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Öğrencilik yıllarımda, gençliğin verdiği ruh hali içinde eğitime dair en sevdiğim sözlerden biri Albert
Einstein’a atfedilen; “Eğitim, kişi okulda öğrendiği her şeyi unuttuğu zaman geride kalan şeydir” sözüydü. Eğitim insana bilgi yüklememeli; sadece düşünmeyi, sorgulamayı öğretmeli ve gerektiğinde
bir mevzunun derinine inerek idrak etmeyi sağlayacak bir formasyon vermeliydi. Bu bakımdan bizim
eğitim sistemimiz eksikti; gerekliliği tartışılır bilgiler fazlaca üstümüze boca edilirken “Neden?” ve
“Nasıl?” sorularını sormaya vaktimiz kalmazdı.
Güneşin altında pek de yeni bir şey olmadığını; bir ülkenin başkentinin hangi şehir olduğundan çok, o
şehrin neden başkent olduğunun önemini; tarihin ve tarih bilincinin değerini; geçmişe dair hikâye ve
romanlardan süzülüp gelen insanlık tecrübesinin kıymetini zamanla anlıyor insan.
Eğitim, bizi eğitilmiş olmanın, itibarlı bir okuldan mezun olmanın gururuyla donatmamalı, birbirimizden uzaklaştırıp yalnızlaştırmamalı; tersine, topluma, insana yakınlaştırmalıdır. Birbirinden irtibatsız
apartman dairelerinde oturan ‘bireyler’ değil; mahalledeki komşu aileler olmayı başarmalıyız. Özgürlük kavramını kutsayan ve bu kutsiyetten insan fıtratına aykırı çıkarımlar dayatan değil; insana ve
tabiata edeple bakmayı önceleyen bir eğitim yaklaşımına ihtiyacımız var. Düşünen, sevmeyi bilen ve
hakikati arayan mütevazı insanlar yetiştirebilecek eğitim kurumlarının filizlenerek artması en büyük
temennimizdir.
Boğaziçi Bülteni, bu sayısında dosya konusu olarak “eğitim” meselesini seçti. “Eğitime Dair” farklı
başlıklardan oluşan dosyanın okuyucularımıza, çeşitli pencereler açarak zihinlerde farklı bakış açılarının yeşermesine katkı sunacağını ümit ediyoruz.
Bu vesile ile, ülkemizdeki barış ve huzur ortamını hedef alan ve çirkin yüzünü son olarak Ankara ve
İstanbul’da gösteren bütün terör eylemlerini kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Selam ve dua ile…

İpek Coşkun

Yetişkinlerin otoritesinden azade olmakla çocuk özgürleştirilmiş olmaz, tam tersine,
çok daha korkunç ve sahiden baskıcı bir otoriteye maruz bırakılmış olur: Çoğunluğun
baskıcılığı.
Hannah Arendt

		

SETA Ankara Toplum ve
Kültür Araştırmacısı

American University’den Jason Synder’la
buluşmamızda, Synder bize Amerikan eğitimini genel hatları ile anlattı. Synder’ın
belirttiği istatistiklere göre yaklaşık 50 milyon öğrenci K-12 eğitimine devam etmektedir. Thomas Jefferson’un 1779’da çıkardığı “Free School” yasası ile birlikte eğitim
sistemi âdem-i merkeziyetçi bir yapı almış.

Bu, 13 bin bölgenin kendi müfredatını yazması, okul yönetimi ve öğretmen seçimine
karar vermesi anlamına gelmektedir.
Amerika’da 93 bin kamu okulu, 30 bin özel
okul ve 6 bin charter okul var. Charter
okullar halen Amerika’da en sıcak tartışma
konularından bir tanesi. Örneğin charter
okullarda çalışan öğretmenlerin sendikası
yok. Bu ve benzer hususlardan dolayı
charter okulların halen güçlü bir meşruiyete sahip olduğunu söylemek zor.
Pek çok eğitim reformunun altında imzası
olan Washington Eyaleti senatörü Patty Murray’nin danışmanları ile bir araya geldik.

Thomas Jefferson’un

1779’da çıkardığı “Free
School” yasası ile birlikte
eğitim sistemi âdem-i
merkeziyetçi bir yapı almış.
Bu, 13 bin bölgenin kendi
müfredatını yazması, okul
yönetimi ve öğretmen
seçimine karar vermesi
anlamına gelmektedir.
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İpek Coşkun

Eğitimde
Alternatif Yol
Arayışları

E

kim ayında ABD’de bir program dâhilinde hem doğu hem batı yakasında okulları gezme, öğretmenlerle,
okul yöneticileriyle, öğrencilerle ve sivil
toplum kuruluşları ile görüşme şansım
oldu. Amerikan eğitimi ve gençler üzerine
araştırma için yer aldığım bu gezide Washington D.C., New Orleans, New York, Colorado ve Seattle’da pek çok dezavantajlı
okulun yanı sıra prestijli okullarda da gözlemler yaptık. Kısaca Amerikan eğitim sisteminden bahsetmek gerekirse, Türkiye ile
kıyaslandığında son derece âdemi merkeziyetçi, bol alternatifli bir yapı var. Federal
hükümetin eğitim politikalarında çok fazla
etkisinin olduğunu söylemek zor. Eyaletler
düzeyinde uygulamalar ve standartlar var;
ancak yine kendi içinde bölgesel (district)
bir eğitim politikası üretiyorlar. Örneğin
Rochester, NY’ta yedi farklı bölge var ve
her bölgenin müfredatı, öğretmen seçim
kriterleri birbirinden farklı.

5
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Son zamanlarda her ne kadar aile planlaması politikaları ile başları dertte olsa da,
biz genel olarak eğitim politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasındaki zorluklar
üzerine de konuşma fırsatı bulduk. Danışmanlar, Amerika’da yaklaşık 1.5 milyon
öğrencinin evde eğitim almasının ve 5.2
milyon öğrencinin ise özel okula devam
etmesinin önemine vurgu yaptılar. Bununla birlikte danışmanlar açık bir şekilde
ABD’de eğitimin oldukça eşitsiz olduğunu, bu nedenle ESEA ve NCLB gibi yasalara destek verdiklerini ifade ettiler. Özellikle Afro-Amerikalı ve Güney Amerika kökenli öğrencilerle beyaz Amerikalıların
akademik düzeyleri arasında uçurum olduğunu; fakat etkin sosyal politikalarla bu
uçurumun zamanla daralmaya başladığını
ifade ettiler.

DOSYA •EĞİTİMe dair

Türkiye’nin Amerika’yı örnek alması gereken başlıca husus aslında Amerika’nın eğitimde alternatif yolları nasıl inşa ettiğidir.
Zira Türkiye’de soğuk savaş sonrasında
pek çok kurum ve kuruluşta yaşanan reformlarla kıyaslandığında eğitim alanında
benzer bir dönüşümün gerçekleşmediğini
görüyoruz. Türkiye bu alanda atamadığı
adımları ivedilikle atabilmek için dünyadan iyi örnekleri titizlikle değerlendirmek

Amerika’da alternatif

eğitim modelleri söz konusu
olduğunda Amerikalıların
ellerini güçlendiren en temel
hususun gönüllülük ve
üniversite işbirliği olduğu
söylenebilir.
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Türkiye’nin Amerika’yı

örnek alması gereken başlıca
husus aslında Amerika’nın
eğitimde alternatif yolları
nasıl inşa ettiğidir.

durumundadır. Ama bu ithal politikaların
zaman ve mekân düşünülmeden ‘yaptıkoldu’ kolaycılığı ile değil, daha tedrici bir
şekilde ele alınması gerekmektedir. Amerika’da alternatif eğitim modelleri söz konusu olduğunda Amerikalıların ellerini
güçlendiren en temel hususun gönüllülük
ve üniversite işbirliği olduğu söylenebilir.
Türkiye’de de gönüllülük bağlamında gerçekten çok iyi çalışmaların olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak bu çalışmalar
eğitimde niteliği artırma ve dezavantajları
ortadan kaldırmayı hedefleyen sistematik
çalışmalara dönüşebilmiş değil. Burada sorunun kaynağı olarak, merkezi yönetimin
aşırı merkeziyetçi ve tek tipçi müdahaleleri kadar, STK’ların bu konularda halen nitelikli insan gücü ve programa sahip olmamaları gösterilebilir. Amerika’da okullarda özellikle akademik başarısı düşük, sosyo-ekonomik arka planı zayıf öğrencilere
odaklanan gönüllü danışmanlık (mentorluk) programları bölgedeki STK’lar aracılığıyla yürütülüyor.
Bu programlarla ilgili en başarılı örnekleri
Seattle ve New Orleans’ta gördüğümü
söyleyebilirim. Bu örnekleri diğerlerinden
farklı kılan en önemli özellik, bir müfredat
çerçevesinde mentorluk programı hazırlamaları ve mentorları da bu müfredata uygun şekilde yetiştirmeleri. Programın başındaki kişiler, bu girişimler sayesinde risk

İpek Coşkun

Amerika’da okullarda

özellikle akademik başarısı
düşük, sosyo-ekonomik
arka planı zayıf öğrencilere
odaklanan gönüllü
danışmanlık (mentorluk)
programları bölgedeki STK’lar
aracılığıyla yürütülüyor.
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grubunda sayılabilecek çok sayıda çocuk
ve genci koleje göndermeyi başardıklarını
ve bu öğrencilerin akademik başarılarının
da çok iyi düzeyde olduğunu ifade ettiler.
Tüm bu çalışmaların öncelikli hedefi okul
terk (drop-out) oranlarını düşürmek ve
eğitim kalitesini artırmak. Tam da Türkiye’nin en çok üzerinde durması gereken
sorunlar. Bu sorunları sadece Milli Eğitim
Bakanlığı’nın mevcut kapasitesi ile aşmak
elbette imkânsız. Dolayısıyla sivil insiyatiflerle işbirliği çok önemli; bu noktada ise
sadece AB projelerinden medet ummak
uzun vadede etkili bir sonuç doğurmayacaktır.
Bir diğer önemli husus da üniversitelerle
işbirliği meselesidir. İnceleme yaptığım
beş eyalette de okul terk, şiddet, yoksulluk
gibi konularda üniversiteler taşın altına
elini sokmuş durumda. Ben, Türkiye’de
özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu
gibi nispeten daha dezavantajlı bölgelerde
okulları gezen; öğretmenler ve yöneticilerle sık sık görüşen bir eğitim uzmanı olarak,
üniversitelerin okullarda pek de görünür
olmadığını açıkça ifade edebilirim. Bu durumun Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin
eğitim gerçeklerine bu denli bihaber olma-
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Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN

