak Sezgin
(Endüstri Mühendisliği’ 11)dünya evine girmişlerdir.
Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, mutluluklar diliyoruz.

13 Ağustos 2014
Ali Sarıkaya
Mensuplarımızdan Dışişleri Bakanı
Danışmanı Ali Sarıkaya (Tarih’ 99) Başbakanlık
Başmüşavirliğine atanmıştır. Ali Bey’i tebrik ediyor
başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.
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TEBRİK

Mezunlardan Haberler
DOĞUM
4 Haziran 2014
Bilal Bal
Mensuplarımızdan Bilal Bal’ın (İşletme’ 06) Ali
ismini verdiği bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.
Bal ailesini tebrik ediyor, minik Ali’ye hayırlı
ömürler diliyoruz.

26 Haziran 2014
Bekir Cantemir & Sibel Cantemir
Mensuplarımızdan Bekir Cantemir (Atatürk
Enstitüsü YL’ 04) ve Sibel Cantemir’in (’96 Giriş)
Gülru adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya
gelmiştir. Cantemir ailesini tebrik ediyor, minik
Gülru’ya hayırlı ömürler diliyoruz.

Mensuplarımızdan Lütfü Çakır (İlköğretim
Matematik Öğrt. ‘ 11) ve Sümeyye (Demir )
Çakır’ın (İngilizce Öğrt. ‘ 13) Zeynep Ebrar adını
verdikleri bir kız bebekleri dünyaya gelmiştir. Çakır
ailesini tebrik ediyor, minik Zeynep Ebrar’a hayırlı
ömürler diliyoruz.

27 Eylül 2014
Mehmet Demir
Mensuplarımızdan Mehmet Demir’in
(Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi’ 13)
Halit Talha adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya
gelmiştir. Demir ailesini tebrik ediyor, minik Halit
Talha’ya hayırlı ömürler diliyoruz.
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4 Eylül 2014
Lütfü Çakır & Sümeyye Çakır

11 Ekim 2014
Kadir Coşkun
Mensuplarımızdan Kadir Coşkun’un
(Endüstri Mühendisliği’ 09) Taha Yüksel adını
verdiği bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.
Coşkun ailesini tebrik ediyor, minik Taha Yüksel’e
hayırlı ömürler diliyoruz.
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13 Ekim 2014
Mehmet Fatih Kacır
Mensuplarımızdan Mehmet Fatih Kacır’ın
(Endüstri Mühendisliği’ 08) Ünal Kerem adını
verdiği bir erkek bebeği dünyaya gelmiştir. Kacır
ailesini tebrik ediyor, minik Ünal Kerem’e hayırlı
ömürler diliyoruz.

13 Ekim 2014
Fatma Büşra Çanak
Fatma Büşra (Özkan) Çanak’ın ise (Fizik’ 10)
Muhammed Hamza adını verdiği bir erkek bebeği
dünyaya gelmiştir. Çanak ailesini tebrik ediyor,
minik Muhammed Hamza’ya hayırlı ömürler
diliyoruz.

17 Ekim 2014
Ali Bengü
Mensuplarımızdan Ali Bengü’nün (İşletme
& İktisat’ 09) Ayşe ismini verdiği bir kız çocuğu
dünyaya gelmiştir. Bengü ailesini tebrik ediyor,
minik Ayşe’ye hayırlı ömürler diliyoruz.

6 Kasım 2014
Ahmet Faruk Aysan & Fatma Nur Aysan
Mensuplarımızdan Ahmet Faruk Aysan
(İktisat 99’) ve Fatma Nur Aysan’ın (Kimya Müh.
08’) Ali Affan ismini verdiği bir çocukları dünyaya
gelmiştir. Aysan ailesini tebrik ediyor, minik Ali
Affan’a hayırlı ömürler diliyoruz.

11 Kasım 2014
Seyfettin Uğuz
		
Mensuplarımızdan Seyfettin
Uğuz’un (Uluslararası Ticaret’ 06) Ömer Asaf
ismini verdiği bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.
Uğuz ailesini tebrik ediyor, minik Ömer Asaf’a
hayırlı ömürler diliyoruz.

29 Kasım 2014
Mustafa Parladıcı & Rukiye Meryem
Parladıcı
Mensuplarımızdan Mustafa Parladıcı
(Felsefe’ 13) ve Rukiye Meryem Parladıcı’nın
(Psikoloji’15) Osman Fatih adını verdikleri bir
erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Parladıcı
ailesini tebrik ediyor, minik Osman Fatih’e hayırlı
ömürler diliyoruz.

4 Aralık 2014
Rasim Özcan
Mensuplarımızdan Rasim Özcan’ın
(Matematik’ 96) Muhammed Emir ismini verdiği
bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Özcan ailesini
tebrik ediyor, minik Muhammed Emir’e hayırlı
ömürler dileriz.

5 Aralık 2014
Mustafa Akgün & Aişe Demet Akgün
Mensuplarımızdan Mustafa Akgün (PDR’
06) ve Aişe Demet Akgün’ün (PDR’08) Hümeyra
Yağmur ve Rümeysa Hilal isimlerini verdikleri ikiz
kızları dünyaya gelmiştir. Akgün ailesini tebrik
ediyor, minik Hümeyra Yağmur ve Rümeysa
Hilal’e hayırlı ömürler diliyoruz.

22 Aralık 2014
Tarık Özer&Sema Özer
Mensuplarımızdan Tarık Özer (Matematik’
07) ve Sema Özer’in (Uluslararası Ticaret’ 11)
Eymen Efe ismini verdikleri bir erkek çocukları
dünyaya gelmiştir. Özer ailesini tebrik ediyor,
minik Eymen Efe’ye hayırlı ömürler diliyoruz.