Eğitimde istikrarın

sağlanması için öncelikle
okul yöneticilerinin ve
öğretmenlerin belirli
eğitim standartlarında
eğitilmesi ve bu eğitimlerin
ardından hesap verebilirlik
mekanizmasının
güçlendirilmesi
gerekmektedir.
sını ve onların üniversitelerde niçin en zayıf halka olarak görüldüğünü kısmen açıklayacağını düşünüyorum.
Son olarak, Amerikan ve diğer bazı ülkelere ait eğitim sistemleriyle kıyaslandığında
Türk Eğitim sisteminin en büyük sorununun istikrarsızlık olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Tecrübe ve geleneğin biriktirilemiyor olması ise bu istikrarsızlığın en
temel sebebidir. Bu durum, eğitimde alternatif seçeneklerin artırılması ve rasyonel
otoritenin ihdas edilmesinde ciddi bir engeldir. Eğitimde istikrarın sağlanması için
öncelikle okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin belirli eğitim standartlarında eğitilmesi ve bu eğitimlerin ardından hesap verebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesi
gerekmektedir. Tüm bunları sağlayabilmek içinse iyi bir izleme ve etki analizi
programının uygulamaya sokularak ‘formalite icabı’ bütün uygulamalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

Fatma Tunç Yaşar

Yıldız Teknik Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra da
müfredat programlarında ve ders kitaplarında bu dersin adı ve içeriği “Malumat-ı
Ahlakiye ve Medeniye” olarak genişletilmiştir. Bu derslerde okutulmak üzere Dok-

tor Hazik, Selanikli Faik, Ahmed Ziya, Hüseyin Hıfzı, Ali Seydi, Hakkı Behiç, Ahmed
Cevad ve Ali Rıza gibi dönemin önde gelen yazarları tarafından çok sayıda ders
kitabı kaleme alınmıştır. Bu kitaplarda çocuklara askerlik, vergi, seçim, Meclis-i Mebusan, hükümet gibi temel vatandaşlık
mevzuları ile öğrencilere kazandırılmak
istenen ahlaki vasıflar, davranış kalıpları
ve adâb-ı muâşeret kurallarına dair farklı

“Malumat-ı Medeniye”

bir kavram olarak “vatan,
millet, devlet, devletin
idaresi, hükümet, temel
hak ve vazifeler hakkında
malumat” olarak
tanımlanmaktadır.
konulara yer verilmektedir.
Yurttaşlık ve Medenilik Eğitimi

Yurttaşlık, toplumun bir ferdi olarak kişinin hak ve sorumluluklarını belirten yasal
statüdür. Daha geniş manada ise toplum,
sosyalleşme ve kamu yararına kamu faali-

BoğaziçiBülteni 2016/1
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Yrd. Doç. Dr. Fatma Tunç Yaşar

Ahlâklı ve Medeni
Nesiller Yetiştirmek

II

. Meşrutiyet dönemi (1908-1918)
eğitim reformlarının öncelikli
amaçlarından birisi yarının yetişkinleri olan çocukları hayata hazırlamak
ve bu süreçte onlara ahlaki, içtimai ve medeni olarak belirli vasıflar ve değerler kazandırmaktır. Dönemin önde gelen eğitimcilerinden Satı Bey, “Yarınki Osmanlılık,
bugünkü mekteplerde hazırlanacaktır.”
ifadesiyle bu hususta müfredat programlarının önemine dikkat çekmektedir. “Malumat-ı Medeniye” dersi, II. Meşrutiyet’in
ilanının ardından aynı yıl içerisinde eğitimin her kademesinde (ibtidaiye, rüşdiye
ve idadiye) okutulmak üzere müfredat
programlarına yerleştirilmiştir. “Malumat-ı Medeniye” bir kavram olarak “vatan, millet, devlet, devletin idaresi, hükümet, temel hak ve vazifeler hakkında malumat” olarak tanımlanmaktadır. Yurttaşlık Bilgisi dersi olarak Malumat-ı Medeniye dersi kişiye, kendi hukuku ve vazifesi
ile içerisinde yaşadığı vatan ve yönetildiği
hükümet hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Fatma Tunç Yaşar
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yetlerine katılma hakkında bilgi ve beceri
olarak tanımlanmaktadır.1 Medeniliğin
yurttaşlıkla irtibatlandırılması 16. yüzyıla
dayanmaktadır. Erasmus’un 1530’da sadece soylular tarafından uygulanan değil, geniş bir mecrada tatbik imkânı olan görgü
kurallarını çocuklara anlattığı De Civilitate
Morum Puerilium (Çocuklar için Görgü
Rehberi) isimli kitabının yayımlanmasının
ardından çocuklara yönelik medenilik ve
görgü kurallarını konu edinen çok sayıda
kitap yayımlanmıştır.2 Bu çerçevede, toplumsal yaşamda kabul edilen makbul davranışları öğretmek okuma-yazma-sayma,
ahlak ve din öğretimine ilave olarak ilkokulun hedefleri arasına girmiştir.3
Yurttaşlık dersleri, medeni yurttaşların
eğitilmesi amacıyla Avrupa’da 19. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren bağımsız bir ders
olarak okul müfredatlarında yerini almaya
başlamıştır. Fransa’da 1882 tarihli yasa ile
birlikte çok yönlü bir “medenilik eğitiminin parçası olarak “Ahlak ve Yurttaşlık Bilgisi” dersi ilköğretim müfredatına dâhil
edilmiştir.4 Füsun Üstel, Batı’da Yurttaşlık
Bilgisi dersinin okul müfredatlarına girmesini temelde üç boyutlu bir sürecin tezahürü olarak değerlendirmektedir. Bunlardan
ilki, modern merkezi devletlerin gelişimi
ve daha sonra konsalidasyonu sürecinde
eğitimin dönüştürücü rolünün seçkinlerce
teşhisidir. İkinci boyut, Batı dünyasında
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ivme
kazanan dünyevileşme ve laikleşme süre1 Wolfgang Althof, Marvin W. Berkowitz, “Moral Education and
Character Education: Their Relationship and Roles in Citizenship
Education,” Journal of Moral Education, Vol. 35, No. 4, December
2006, s. 500.

2 Norbert Elias, The Civilizing Process: The History of
Manners and State Formation and Civilization, Blackwell,
Oxford, 1994 (İlk baskı, 1939), s. xii.
3 Füsun Üstel, Makbul Vatandaşın Peşinde: II. Meşrutiyet’ten
Bugüne Vatandaşlık Eğitimi, İletişim Yayınları, İstanbul,
2011, s. 15.
4 Füsun Üstel, 2011, s. 16.
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Eski yaşayışını ve adâb-ı

muâşeretini terk ve ihmal
etmiş ve Avrupa muâşeret-i
medeniyesini taklide özenen
milletlerin adâb-ı muâşereti
öğrenmesinin ancak iki yolu
vardır. Bu yollar ise tedrisat
ve matbuattır.

cidir. Üçüncü boyut ise Batı’da çocukluğa
dair telakkilerde dönüşümdür.5 Nitekim
bu algı, çocukluk dönemine önem verilmesini beraberinde getirmiştir.
Ahlaklı ve Medeni Nesiller Yetiştirmek
Malumat-ı Medeniye ve Malumat-ı Ahlakiye, herkesin bilmesi gereken asgari bilgiler birbirinin tamamlayıcısı olarak görülmektedir. Malumat-ı Medeniye “medeni
milletlerden teşkil eden devletin ahvalinden”6 bahsederken “Malumat-ı Ahlakiye”
“o milletin efradının ahlakından”7 bahsetmektedir. Muallim Cevdet, Tedrisat Mecmuası’nda yayımlanan yazısında Ahlak ve
Malumat-ı Medeniye derslerinin amacını
ve nasıl okutulacağını açıklamaktadır:
“Bizim, biz Osmanlıların ahlaken ne eksiklerimiz var? Ellerimize tevdi edilen kız ve
erkek çocukların ahlak ve efkâr-ı medeniyece, hukuk-ı insaniyece ihtiyaçları nelerdir? Yarınının ailelerinde ana, baba; ordusunda zabit; piyasasında tacir, sanatkar;
hayat-ı resmiyesinde hakim, muallim, memur, idari, mebus olacak bu yavrulara ne
vermeye borçluyuz? Onları ne hallerden,
5 Füsun Üstel, 2011, s. 11.
6 Mehmed Abdülkadir. Malumat-ı Medeniye ve Ahlakiye,
İkinci Tabı, Matbaa-i Jirayır - Keteon, Dersaadet, 1326, s. 2.
7 Mehmed Abdülkadir, 1326, s. 33.

Muslihiddin Adil’e

göre her kavmin kendine
mahsus bir yaşayışı ve
adâb-ı muâşereti vardır.
Ancak kişinin yalnızca
kendi kavminin adâb-ı
muâşeretini bilmesi yeterli
değildir. Temasta bulunduğu
mütemeddin kavimlerin
adâb-ı muâşeretini de
bilmesi lazımdır.

ne itiyatlardan, ne fikirlerden sakınacağız?
Onlara ne gibi hasail ve akaid vermeye çalışacağız?”8

DOSYA •EĞİTİMe dair

Malumat-ı Medeniye dersi esasen medeni
hayatın bilgisi olarak tasarlanmış ve dersin
çerçevesi devlet idaresine dair malumat;
kişinin devlet ve içinde yaşadığı toplum ve
diğer insanlarla münasebeti olarak belirlenmiştir.
Malumat-ı Medeniye derslerinin konusu
olarak adâb-ı muâşeret, medeni bir toplumda yaşayan her ferdin öğrenmesi gereken bir bilgi olarak görülmektedir. Ali Seydi, toplum içerisinde yaşayan insanın toplum tarafından kabul edilen bazı merasim
ve teamüllere uyması gerektiğini, Avrupa’da adâb-ı muâşerete riayetin adeta kanun hükmünde olduğunu ifade etmektedir. Ali Seydi’ye göre Avrupa’da çocuklar,
adâb-ı muâşeret dairesinde terbiye edildiklerinden onlar için adâb-ı muâşeret bir
mecburiyet olmaktan çıkmış ve tabii bir
hal almıştır. Ona göre eski yaşayışını ve
8 M. Cevdet, “Mekatib-i İbtidaiye Ahlak ve Malumat-ı
Medeniye Dersleri Programı Etrafında,” Tedrisat
Mecmuası, Cilt 4, Sayı 25, (8 Mayıs 1330), s. 280.
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adâb-ı muâşeretini terk ve ihmal etmiş ve
Avrupa muâşeret-i medeniyesini taklide
özenen milletlerin adâb-ı muâşereti öğrenmesinin ancak iki yolu vardır. Bu yollar ise
tedrisat ve matbuattır.9 Nitekim 1890’lı yıllarda süreli yayınlarda adâb-ı muâşeret konuları yazı dizileri şeklinde ele alınmış ve
bunların dışında telif ya da tercüme olarak
çok sayıda adâb-ı muâşeret kitabı kaleme
alınmıştır. İkinci yol olan tedrisat ise İkinci
Meşrutiyet dönemi ders kitapları ve özellikle de Yurttaşlık Bilgisi ders kitapları vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.10
Ali Seydi’ye göre Avrupa asırlardan beri
merasimlerini ıslah ve ikmal ile kemalat
derecesine getirmiş olduğundan adet-i
milliye ve diniyeye aykırı bulunmayanları
kabul etmekte beis yoktur.11 Muslihiddin
Adil’e göre her kavmin kendine mahsus
bir yaşayışı ve adâb-ı muâşereti vardır. Ancak kişinin yalnızca kendi kavminin adâb-ı
muâşeretini bilmesi yeterli değildir. Temasta bulunduğu mütemeddin kavimlerin adâb-ı muâşeretini de bilmesi lazımdır.12
Öte yandan, ilk ve orta dereceli okullarda
okuyan çocuklar için hazırlanan Malumat-ı Medeniye dersi kitaplarında çocukların dünyasıyla ilgili adâb-ı muâşeret kuralları yerine Avrupaî cemiyet hayatına girecek olanlar için gerekli olan alafranga
muâşeret kuralları açıklanmaktadır. Bu
bölümlerde, uşağın yemek servisi yaptığı;
yabancı kadınlarla Fransızca sohbetlerin
yapıldığı sofralardan, alafranga salon
adâbından ve uluslararası vapur seyahatinden bahsedilmektedir.
9 Ali Seydi, Terbiye-i Ahlakiye ve Medeniye, Kısm-ı Sani, A.
Asaduryan Matbaası, Dersaadet, 1326, s. 134.
10 Ali Seydi, 1326, s. 137.
11 Ali Seydi, 1326, s. 135.
12 Muslihiddin Adil, Malumat-ı Ahlakiye ve Medeniye,
Naşiri Tüccarzade İbrahim Hilmi, Kitabhane-i İslam ve
Askeri, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1331-1333, s. 176-177.

Her Manasıyla Adam: Tam Adam
II. Meşrutiyet’in ilanının ardından müfredata yerleştirilen ve tebaadan vatandaşa
geçiş sürecinde önemli bir misyon yüklenen Malumat-ı Medeniye ders kitaplarının
en önemli gayesi çocukları geleceğe hazırlamaktır. Sabri Cemil “Hakikat halde insan
olmaktan başlanmazsa vatandaş olmak
gayr-i mümkündür.”13 diyerek vatandaşlık
eğitiminin sadece kişi ile devlet arasındaki
hukuki münasebet olmadığını vurgulamaktadır.
Dönemin Maarif Nazırı Şükrü Bey de
(1913-1917) programların amacını “her
manasıyla adam” yetiştirmek olarak ifade
etmekte ve “her manasıyla adam”ın tarifini yapmaktadır:
“Memlekete adam yetiştirmek, her manasıyla adam yetiştirmek gayesi programlarımızda birinci düşündüğümüz nokta
oldu. “Tam adam”ın nasıl olabileceği meselesi nazarı dikkate alınırsa bence onun
dinine merbut, vatanını sever, milliyetini
tanır, yani muhtelif namlarla zikrolunan şu
vezâifi hüsn-i ifaya gayret eder bir adam
olması lazım gelir. İşte biz tam adamı bu
suretle yetiştirmek, dinini sever, dinine riayetkâr olur, vatanını sever ve kendisine bir
vahdet-i siyasiye veren milliyetini his eder
bir adam olmak üzere yetiştirmek gayesini
programlarda takip ettik.”14

Malumat-ı Medeniye ders
kitapları esasında hızlı ve
derin bir toplumsal değişim
ve dönüşüm sürecinin
yaşandığı dönemin aynası
mahiyetindedir. Ancak bu
ayna toplumsal gerçeklikten
ziyade Osmanlı yönetici
elitinin belirli kıstaslarda ve
özelliklerde şekillendirdiği
gelecek nesil tasavvurunu
yansıtmaktadır.

yönetici elitinin belirli kıstaslarda ve özelliklerde şekillendirdiği gelecek nesil tasavvurunu yansıtmaktadır. Bu tasavvur, geleceğin yetişkinleri olan çocukları çağın gereği olan medeni hayatın bilgisi ile donatma ve aynı zamanda ahlaklı bireyler olarak
geleceğe hazırlama amacını gütmektedir.
Bu amacın gerçekleşmesi ise belirli bir
zümreyle sınırlı kalmaksızın eğitim vasıtasıyla toplumun tüm kesimlerine ulaşmak
ile mümkün gözükmektedir.
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Fatma Tunç Yaşar

Malumat-ı Medeniye ders kitapları esasında hızlı ve derin bir toplumsal değişim ve
dönüşüm sürecinin yaşandığı dönemin
aynası mahiyetindedir. Ancak bu ayna
toplumsal gerçeklikten ziyade Osmanlı
13 Sabri Cemil, Ameli Fenn-i Tedris: Dürus-u Münevvianın
Suret-i Tedrisi, Etfalin İnzibat ve Terbiyesi, İdare-i Mekatib,
Kosova Matbaası, 1326,s. 87.
14 Şükrü Bey, “Maarif Nazırının Beyanatı,” Muallim, Cilt
1, Sayı. 9 (1Nisan 1333), s. 258.
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Değerler Eğitimi

T

ürk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Güncel Türkçe Sözlük’te, “Bir
şeyin önemini belirlemeye yarayan, soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık… Bir varlığın ruhsal, toplumsal, ahlâksal ya da güzellik yönünden taşıdığı düşünülen yüksek ya da yararlı nitelik.” olarak
tanımlanan değer, bir şeyin aynı türden
şeyler arasındaki yerine, konumuna bizim
yüklediğimiz anlamlardır. Bundan dolayı
bizim için çok değerli olan bir şey başka
biri için bir anlam ifade etmeyebilir. Örneğin sevdiğimiz birinin bize hediye ettiği
bir kitap bizim için çok değerli olabilirken
bir başkası için söz konusu kitabın hiçbir
kıymeti olmayabilir. Bu durumda değerlerin, davranışlara kaynaklık ettiği ve davranışları yargılamaya yarayan anlayışlar
geliştirdiği söylenebilir. Bir örnekle ifadeyi açıklayacak olursak; bir Buda Heykeli,
Budist öğretilerine göre hayatını tanzim
eden bir insan için sanatsal değerden öte
anlamlar çağrıştırırken diğer insanlar için
sanatsal değerinden başka bir anlam ifade
etmeyebilir. Bu örneklemelerden yola çıkarak değer kavramının kapsam alanına
insan ve onun faaliyetlerinin girdiğini

Toplumsal yaşamın

devamının sağlanmasına
pozitif yönde katkı yapacak
bireylerin yetiştirilmesi,
okulların resmi görevleri
arasında olduğu gibi, bir
anlamda okulların varlık
sebebi de bu anlayıştır.

söyleyebiliriz. Bundan dolayı değer kavramı, hemen hemen bütün sosyal bilim
disiplinlerinin ilgilendiği bir mefhumdur.
Bu mefhumun ne olduğu, kapsam alanın
neleri içerdiği ve nasıl tanımlanacağı konusunda farklı çalışmalar yürütülmüştür
(Rokeach, 1973; Ülken, 2001). Bu genel görüntü içinde değerler konusuna odaklanan araştırmacıların çoğu insanların sahip
olduğu değerlerin neler olduğunu tespit
etmeye çalışmışlardır. Bu çerçevede Rokeach (1973), değerler üzerine yapmış olduğu araştırmalarda; değerlerin göreceli,
her insanın bir değere farklı derecelerde
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Murat Daoudov

Değerler eğitimi tabiri

toplumsal hayatı etkileyen
bütün duyuşsal alana ait
bilgi beceri ve tutumları
kazandırmak amacıyla
uygulanan faaliyetleri
kapsayan şemsiye bir kavram
olarak kullanılmaktadır.

DOSYA •EĞİTİMe dair

sahip olabileceği, değerlerin bir değer sistemi içinde organize edildiği ve sahip olunan değerlerin toplumun dolayısıyla kültürün bir ürünü olduğu sonuçlarına ulaşmıştır (Rokeach, 1973).
Değerlerin toplumsal yaşamla doğrudan
ilişkili bilgi, davranış, tutumlarla yakından ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Başka
bir anlatımla, bireyin mutluluğu, toplumsal yaşamın makul ölçüler içinde devam
etmesinin sağlanması, değerlerlere sahip
olunma düzeyiyle dorudan ilgilidir. Toplumsal yaşamın devamının sağlanmasına
pozitif yönde katkı yapacak bireylerin yetiştirilmesi, okulların resmi görevleri arasında olduğu gibi, bir anlamda okulların
varlık sebebi de bu anlayıştır (Ekşi, 2003;
Lickona, 1991). Söz konusu olan bu nedensellik ilişkisinin gereği olarak toplumların da okullardan bu yönde beklentileri
vardır. Dolayısıyla okulun, hem kendi
fonksiyonunu yerine getirmesi hem de
beklentilere cevap vermesi gerekmektedir.
Okulun gerek kendi sorumluluğunu gerekse toplumun beklentilerini karşılamak
amacıyla, gençlerin değer edinmelerine ya
da değerlerini geliştirmelerine yönelik
yapmış olduğu uygulamalar genel olarak
değerler eğitimi tabiri ile adlandırılmakta-
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Öncelikli olarak kişinin iyi
ve mutlu olması sağlanarak
bu iyilik ve mutluluğun
tüm topluma teşmil olması
değerler eğitiminin hem
kapsamını hem de gayesini
oluşturmaktadır.

dır. Bu bağlamda değerler eğitimi tabiri
toplumsal hayatı etkileyen bütün duyuşsal alana ait bilgi beceri ve tutumları kazandırmak amacıyla uygulanan faaliyetleri kapsayan şemsiye bir kavram olarak
kullanılmaktadır.
Değerler eğitiminde, kişiden başlanarak
tüm toplumda etkili olabilecek bir iyi ilişkiler ağının inşa edilmesinin önemsendiğini söyleyebiliriz. Bu inşa sürecinde,
mutluluk ve iyilik iki kilit kavram olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yani öncelikli olarak kişinin iyi ve mutlu olması sağlanarak
bu iyilik ve mutluluğun tüm topluma teşmil olması değerler eğitiminin hem kapsamını hem de gayesini oluşturmaktadır.
Aslında insana yönelik her türlü eğitim
faaliyetinin onun iyilik ve mutluluğunu
amaçladığını ifade edebiliriz. Bu ifade, değerler eğitimine sağlam bir zemin sunması açısından da önemlidir. Nuddigs’e
(2003) göre makul bir toplumsal yaşamın
oluşabilmesi mutlu insanların varlığına
bağlıdır. Çünkü mutlu insanlar şiddete
başvurmazlar, başkalarını önemserler. Bu
bağlamda etik eğitimi olarak da adlandırılabilecek olan değerler eğitiminin hedefi,
insanın kendisini tanımasını ve anlamasını temin ederek ondaki yetileri en üst düzeye çıkarıp iyi bir yaşam sürdürmesini
sağlamaktır (Kale, 2007, s. 319). Bu hedefe