Mensuplarımızdan Zeynep (Erdem)
Hazırbaba’nın (Endüstri Mühendisliği’ 10) Ömer
Faruk ismini verdiği bir erkek çocuğu dünyaya
gelmiştir. Hazırbaba ailesini tebrik ediyor, minik
Ömer Faruk’a hayırlı ömürler diliyoruz.

23 Ocak 2015
Mustafa Savul
Mensuplarımızdan Mustafa Savul’un
(Endüstri Mühendisliği’ 09) Ahmet Taha adını
verdiği bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Savul
ailesini tebrik ediyor, minik Ahmet Taha’ya hayırlı
ömürler diliyoruz.

2 Şubat 2015
Ali Özhan Gürel & Duygu Gürel
Mensuplarımızdan Ali Özhan Gürel
(Elektrik-Elektronik Müh.’ 08) ve Duygu Gürel’in
(Endüstri Müh.’ 10) Yusuf Reha ismini verdikleri
bir erkek bebekleri dünyaya gelmiştir. Gürel
ailesini tebrik ediyor, minik Yusuf Reha’ya hayırlı
ömürler diliyoruz.

9 Şubat 2015
Salih Altundere
Mensuplarımızdan Salih Altundere’nin
(İşletme&Politika ‘ 09) Sacid adını verdiği bir
erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Altundere
ailesini tebrik ediyor, minik Sacid’e hayırlı ömürler
diliyoruz.

9 Şubat 2015
Emrah Öztürk
Mensuplarımızdan Emrah Öztürk’ün (İnşaat
Mühendisliği’ 12) Büşra isimli bir kız çocuğu
dünyaya gelmiştir. Öztürk ailesini tebrik ediyor,
minik Büşra’ya hayırlı ömürler diliyoruz.
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Mensuplarımızdan Gürol Yokuş (İngilizce
Öğretmenliği’11) ve Melike Yokuş’un (İngilizce
Öğretmenliği’11) Zeynep adını verdikleri bir kız
çocukları dünyaya gelmiştir. Yokuş ailesini tebrik
ediyor minik Zeynep’e hayırlı ömürler diliyoruz.

13 Ocak 2015
Zeynep (Erdem) Hazırbaba

Kİk • K URU M S A L

25 Kasım 2014
Gürol Yokuş & Melike Yokuş

VEFAT
24 Mayıs 2014
Ahmet Fevzi Çalışkan
Vakfımız İstişare Heyeti Üyesi Ahmet Fevzi
Çalışkan’ın (Politika’ 99) dedesi İrfan Çalışkan vefat
etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

4 Haziran 2014
Filiz Yüksel
Vakfımız bursiyerlerinden Matematik Öğretmenliği
5’inci sınıf öğrencisi Filiz Yüksel vefat etmiştir.
Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına
sabırlar niyaz ediyoruz.

9 Haziran 2014
Furkan Yasir Taş
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Furkan Yasir
Taş’ın (MIS) babası Fuat Taş Afganistan’da uğradığı
saldırı sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan
rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

23 Haziran 2014
Ferruh Gündoğan
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Mensuplarımızdan Ferruh Gündoğan’ın
(İnşaat Mühendisliği’ 95) muhterem babası vefat
etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

10 Temmuz 2014
Enes Akça
Mensuplarımızdan Enes Akça’nın
(Politika’ 06) muhterem dedesi Kazım Akça vefat
etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

22 Ağustos 2014
Metin Uçak
Mensuplarımızdan Metin Uçak’ın
(Makine Mühendisliği’ 89 Giriş) muhterem babası
Tillo Uçak uğradığı saldırı sonucunda şehit
edilmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

3 Eylül 2014 Mete
Oğuzhan Karabulut
Mensuplarımızdan Mete
Oğuzhan Karabulut’un (İktisat’ 14) babası Ahmet
Karabulut vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet,
ailesi ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

14 Ekim 2014
Ahmet Fahri Arslan
Mensuplarımızdan Ahmet Fahri Arslan’ın
(Ekonomi ‘07) muhterem babası vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına
sabırlar niyaz ediyoruz.
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7 Aralık 2014
Abdullah Esen
Mensuplarımızdan Abdullah Esen’in
muhterem babası Mehmet Esen vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına
sabırlar niyaz ediyoruz.

18 Aralık 2014
Necdet Akyel
Mensuplarımızdan Necdet Akyel’in (MYO
Elektronik’ 90) muhtereme validesi Firdevs Akyel
vefat etmiştir. . Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi
ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

19 Aralık 2014
İhsan Taşer
Vakfımız Kurucular Kurulu Üyesi İhsan Taşer’in
(Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ 86) muhtereme
validesi Rüveyde Taşer vefat etmiştir. Merhumeye
Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar niyaz
ediyoruz.

25 Ocak 2015
Ahmet Yaşar
Mensuplarımızdan Ahmet Yaşar’ın
(Sosyoloji’& Tarih’ 00) muhtereme annesi Fidan Yaşar
vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve
yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

4 Şubat 2015
İsmail Babacan
Vakfımız Kurucular Kurulu üyesi İsmail Babacan’ın
(Tarih’ 85) muhterem babası Abdullah Babacan
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

8 Şubat 2015
Ahmet Muhassıloğlu
Mensuplarımızdan Ahmet
Muhassıloğlu’nun (İşletme’ 90) muhterem babası
Memduh Muhassıloğlu vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan
rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