nail olabilmek için insanın bazı değerleri
edinmiş ve onları kendi davranışlarını
yönlendiren rehber olarak almış olması
gerekmektedir. Çünkü insanların mutsuz
olmasındaki asıl neden, insanî değerlerde
görülen yozlaşmadır (Lickona, 1991, s.
4-5). Bu açıdan yaklaştığımız zaman değerler eğitiminde “Okul değerleri öğretmeli midir?” sorusunu geride bırakıp
“Okulda değerler nasıl öğretilmelidir?”sorusuna cevap aramamız gerekmektedir
(Ekşi, 2004, s. 252). Bu soru da bizi değerler eğitimi yaklaşımlarına götürmektedir.
Değerler Eğitimi Yaklaşımları
Değerlerlerin
öğretilmesinde/geliştirilmesinde değerleri telkin etmek/aşılamak,
değerleri açıklama (values clarification),
değer analizi, ahlâki ikilem tartışması, örtük program ve karakter eğitimi yaklaşımlarının tercih edildiğini görmekteyiz. Bu
yaklaşımlar kısaca aşağıda detaylandırılmıştır.
Değerleri Telkin Etmek/Aşılamak
Kökleri klasik eğitim anlayışına dayanan
bu yaklaşıma göre eğitim, geçmişten günümüze taşınmış olan bilgi, beceri, değer,
erdem, norm ve kuralların yeni nesillere
aktarılmasını ifade etmektedir (Çiftçi,
2003, s. 365). Telkin yoluyla değerlerin kazandırılması yaklaşımında, toplum nazarında bireyin erdemli olarak görülmesini
sağlayabilecek niteliklerin bireye kazandırılması arzulanır (Arthur, 2008, s. 96).
Buna ulaşmak için bu yaklaşımda, önceden belirlenmiş değerlerin belli bir grubunun bireyin/öğrencinin zihninde inşa
edilmesi amaçlanır. (Edgington, 2002, s.
114; Naylor ve Dien, 1987, s. 352). Bu genel
amaca ilişkin olarak yetişkinler kendi tecrübeleri neticesinde öğrendiği değerleri

Etik eğitimi olarak da

adlandırılabilecek olan
değerler eğitiminin hedefi,
insanın kendisini tanımasını
ve anlamasını temin ederek
ondaki yetileri en üst
düzeye çıkarıp iyi bir yaşam
sürdürmesini sağlamaktır.

doğru değerler olarak kabul ederler ve
genç nesillerin bu değerlerle örtüşmeyecek başka değerler seçmelerini istemezler
(Akbaş, 2004, s. 96). Telkin yoluyla değerler eğitimi öğrencilerin okuma metinleri
ve diğer akademik uygulamalarla kendilerine iletilen bir takım değer ve erdemleri
sınıf içinde almasıyla gerçekleşir (Hudd,
2005, s. 29). Bundan dolayı yaklaşımda,
ahlâkî öğretilere yoğun bir şekilde yer veren ve öğrencileri öykünmeye teşvik eden
hikâyeler, biyografiler, videolar vb. değer
edindirme sürecinde bir öğretim aracı olarak kullanılır.
Değerleri Açıklama 			
(Values Clarification)
Değerleri açıklama yaklaşımında, çocuklara bütün değerlerin öğretilmesi yerine
çocukların kendi değerlerini açıklamalarına kendi değerlerinin farkına varmalarına
yardım edilmesi tavsiye edilmektedir (Edginton, 2002, s. 114). Bu tavsiyenin gereği
olarak, yetişkinlerin doğrudan iyi ve kötüyü öğretmelerine ya da öğrencileri etkilemelerine karşı çıkılarak öğretmenlerden
değerlere karşı herhangi bir tutumu benimsememeleri istenmektedir (Lickona,
1991, s. 10). Bu niteliğinden dolayı değerleri açıklama yaklaşımında, ahlâkî görece-
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Telkin yoluyla değerlerin

kazandırılması yaklaşımında,
toplum nazarında bireyin
erdemli olarak görülmesini
sağlayabilecek niteliklerin
bireye kazandırılması
arzulanır .

HALİL EKŞİ

yın sonuçlarının tartışılmasının öğrenciler
üzerinde öğüt vermekten daha etkili olacağı yönündeki yargılar etkili olmaktadır
(Keefer, 2006). Buna bağlı olarak belli durumlarda belli yönde karar vermesi gereken çocukların kendileri için en iyi kararı
verebilmelerinin bilişsel unsurların kullanılmasıyla mümkün olacağı düşüncesi,
değer analizi yaklaşımında önemli bir
yere sahiptir. (Arthur, 2008, s. 81)

Değer analizi yaklaşımında

çocukların bir duruma yönelik
olarak kendileri için en
makul kararı alabilmelerini
sağlayacak bilgi ve
becerilerin kazandırılması
amaçlanmaktadır.

Ahlâkî İkilem Tartışması
lik felsefesi ilkeleri doğrultusunda bireyin
kendini keşfetmesi öne çıkarılmaktadır
(Althof ve Berkowitz; 2006). Bu keşif sürecinde, öğrenci hangi değeri seçerse seçsin
öğretmenin öğrencinin tercihine saygı
duyması ve yaptığı tercihten dolayı öğrenciyi cesaretlendirmesi gerekmektedir (Leming, 1997).

DOSYA •EĞİTİMe dair

Değer Analizi
Değer öğretiminde bilimsel düşünme basamaklarının kullanılmasına vurgu yapan
bir yaklaşım olmasından dolayı analitik
ve rasyonel düşünme bu yaklaşımda merkezi konumdadır (Ling ve Stephenson,
1998). Değer analizi yaklaşımında çocukların bir duruma yönelik olarak kendileri
için en makul kararı alabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılması
amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek
ya da öğrencinin bir davranışa karar verebilmesi, bilişsel bir kapasiteyi de gerektirmektedir. Bu sebeple değer analizinde sadece rol modellere veya diğer iyi örneklere işaret etmek değer kazandırmak için tek
başına yeterli bir uygulama olarak görülmemektedir. Böyle düşünülmesinde alışkanlıkların bilişsel unsurları dışarıda bırakılarak basit davranış tekrarlarıyla etkili
bir biçimde kazandırılamayacağı ve ola-
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Bu yaklaşımda ahlâkî dilemmayı çözüme
kavuşturma işlevi öğrenciden beklenirken, öğretmenden ise, ahlâkî dilemmanın
çözüm sürecinde öğrencilere yardımcı
olarak, onların ahlâkî gelişiminin yükselmesine katkı sağlaması beklenmektedir
(Leming, 1997, s. 14). Sınıf yöneticisi olarak öğretmen ayrıca, düşüncelerin özgürce ifade edilebileceği bir ortamı sağlamakla mükelleftir. Tartışma sürecinde ise tarafsız kalarak öğrencilerin birbirleriyle etkileşime girmelerini cesaretlendirir.

ner (1985); toplantılar, kıyafet düzenlemeleri, öğrenciyi izleme ve okulun öğrencilere dolaylı olarak öğrettiği her şey olarak
belirlemektedir (Burniske, 2000’den akt.
Sarı, 2007, s. 18). Son zamanlarda bu kapsam alanındaki uygulamaların değerler
eğitiminde ve karakter gelişimindeki önemi daha çok vurgulanmaktadır. Bazı araştırmacılar, dolaylı değerler eğitimi yöntemlerinin geleneksel müfredata dayalı
yaklaşımlardan daha yararlı olduğunu
ifade ederek okulda düzenlenen kongrelerin, sanat gösterimlerinin, müzik konserlerinin, kutlamaların karakter gelişimine
katkı sağladığını belirtmektedirler (Wynne, 1997, s. 70’den akt. Arthur, 2003). Buna
uygun olarak okullarda, öğrencilerin kültürel geçmişlerini önemsemeden; ortak
değerleri onlara kazandırmak için kasıtlı
uygulamalar yapılmaktadır. Örneğin okul
üniforma veya kıyafet kuralları, törenler,
okul ritüelleri söz konusu uygulamalar
arasındadır (Arthur, 2003). Bu uygulamalar aracılığı ile okullarda, farklı kaynaklar
üzerinden bazı değerler öğrencilere sunulmaktadır.

Örtük Program

Karakter Eğitimi

Eğitim literatüründe, çok geniş bir içerikte
ele alınan örtük programın kapsamını Eis-

Kökleri eski çağlara kadar götürülen karakter eğimine yönelik uygulamalar, insan

Ahlâkî ikilem tartışması yaklaşımında,
sosyal ve ahlâkî içerikli dilemmalar kullanılarak, çocukların kişiler arası konularda
perspektif alabilme becerilerini geliştirmek amaçlanır (Saban, 2002). Öğrenciler
verilen örnekler üzerinden kendi değer
yargılarına göre tercihte bulunarak ikilemleri çözerler. Bu süreçte öğrencilerin
bilişsel çatışma, tartışma ve akıl yürütme
işlemlerini gerçekleştirmesi için bir ikilem
farklı seçenekleri ve bakış açılarını içerecek nitelikte olmalıdır (Doğanay, 2009, s.
244).

kişiliğinin ahlâkî boyutunu teşkil eden karakterin kasıtlı uygulamalarla geliştirilebileceği fikrinden hareketle inşa edilmiştir.
Ayrıca ahlâkî açıdan gelişen bir kişinin
aynı zamanda sorumluluk bilincini de kazanıp akademik açıdan da başarılı olacağı
düşüncesi, karakter eğitimi taraftarlarınca
desteklenmektedir (Arthur, 2008; Lickona,
1991). Karakter eğitiminde toplumsal hayatın makul ölçülerde devamını sağlayacak iyi karakter niteliklerine sahip bireyler
yetiştirmek amaçlanmaktadır. İyi karakter
sahibi bir kişi, iyiyi bilir onu sever ve hayatında tatbik eder. Bu yaklaşımda hedeflenen niteliklerin kazanılabilmesi için kasıtlı yönlendirmelere ihtiyaç duyulacağı
düşüncesi hâkimdir (Arthur, 2008, s. 80;
Lickona, 1991).
Sonuç olarak, değerler eğitimi uygulamalarında başarılı olunabilmesi için öğretmenlerin bazı sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu sorumlulukların
gereği olarak, öğretmenlerin, öğrenci, ebeveyn ve iş arkadaşları ile etkili bir iletişim
kurmaları icap etmektedir. Çünkü bu faaliyet yapacakları uygulamaların başarısı
için çok önemlidir. Öğretmenlerin bilinçli
bir şekilde hareket etmeleri, iş arkadaşlarına saygı göstermeleri, çalıştıkları okul ile
gurur duymaları ve iyi ahlâkî davranışları
sergileyen rol modeller olmaları gerekmektedir (Wynne, 1991, s. 147). Ayrıca
müfredat çerçevesi içinde ahlâkî konularda düşünme fırsatları sağlamak, ahlâka
uygun bir sınıf iklimi yaratmak ve öğrencilere sınıf dışında hizmet programları,
kulüpler ve danışmanlık yoluyla iyi karakter pratiği yapma fırsatları sağlamak
öğrencilerin temel insanî değerleri benimsemelerine olumlu yönde katkı yapar.
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Hamilik Okulu Vakfı

Bugünün hızlı üretim ve “tüketim” biçiminde ise birçok pastanede neredeyse bütün girdiler endüstriyel ön karışımlar olarak hazır vaziyette tedarik edilebiliyor artık.
Ustalara düşen de pastayı bu karışımlardan
yap-boz misali bir araya getirerek birçok
pastanede bulunabilecek özgün olamayan
haline kavuşturmak oluyor. Ustalar bu durumdan çok da memnun sayılmazlar, fakat
süreçlerin ön hazırlık kısımlarının düne kadar çıraklar ve kalfalar tarafından yapıldığı
meslekte bugün çırak bulmak neredeyse
mümkün değil. Meslekte çırak kalmayınca
da pasta hazırlama sürecindeki birçok süreç
bir şekilde kolaylaştırılarak endüstriyel hale
getirilmeye başlandı. Bu şekli ile hem iş süreçleri kısaltıldı hem de ürünler standart
hale geldi, fakat üretilen pastalar özgün ol-

maktan çıkıp fabrikasyon ürünler haline
geldi.
Ustayı ustalığa hazırlayan ve mesleğin inceliklerini öğreten; o işe dair tüm süreçleri işin
başından itibaren ve sıklıkla yapmaktır. Öğrenilen her aşama ya da bağımsız bölümden sonra da bir sonraki aşamaya geçilir.
Bu şekilde işin tamamına tekabül eden incelikler öğrenilmiş ve ustalığa teknik manada
hazır hale gelinmiş olur. Bu eğitim şekli ile
de meslek, nesilden nesile aktarılarak yaşam imkânı bulmaktadır. Bu yöntem ya yukarıdaki örnekteki gibi geleneksel usullerle
ya da modern eğitim araçları ile uygulamaya konulur.

Eğitim Nedir?
Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükte eğitim
için iki tanım yer almaktadır ve bu tanımlar
birbirini tamamlayıcı niteliktedir. “Eğitim
(is) : 1. Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi. 2.
Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri
ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini
geliştirmelerine yardım etme, terbiye.”
Yani eğitimin insanı belli bir sanat kolunda
yetiştirme ve geliştirme amacı vardır ve bu
amaç da esasen çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için ge-
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Eğitim,
Meslek,
Hayat

B

undan 20-30 yıl önce bir pastanede
usta olmak, bir pastanın üretimi için
gerekli olan pandispanya, meyve
sosları, reçeller, jöleler, pasta kreması gibi
karmaşık birçok tarifin ayrı ayrı pişirilmesini gerektirmekteydi. Bununla da kalmayıp
bir heykeltıraş ya da ressam hassasiyetinde
pişirilen tüm lezzetlerin bir araya getirilmesi de pasta ustalığının en önemli gereğiydi.
Bu usta sanatkârların elleriyle, ortaya çıkan
eserler de tatlı hatıralara dönüşen lezzet
dolu sanat eserleri idi adeta.

İbrahim Hakkı YAZICI

rekli olan bilgi, beceri ve anlayışı elde etmelerine dönüktür. Bu hali ile eğitim; insanın
doğuştan sahip olduğu bir takım yeteneklerin çağa ve toplumun ihtiyaçlarına uygun
şekilde beceriye dönüştürülmesi işi iken, bir
yandan da eğitim alanların kişiliklerini geliştirmelerini ve terbiye kazanmalarını sağlamaktadır.
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İnsanın dünyadaki ihtiyaçlarını beslenmek,
örtünmek ve barınmak olarak üç sınıfa ayıran Gazali bu temel ihtiyaçların karşılanmasına dönük bir takım zorunlu sanatlara ihtiyaç olduğunu ifade etmektedir. Bu zorunlu
sanatları ziraat, dokumacılık ve yapıcılık
olarak tasnif etmekte ve diğer bütün sanatların da bu sanatların dalları olduğunu tespitlerine eklemektedir.1 Gazali’nin bu tespitlerinden hareketle eğitim; insanın, sahip
olduğu yetenekler ile toplumun bu dünyadaki ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak
yetiştirilmesidir diyebiliriz. Bu şekilde toplumda yer alan her insan sahip olduğu yetenekleri eğitim yolu ile beceriye dönüştürür
ve sanat yani meslek sahibi olur. Topluma
hizmet eder, toplumun ihtiyaçlarını karşılar.
Fakat bunu yaparken de varoluş sebebini
unutmaz insan. Neden dünyada olduğunu
daima hatırlar. Zira söz vermiştir. Dağların
almadığı vazifeye, “dünyayı tasarruf vazifesine” tekabül eden halifelik vazifesine tayin edilmiştir.2 Bu vazifeyi yerine getirebil1 İmam Gazali, Kimyayı Saadet, Yeni Şafak Yayınları, I.
Cilt, İstanbul, Ağustos 2004, s. 82-83
Gazali eserinde, insanın dünyada üç şeye ihtiyacı olduğunu, bunların yemek, elbise ve mesken
olduğunu ifade etmektedir. Buna bağlı olarak da
insanların zaruri iş ve sanatlarının üç olduğunu
bunların da ziraat, dokumacılık ve yapıcılık olduğunu belirtmekte ve diğer bütün sanatların da
bu sanatların dalları olduğunu söylemektedir.
2 Kuran-ı Kerim Portalı, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı,
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mesi için Allah her insanı birbirinden farklı
yaratmıştır. Yani farklı yeteneklerle donatmıştır.3 Bu yeteneklerin beceriye dönüştürülerek dünyayı tasarrufta kullanılması da
insanın dünyadaki vazifesi yani sanatı ve
mesleği olmaktadır. Bu durumda meslek
kutsaldır. İşte eğitim de bu kutsal vazifenin
insana sistematik bir şekilde başta aile olmak üzere tüm toplum tarafından kazandırılması işidir.
Eğitim insanın sanat sahibi olmasıdır, meslek sahibi olmasıdır ve tüm bunları kuşatacak bir ahlak sahibi olmasıdır. Eğitim ezberlemek, kopyalamak, bağlantısız şekilde depolamak değildir. Nasıl ki bilim eklektik bir
şekilde tüm tarih boyunca bir medeniyetin
bir sonraki medeniyete aktarması suretiyle
gelişmiş ve bugünkü halini almışsa,4 insan
da daha doğduğu andan itibaren sistematik
bir şekilde öğrenmek suretiyle ve öğrendiği
her şeyi birbirine eklemek suretiyle terbiye
olmakta ve tekâmül etmektedir. Bu tekâmülün iki boyutu vardır bunun birinci boyutu insanın başta aile olmak üzere, tüm
öğretmen ve rol modellerin yardımı ile yeteneklerini keşfetmesi diğer taraftan da insanı insan yapan faziletlerin ve onu insanlığından uzaklaştıracak bedbahtlıkların farkına varmasını sağlayarak faziletlerin lehine bedbahtlıklarla ilanihaye mücadelenin
gösterilmesi ve buna dönük terbiye edilmesidir.

Tefsir, http://mushaf.diyanet.gov.tr/#, 26/01/2014
Bakara suresinin 30-35 ayetlerinin tefsirinde insanın dünyayı tasarruf vazifesine işaret edilmiştir.
3 Emily S. FINN, http://earthsky.org/human-world/brain-activity-pattern-as-unique-as-fingerprint, 26/01/2016
4 Sefer TURAN, Fuat SEZGİN: Bilim Tarihi Sohbetleri,
Timaş Yayınları, İstanbul, 2014, s. 41.
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Yüzyıllar boyu bu perspektifle birçok insan
yetişmiş ve meslek sahibi olmuştur. Anadolu’da 11. Yüzyılda Kars’ta Hasan Harakani
ile başlayan insan olma yolculuğu Ahi Evran ile mesleki teşkilatlanma alt yapıları ile
yücelmiş ve eğitimin Anadolu ve hatta Avrupa’daki temelleri atılmıştır. Zira kökleri
Fütüvvete5 dayalı olan ve Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik teşkilatları ile Anadolu’da yamaklık, çıraklık, kalfalık ve ustalık süreçlerini içeren mesleki eğitim sistemi
kurulmuştur. Bu sistemin temelinde insana
daha çok küçük yaşlardan itibaren yeteneklerine uygun bir meslek kazandırmak ve
bütüncül bir ahlak anlayışı ile insanı yetiştirmek yatmaktadır. Bu çerçevede bu eğitim sisteminin bazı temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır.6
“İnsan bir bütün olarak ele alınmış, ona yalnız mesleki değil, ahlaki ve içtimai bilgiler de
verilmiştir.
İş başında yapılan eğitimin, iş dışında yapılan eğitim ile bütünleşmesi sağlanmıştır.
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Eğitim, belirli bir noktada tamamlanan değil, ömür boyu süren bir faaliyet olarak ele
alınmıştır.
Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi
esası benimsenmiştir.”
5 Muallim CEVDET, İslam Fütüvveti ve Türk Ahiliği :
İbn-i Batutaya Zeyl, İşaret Yayınları, İstaanbul, 2008, s.
48. Muallim Cevdet, üstad Kuşeyri’den alıntısı ile fütüveti
şöyle aktarıyor. “Fütüvvetin aslı, kulun sürekli olarak başkalarının hizmetinde olmasıdır.” Ve devamında “Hazreti
Muahmmed S.A.V’den şu hadisi ekliyor; “Kul Müslüman
kardeşinin ihtiyacını gidermeye devam ettikçe, Allah da
onun ihtiyacını gidermekte devam eder.”
6 Dr. Yusuf EKİNCİ, Ahilik ve Meslek Eğitimi, Milli
Eğitim Bakanlığı Yayınları: 862, Bilim Kültür ve Araştırma
Eserleri Dizisi: 132, Araştırma – İnceleme: 1, İstanbul,
1990, s. 36.
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Ahilik’te insan eğitimi yamaklık, çıraklık,
kalfalık ve ustalık olarak dört farklı aşamada ele alınmıştır. Eğitim, meslekten hareketle esasen insanı eğitmek, insanın insan olmasına katkıda bulunmaktır.
Eğitim bütüncül olarak ele alınmıştır. Evde,
okulda ve işyerinde verilen eğitim birbirinin tamamlayıcısı olarak görülmüştür. Bir
yandan bütüncül ahlak sahibi bir ustanın
yanında meslek öğrenen yamak, çırak ya da
kalfa (kısaca gençler) eğitim sonrasında da
yine meslek sahibi ustalardan müteşekkil
Ahi zaviyelerinde dini ve ahlaki eğitimler
almaktaydılar.7 Alınan eğitim tamamen
uygulamaya dönük bir eğitim niteliği taşımakta idi. Gençler yaşlarına ve gelişimlerine bağlı olarak eğitime tabi tutulmuşlardı.
Ne mesleki eğitimde ne de ahlaki eğitimde
zamanı gelmeden yeni bilgiler verilmemişti. Eğitime tabi tutulan gençler olgunlaştıkça ve yetenekleri gelişip beceriye dönüştükçe kendilerine verilen bilgiler artırılmaktaydı.8
Eğitim 7-10 yaş arasında meslek adayı olan
çocuğun velisi tarafından bir ustanın yanına teslim edilmesi ile başlar. Eğitimi başlayan yamak ustalarca gözlemlenir ve mesleğe olan yeteneği anlaşılmaya çalışılır. Eğer
yamağın mesleğe yatkınlığı yok ise bu ailesine söylenir ve başka bir meslek erbabı
usta yanına verilirdi. Mesleğe uygun görülen yamak yaklaşık 2 yıl boyunca eğitime
tabi tutulur ve mesleğin temel inceliklerini
öğrenmeye başlar. Sırasıyla mesleki ve ahlaki yeterliliğe bağlı olarak yamak, ustalığa
kadar yetişir. Bu kısımda en önemli kaide
7 Doç. Dr. Fatih KÖKSAL, Ahi EVRAN ve Ahilik, Kırşehir
Valiliği Kültür Hizmeti Yayın No.5, Kırşehir, 2006, s. 85-8
8 Galip DEMİR, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Ahilik,
Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayınları No:10,
Sade Ofset Matbaası, İstanbul, 2000, s. 383.

gençlerin bu süreç içerisinde tanımlı bir takım ahlaki tutumları hayatlarına tatbik etmek suretiyle edinmeleridir. Şöyle ki, yamaklık ve çıraklık döneminde toplam 124
usul ve erkân kaidesini öğrenemeyen çırak
bir sonraki aşamaya geçemezdi. Kalfalık
döneminde ise bu usul ve erkân sayısı 740
adede çıkmaktadır. Kısaca usul ve erkân
olarak tarif edilen önemli bir takım ahlaki
kaidelerde tamam olmayan meslekte tamam sayılmıyordu.9

Bugün Nasıl Bir Eğitim Olabilir?
Bugün hâlâ eğitim derken, konu insansa
değişen çok fazla şey olmadığını söylemek
mümkündür. İnsan dünden bugüne her
zaman insan olarak bir yandan ruhi faziletleri tarafından yükselmekte, bir yandan da
nefsi bedbahtlıkları ile mücadele etmekte ve
aşağı çekilmektedir. Bir yandan da insan,
dünyada vazifesini aramaya ve bulmaya
çalışmaktadır.
Bu arama çalışması küçük yaşlarda başlamalıdır. Küçük yaşta keşfedilen yeteneklerin üzerinde durulmalı ve bu yeteneklerin
hangileri beceriye dönüştürülebilir anlaşılmaya çalışılmalıdır. Yeteneklerin keşfi, eğitimde farklılık oluşturacak bireysel yaratıcılığının (var olanı dönüştürme, ilgi kurarak
çözüm üretme becerisi) üst sınırlarına ulaşabilmesi için gereklidir. Zira bireysel yaratıcılık; insanın sürekli gözlem yapmaya çalışması ile Allah’ın yarattıklarını taklit etmesi ile geliştirebilir. Bu noktada yaratıcılık
konusunda detaylı çalışmalar yapan bir
psikiyatr ve nörobilimci olan Nancy Andreasen’in “Yaratıcı Beyin ve Dehanın Nörobilimi” kitabında bir takım önemli ipuçları
verilmektedir.10
9 A.g.e., s.380.
10 Dr. Nancy ANDREASEN, Yaratıcı Beyin Dehanın Nöro-

Andreasen kitabında, Avrupa’da bilim ve
sanatın gelişimine katkıda bulunan Avrupalı bir takım bilim ve sanat insanlarının
yaşamlarını yaratıcılık süreçleri bakımından incelemektedir. Çalışmada Leonardo
da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Wolfgang Amadeus Mozart, Peter İlyiç Cakovski gibi sanata yön veren insanların yaratıcı
süreçleri ele alındığı gibi Henri Poincare,
Friedrich Kekule gibi İslam bilim adamları
sonrasında bilime yön veren insanların da
yaratıcı süreçleri ele alınmıştır. Kitabı eğitime katkısı bakımından incelediğimiz zaman konu bilim ve sanat insanlarının aşağıdaki özellikleri ortaya çıkmaktadır.
Hemen hepsi çok küçük yaşlarda eğitimlerine
bir ustanın yanında başlamışlar.
Çokça pratik uygulama ve denemeler yapmışlar.
Çok çalışmışlar.
Hayatlarının her sürecinde meslekleri yer almış. Sürekli mesleklerini düşünmüşler ve
adeta mesleklerini var olma sebebi gibi görmüşler.
Farklı birçok alanda ustalaşmışlar yani polimat11 olmuşlar.
Diğer taraftan Prof. Dr. Mehmet BAYRAKDAR’ın “İslam Bilim Adamları” çalışmasında bahsi geçen ve bugünkü bilimin bu denli
gelişmesini tetikleyen, temel niteliğindeki
çalışmaları yapan İslam bilim adamlarının
yaşamlarını incelediğimizde ise aşağıdaki
ortak özellikler göze çarpmaktadır.12
bilimi, Arkadaş Yayınları, 4. Baskı, Ankara, 2011.
11 A.g.e,
Polimath kelimesi latince kökenli olup, birden fazla alanda
uzmanlaşmış kişilere verilen isim olup Andreasen’in çalışmasında bu kavrama rastlamaktayız.
12 Prof. Dr. Mehmet BAYRAKDAR, İslam Bilim Adamları,
İnkılab Yayınları, Araştırma Dizisi: 62, İstanbul, Şubat 2012.
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Tarihte Mesleki Eğitim Örnekleri

İbrahim Hakkı YAZICI

Hemen hepsi çocuk yaşta tahsile başlamışlar.
Kuran-ı iyi anlamışlar ve dini ilimleri öğrenmişler.
Birçok alanda uzmanlaşmışlar.
Eğitimleri için gerekli olan lisanları öğrenmişler.
Çalışmalarını deneylerle desteklemişler.
Farklı hocalardan ve bilim adamlarından beslenmişler.
Çok çalışmışlar.
Her iki kitapta bahsi geçen kişiliklerin yaratıcı ve başarılı meslek adamları olduğundan
hareketle bugün bu kişiliklerin eğitim yöntemi bizim için Ahilik meslek eğitim modeli
yanında iyi örnekler olabilmektedir. Bu çerçevede meslek eğitimi için aşağıdaki ihtiyaçların olduğunu ortaya koymak mümkündür.

Eğitimin İki Yönü

DOSYA •EĞİTİMe dair

İnsana insan olduğunu ve insanlık için bir vazifesi olduğunu sürekli hatırlatmak eğitimin en
önemli unsurlarından olmalıdır. İnsanın dünyadaki temel vazifesi hilafet vazifesidir. Bu vazife
ile insan dünyayı Allah’ın emirleri doğrultusunda tasarruf etmeye talip olmuştur. Eğitimin
her safhası bu vazifenin en doğru şekilde deruhte
edilebilmesine uygun olarak tasarlanmalıdır.
Eğitim tüm toplumun ortak vazifesi olduğu gibi
insan da Allah’ın rızasını kazanmaya dönük olarak tüm topluma karşı vazifelidir. İnsan kişisel
istek ve arzularına ulaşmayı hedefleyecek şekilde
değil, Allah’ın rızasını kazanmayı hedefleyecek
şekilde eğitilmelidir.
Eğitim sadece teknik bir eğitim olamaz, ahlaki eğitim mesleki eğitimin en önemli parçasıdır. Unutulmamalıdır ki ahlaki eğitim teoriden çok eğitimi verenlerin pratikleri ile kazandırılabilmektedir. Bu
yönü ile eğitim tüm toplumun ortak vazifesidir.
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Eğitim küçük yaşta başlamalı ve insan hayata hazır hale getirilmelidir. Allah’ın insanı mükellef kıldığı yaşta hâlâ çocuk gözüyle
baktığımız evlatlarımızı iyi eğitebildiğimizi
söylememiz zordur.
Peygamber Efendimizin (sav) yaşamı tüm
eğitimciler için örnek bir yaşam olmalıdır.
Kendisi bizzat bilgiye ve bilim insanına kıymet vermiştir. İnsanları ömür boyu öğrenme ve öğretme şeklinde eğitime ve bilgi
edinmeye teşvik etmiştir. Bunun yanında
güzel ahlak sahibi olmak için, sevmeyi, sevilmeyi, adaleti yaygınlaştırmayı, her durumda mütevazı olmayı, karşılıksız fedakârlığı, nefsi arındırmayı kendi yaşamında net bir şekilde görebiliyoruz.13

Yeteneklerin Keşfi
Eğitimde yeteneklerin keşfi en önemli keşiflerdendir. Eğitime paydaş olan tüm sorumlular eğitime tabi tutulan kişiyle ilgili olarak, gerek gözlemsel, gerekse metodolojik
keşiflerini birbirleri ile paylaşmalı ve bu
bilgiler sistemli bir şekilde depolanmalıdır.
Yeteneklere bağlı olarak eğitim çok yönlü
olmalıdır. Bir yandan temel eğitimler verilirken, bir yandan yeteneklere bağlı teknik
eğitimler, diğer taraftan da müzik, resim
gibi güzel sanatlarda eğitim devam etmelidir.
Eğitim uygulamalı olmalıdır. Ancak uygulama yapıldığında tüm duyular ile öğrenme gerçekleşebilir. Mümkünse çocuğun
yeteneklerine bağlı olarak küçük yaşlarda
bir takım meslekleri tecrübe edineceği yaz
çıraklıkları imkânları sağlanmalıdır. Bu tip
tecrübeler eğitime gerçek manada katkı
sağlamaktadır. En nihayetinde hayat saha13 Dr. Faruk KANGER, Peygamber Ahlakını Referans Alan
Karakter Eğitimi, Kampanya Kitapları, İstanbul, s. 34-35.

da cereyan etmektedir.
Yaratıcılığın temelinde önce Allah’ın yarattıklarını gözlemlemek ve onları taklit etmek
olduğuna göre, çokça gözlem yapılabilecek
okul dışı eğitim çalışmaları eğitimin en
önemli unsurlarındandır. Bu tip gözlemler
her meslek için çok gerekli olan estetik duygusunu da insana kazandırır. Allah her şeyi
güzel yaratmıştır insandan da bu beklenmektedir.
Yeteneklerin keşfedildiği her alanda küçük
yaşlardan itibaren eğitim almak asıl mesleğin icrasında çok ciddi faydalar sağlayacaktır. Yetenekler Allah’ın insanlara verdiği
dünyayı tasarruf araçlarıdır; bunların şükrü
ancak Allah rızasında kullanılmaları ile eda
edilebilir; aksi durum bir şükürsüzlük göstergesi olacaktır.
Küçük yaşlardan itibaren soru sorma ve
eleştirel bakış tarzını kazandırmak eğitimin
önemli hedeflerinden olmalıdır.

Lisan ve Teknoloji Eğitiminin
Önemi
Eğitimde lisan önemli bir araçtır. Küçük
yaşlardan itibaren etkili ve uygulamalı lisan
eğitimi, eğitimin bütünü için çok önemlidir.
Zira İslam bilim adamlarının yaşamlarını
mercek altına aldığımızda birden fazla lisanı öğrendiklerini görüyoruz. Öyle ki Farabi
47 yaşında Hindistan’a giderek Sanskritçe
Hint bilim eserlerini anlamak üzere Sanskritçe öğrenmektedir. Aynı durum bugün
hâlâ hayatta olan ve bilim tarihi konularında bir otorite kabul edilen Prof. Dr. Fuat
Sezgin için de geçerlidir. Fuat Sezgin 27 lisan bilmektedir.
Özellikle iletişim teknolojileri başta olmak
üzere teknoloji; eğitimde bir araç olduğu
takdirde eğitime ciddi katkısının olduğu bi-

linmektedir. Ancak bilgisayar, akıllı telefon,
tabletler ve televizyon umumiyetle bu amacın dışında kullanıldığından insanın birçok
yeteneği tehdit altında olabilir. Bu araçları
tehdit olmanın ötesinde eğitime hizmet
eden araçlar olarak kullanacak bilinci kazanmak ve kazandırmak çok mühimdir.
Bugünkü yaşamda birçok meslek yazılımlar ve kodlarla şekil değiştirmekte olduğundan, eğitim yaşamı boyunca mesleğe bağlı
olarak ihtiyaçlar ölçüsünde kod yazmayı
öğrenmek zaruret haline gelmektedir.

Mesleğe Hazırlık ve Meslek Seçimi
Meslek seçimi yetenekler ve buna bağlı bilgi ve beceri dikkate alınarak yapılmalıdır.
Önceden yapılacak çıraklık çalışmaları
buna çok destek sağlayacaktır. Eğitimdeki
en önemli amaç meslek sahibi olmaktır.
Yani hayatta yer almaktır. Bundan dolayı
genel eğilimin olduğu ya da getirisi çok
meslekler peşinde koşmak yanlış meslek
tercihine ve ömür boyu mutsuzluğa neden
olabilir. Ebeveynler bu konuda çocuklarına
yardımcı olmalı ve kendilerinin çocuklarına
biçtikleri meslekten çok, onları donanımlarına en uygun mesleği tercih etmeye yönlendirmelidirler.
Meslek sahibi olmak üniversite mezunu olmak değildir. Hayattaki vazife doğrultusunda eğitimli olmak demektir. Bundan
dolayı olabildiğince erken meslek sahibi olmak uzun süreli eğitimlerden sonra mesleksiz kalmaktan çok daha iyi ve faydalıdır.
Kısaca meslek lisesi ya da meslek yüksekokulu okuyarak hayatı boyunca mesleğine
saygı duyan nesiller yetiştirmek de mümkündür.
Meslek seçiminde mesleklerin iyisi ve kötü-
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Meslek Hayatında Eğitim
Eğitim öğrenilenin öğretilmesi ile pekişir.
Bildiğini öğretmek de her insanın insanlığa
karşı vazifesidir.

DOSYA •EĞİTİMe dair

Mesleğin geliştirilmesi için gerekli her türlü
bilgi ve tekniğin geliştirilmesi her meslek
insanının mesleğini dünden bugüne getirenlere olan borcu, kendisinden sonrakilere
karşı mükellefiyetidir.
Meslek hayatında ilerledikçe insanın önündeki konfor alanları genişleyebilmektedir.
Bu konfor alanlarının genişlemesi insanı temel ihtiyaçlarının ötesindeki arzulara da
mahkûm bırakabilmekte ve bir müddet
sonra fedakârlık eşikleri çok yukarıya taşınabilmektedir. Bu da mesleki anlayışı vazifeden, kariyere dönüştürerek insanî tekâmülün önüne geçmektedir. İnsanın ihtiyaçları bellidir, ihtiyaçların ötesindeki konfor
alanları mesleğin asıl amacını unutturabilir.
Yaşamın, her durumda buna göre tanzimi
meslek hayatındaki önemli eğitim konularından biridir.

Eğitim yaşamın sadece bir bölümünü kapsamamalıdır. Tüm fertler için eğitim yaşam
boyu olmalıdır.
Eğitim, toplum yaşayışında yani “hayat” ta
yer bulmak olduğuna göre Hâce Yusuf-i
Hemedânî Hazretlerinin çok meşhur Rutbetü’l-Hayat risalesini hatırlamadan bu faslı kapatmak eksiklik olacaktır. Zira hazretin
ifadesiyle, “canlı” avunup teselli bulan kişi,
“hayat” da avunmak ve teselli olmaktır.” O
halde insan avunup teselli bulma alanında
yer almak için hazırlanmaktadır. Bu öyle bir
alandır ki, yine hazretin ifadesiyle “insan
onun varlığı ile huzur bulur, rahatlar ve sakinleşir. Onu kaybettiği zaman muzdarip
ve huzursuz olur.”14 O halde eğitim insanın
teselligâhını doğru seçebilmesi için bitmek
bilmeyen bir süreçtir. Ancak vazifeye uygun eğitim insanın bu dünyada huzur bulmasını, rahatlamasını ve sakinleşmesini
sağlayabilir.

DOSYA • EĞİTİMe dair

sü yoktur ve olmamalıdır da. Yeteneklere
uygun olanı ve olmayanı olmalıdır. Helal
dairesinde, bu dünyada nerede vazifeli olduğumuzu bulabilmek en iyi mesleği tercih
etmek demektir. Dolayısıyla alınacak eğitim de bu çerçevede olmalıdır.

Meslek insanı usta olarak her zaman mesuliyet sahibi olmalı, kendisine dışarıdan bakabilmeli ve kendini eleştirerek eksikliklerinin farkına varmalı, eksikliklerini gidermelidir.
Ne olursa olsun, meslek insanının kendisine ayna tutan bir yol kardeşi ve bir ustası
olmalıdır ki, insan olduğunu kendisine sürekli hatırlatabilsinler.
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14 Hace Yusuf-i Hemedani, Hayat Nedir, İnsan Yayınları,
İstanbul, 2002, s. 53.
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Osmanlı’da
Geleneksel
Medrese Eğitimi

İstanbul Medipol Üniversitesi
İnsan ve toplum Bilimleri Fakültesi

GÖRSEL GİRİLECEK

Osmanlı’da ihtiyaçlara göre eğitimde çeşitlilik esastı. Geleneksel olarak medresede verilen dinî eğitim tamamıyla devletten bağımsız vakıf usulüyle işleyen, devletin sadece
belli zamanlarda denetlediği bir sistemdi.
Seyfiye denilen, barış döneminde idareci,
savaş döneminde asker olarak hizmet veren
elit zümre ise, devlet hazinesinden finanse
edilen Topkapı Sarayı içerisindeki Enderun’dan yetişirdi. Bu dönemde dergâhlar,
zikir, evrad, ezkâr yanında ağırlıklı olarak
ahlak eğitimi verir; ayrıca burada Türk ve
Fars dili-edebiyatı alanında yetişmek için
müsait bir muhit bulunurdu. Esnaf loncaları
da kendi teşkilatları bünyesinde mensuplarına iş ahlakı ve ilkeleri konusunda oldukça
etkili ve sistemli eğitim verirlerdi. Nihayet
Osmanlı’da kalem denilen devlet dairelerinde şakirt olarak göreve başlamış olan gençler çalıştıkları kalemin âmiri yanında muamelatı öğrenir; bir taraftan topluma hizmet
verirken diğer taraftan da kabiliyetine göre
kalemde ilerlerdi. Bu makalede örgün ve
yaygın eğitim kurumu olan medrese eğitimiyle ilgili bazı değerlendirmeler yapılacaktır.
Osmanlı’da medrese, sıbyan mektebinden

Geleneksel olarak

medresede verilen dinî
eğitim tamamıyla devletten
bağımsız vakıf usulüyle
işleyen, devletin sadece belli
zamanlarda denetlediği bir
sistemdi.
sonra orta, lise, yüksekokul ve üniversite
eğitimine tekabül eden, İslâmî kimliği sebebiyle sadece Müslümanların devam ettiği
bir eğitim kurumu özelliği taşır.
Osmanlı Beyliği’nde ilk medrese olarak Orhan Gazi’nin 1331’de kurduğu İznik Orhaniyesi bilinir. Burada Mısır’da yetişmiş,
eserleriyle tanınmış âlim Dâvûd-ı Kayseri’nin ilk müderris olarak görev yapmış olması, ardından Tâceddin-i Kürdî, Alâeddin
Ali Esved gibi âlimlerin müderrislik yapması çok mükemmel bir başlangıç olmuştur.
1326’da Orhan Gazi, manastırdan çevrilen
Orhan Gazi Medresesi’ni kurarak vakıflar
tahsis etti. I. Murad, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed, II. Murad ve bu dönemin devlet ricalinin yaptırdığı yirmi bir medrese ile
Bursa cazip bir ilim merkezi oldu1.
Bursa’daki ilim ve medrese hayatı önemini
kaybetmemekle birlikte 1361’de Edirne’nin
fethiyle medrese tarihinde yeni bir safha
1 M. Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, İstanbul 1984, s.
83-135.
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M

edrese eğitimi, İslam tarihi ve Endülüs’ten Endonezya’ya kadar
uzanan İslam coğrafyasının geleneksel ortak eğitim kurumu idi. Osmanlı
kendisinden önceki Türk ve İslam devletlerinden tevarüs ettiği bu kurumu fizikî şartları, mimari özellikleri, programı ve temsil
ettiği zihniyetle önemli ölçüde geliştirdi.

Fâtih Sultan Mehmed’in

İstanbul’u fethiyle başlayan
yeni dönem, Osmanlı ilim
hayatı için önemli adımların
atıldığı bir devredir.
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açıldı. Burada Çelebi Mehmed devrinde iki,
II. Murad döneminde dokuz yeni medrese
tesis edildi. Özellikle II. Murad’ın Dârülhadis Medresesi, Sahn-ı Semân medreseleri
yapılıncaya kadar (1463-1470) en yüksek
Osmanlı medresesi kabul edilmiştir. Kuruluş yıllarından itibaren 1326-1451 devresinde seksen dört medresenin yapıldığı tesbit
edilmiştir. Bunlardan on biri Orhan Gazi,
sekizi I. Murad, yirmisi Yıldırım Bayezid,
yedisi Çelebi Mehmed, otuz yedisi II. Murad zamanında kurulmuştur. Bu dönemde
Anadolu’da elli üç, Rumeli’de yirmi dokuz
ve Kudüs’te iki medrese teşkil edildi2.
Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethiyle
başlayan yeni dönem, Osmanlı ilim hayatı
için önemli adımların atıldığı bir devredir.
Fetihten sonra İstanbul’da eğitim faaliyetleri
Zeyrek kiliseleri ve Ayasofya’daki bazı keşiş
odalarında devam etti; 1459’da Eyüp Medresesi açıldı. 1470’de tamamlanan Fâtih Külliyesi içerisinde sekiz medreseden oluşan
Sahn-ı Semân, bunların bir sıra gerisinde ise
sekiz Tetimme Medresesi inşa edildi. Bu
medreseler konumu, fizikî ve mimari özellikleri, sağlanan maddî imkânlar, bilhassa
müfredat programı ve hocaları ile gerçek bir
yükseköğretim ve araştırma kurumu özelliği kazandı.
II. Bayezid biri Amasya’da (1481-1486), diğeri Edirne’de (1484-1488), üçüncüsü de İs2 E. İhsanoğlu, “Osmanlı Medrese Geleneğinin Doğuşu”,
Belleten, LXVI/247, 897
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tanbul’da (1501-1505) kendi adıyla anılan
semtte inşa ettirdiği üç önemli külliye içerisinde medreseler kurdu. İstanbul’daki medresesinde müderrislik görevini, şeyhülislâmlara şart koştu.
Sahn-ı Semân’dan bir asır sonra inşa edilen
Süleymaniye Külliyesi (1551-1557) dört
medrese, bir tıp medresesi ve dârüşşifâ ile
dârülhadisten oluşuyordu3. Süleymaniye
Darülhadisi Osmanlı eğitim sisteminde gelmiş geçmiş en yüksek seviyeyi temsil ediyordu4. Önce Sahn-ı Semân ile, ardından
Süleymaniye medreseleriyle Osmanlı medrese sistemi dereceler, dersler, gelir kaynakları ve yönetim bakımından önemli gelişmeler kaydetti. Bundan sonra da devletin, her
vesile ile yeni medreseler teşkilini teşvik ettiği görülür.
Osmanlılarda yeni fethedilen yerleşim birimlerine medrese inşası da yerleşmiş bir
âdetti. Osmanlı idaresine giren yerlerde
medrese teşkili sadece eğitim amacına değil
İslâm dini ve kültürünün yaygınlaşmasına;
devlet, aydın ve halk uzlaşmasının teminine
ve yönetimin toplumlara benimsetilmesine
de yardımcı oluyordu. Özellikle Balkan şehirlerinde medreselerin kurulmasına önem
verildi. Osmanlı dönemi boyunca Bulgaristan’da 142 medrese, 273 mektep, Yunanistan’da 182 medrese, 315 mektep, eski Yugos-

Süleymaniye Darülhadisi

Osmanlı idaresine giren

yerlerde medrese teşkili
sadece eğitim amacına değil
İslâm dini ve kültürünün
yaygınlaşmasına; devlet,
aydın ve halk uzlaşmasının
teminine ve yönetimin
toplumlara benimsetilmesine
de yardımcı oluyordu.

lavya’da 223 medrese, 1134 mektep ve Arnavutluk’ta yirmi sekiz medrese, 121 mektep olmak üzere toplam 575 medrese ve
1843 mektebin yapıldığı tesbit edilmiştir5.
Fetihten XX. yüzyıl başlarına kadar İstanbul’da da yüzlerce medresenin kurulduğu,
XVII. yüzyıl ortalarında sadece sur içi kesiminde 122 medresenin bulunduğu bilinmektedir. Hezarfen Hüseyin Çelebi 1086’da
İstanbul’da 126 medresenin mevcut olduğunu belirtir. 1869’da düzenlenen bir listeye
göre şehirde faal medrese sayısı 166’dır.
Yine İstanbul’da XX. yüzyıl başlarında 185
medrese tesbit edilmişti. Bunlardan 2000 yılına ulaşmış olanların sayısı harap olanlar
da dâhil olmak üzere sadece doksan kadardır6.

Osmanlı eğitim sisteminde
gelmiş geçmiş en yüksek
seviyeyi temsil ediyordu.

İstanbul medreselerinin büyük çoğunluğu
sur içindeydi; özellikle de Sultanahmet’ten
başlayıp Divanyolu, Bayezid, Saraçhane,
Fatih Çarşamba hattı en çok medresenin bulunduğu istikamet idi. Selatin medreseleri
de bu hat üzerinde bulunmakta idi. Buna

3 C. Baltacı, XV-XVI. Yüzıllarda Osmanlı Medreseleri,
İstanbul 2005, s. 792-809.
4 Mehdin Çiftçi , Süleymaniye Dârulhadisi (XVI-XVII.
Asırlar), İstanbul : Kitabevi, 2013. 530 sayfa.

5 E.H. Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, I-IV,
tür yer.
6 M. Kütükoğlu, XX. Yüzyılı Erişen İstanbul Medreseleri, s.
IX-XIV, s. 4.

Medreseler Anadolu’da
da yaygındı. Meselâ XIX.
yüzyılda Kayseri’de yirmi iki,
İzmir’de otuz üç medrese
vardı. En ücra köylerde bile
medreselerin bulunduğuna
dair kayıtlara rastlanır.
uygun olarak burada oldukça seviyeli ilmî
bir muhit oluşmuştu. Medreseler Anadolu’da da yaygındı. Meselâ XIX. yüzyılda
Kayseri’de yirmi iki, İzmir’de otuz üç medrese vardı. En ücra köylerde bile medreselerin bulunduğuna dair kayıtlara rastlanır.
Amasya’ya gelen Perrot, 1861 ‘de buradaki
medreseyi ve eğitim hayatını gördüğünde
Amasya’yı Anadolu’nun Oxford’u diye nitelemişti7.
Dersler, Konular ve Medrese Dereceleri
Medrese programında yer alan konular ve
dersler aklî ve naklî, dinî ve din dışı ilimler;
doğrudan ve dolaylı olarak programda okutulanlar olmak üzere sınıflandırılabilir.
Medresede okutulan dersler esas itibariyle
cüz’iyyat denilen hesap, hendese, hey’et ve
hikmet dersleri; alet ilimleri (ulûm-ı âliye)
kabul edilen belagat mantık, kelâm, Arap
sarf ve nahvi, dil ve edebiyatı dersleri;
ulûm-ı âliye denilen dini dersler ise tefsir,
hadis, fıkıh ve akaid dersleri ile usul-i tefsir,
usulu-i hadis, usul-i fıkıh gibi metodoloji
dersleri idi.
Derslerde belirli kitaplar takip edilirdi. Bu
kitapların hemen tamamı Arapça idi; ancak
eğitim dili Türkçe; eğitim metodu ise genelde takrir; müzakere ve tartışma (münazara/
7 G. Perrot, Souvenirs d’un voyage en Asie Mineure, Paris
1864, s. 453.
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XV ve XVI. yüzyıllarda

felsefî konular ve
matematik; mühendislik, tıp
gibi teknik konular Osmanlı
medrese programında yer
almakta ve okutulmakta iken
felsefî ve teknik konuların
zamanla neden ve nasıl
gerilediği meselesi en çok
tartışılan hususlardan biri
olmuştur.

münakaşa/ mübahase) tarzındaydı.
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XVII-XVIII. yüzyıllarda medreselerde işlenen konular ve derslerle ilgili nesir ve nazım
halinde müfredat programlarının yazıldığı
bilinmektedir. XVI. yüzyıl başlarında Taşköprüzâde, XVII. yüzyılda Kâtib Çelebi,
daha sonra Şeyhüislâm Seyyid Feyzullah
Efendi, Bursalı İsmail Hakkı, Abdullah
Ahıskavî ve XIX. yüzyılda Cevdet Paşa
medrese programlarıyla ilgili önemli bilgiler vermişlerdir.
Taşköprüzâde’nin, 1525-1545 yıllarındaki
müderrisliği sırasında en aşağı medreseden,
60 akçeli en yüksek medreseye kadar çeşitli
medreselerde kelâmdan, fıkıhtan, usûl-i fıkıhtan, hadisten, tefsirden, belagatten okuttuğu kitapları tek tek belirtmektedir8.
XV ve XVI. yüzyıllarda felsefî konular ve
matematik; mühendislik, tıp gibi teknik konular Osmanlı medrese programında yer
almakta ve okutulmakta iken felsefî ve teknik konuların zamanla neden ve nasıl gerilediği meselesi en çok tartışılan hususlardan
biri olmuştur. Taşköprüzâde, daha 1540’lar8 Şakaik Tercümesi Mecdî, 525-26
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da medresede tartışmalı kelâm ve matematik bahislerinin ulemâ arasında önemini yitirmesinden; ilim seviyesinin düşmesinden
yakınmaktadır. Kadızâdeliler ve Sivâsîzâdeliler arasındaki yersiz tartışmalara bizzat şahit olan Kâtib Çelebi muhtemelen bunun da
tesiriyle artık seviyeli, faydalı kelâm ve felsefe tartışmalarının yerini lüzumsuz zıtlaşma ve inatlaşmaların aldığını belirtmiştir.
Kâtib Çelebi, medreselerde matematik derslerinin de eskisi gibi okutulmadığına temas
ederek fıkhî meseleler için matematik ve hesap derslerinin önemini vurgulamaktadır9.
Osmanlı devlet teşkilâtına dair anonim bir
eser olan Hirzü’l-Müiûk’e göre medreseye
devam eden bir talebe önce bir miktar sarf
ve nahivle diğer başlangıç derslerini; (muhtasarât) ayrıca Mantık, Kelâm ve Meânî
okurdu. İstanbul’a gelince Hâşiye-i Tecrîd
medreselerinin her birinde üçer dörder ay
kalarak her müderristen beş altı ders görüp
dört beş yıl zarfında Semâniye medreselerine ulaşır; orada bir yıl kadar durur; ardından padişah medreselerine girer; birçok
âlimden yararlanarak yirmi beş-otuz yaşlarında mülâzım olup medreseye veya kadılığa talip olurdu. Hezarfen Hüseyin Efendi›nin Telhîsü’l-beyân’ında ise medresede ders
usulü muteber kitapların yerleşmiş geleneğe göre sırayla okunması; müderristen hangi konu ve kitaplar nereye kadar okunduysa
elindeki karneye (temessük) düzenli işlenmesi; başka bir müderrisin karnesiz talebeyi
kabul etmemesi; her ilimde aşağıdan yukarıya doğru gerekli kitapların sırayla okunması şeklinde özetlenmiştir.
XVI. yüzyılda Süleymaniye medreselerinin
inşasından sonra medrese derecelerinde gelişme oldu. XVIII. yüzyıldan itibaren medrese sisteminde ibtidâ-i hâriç, hareket-i hâriç;
9 Kâtib Çelebi, Mîzânü’t-hak fi ihtiyari’l-ehak (nşr. Orhan
Şaik Gökyay), İstanbul 1980, s. 17-21

Medrese eğitiminin

temel unsurunu müderrisler
oluştururdu. Osmanlı
sisteminde talebelerin hangi
medresede okuduğu değil
hangi hocalardan ders aldığı
önemliydi.
ibtidâ-i dâhil, hareket-i dâhil; mûsıle-i Sahn,
Sahn-ı Semân; ibtidâ-i altmışlı, hareket-i altmışlı; mûsıle-i Süleymâniyye, hâmise-i Süleymâniyye, Süleymaniye, dârülhadîs-i Süleymâniye olmak üzere dereceleri oluştu10.
Bu sistem Osmanlı’nın sonuna kadar devam
etti.
Osmanlı medrese sisteminde özellikle XVI.
yüzyıl ortalarından itibaren müderrislik, kadılık, hatta daha sonraları mülkiye görevleri
arasında yatay geçiş ilkeleri belirlenmiştir.
Esas itibariyle medrese bir vakıf kurumu olduğundan işleyişi, malî kaynakları, bunların kullanılması ve denetlenmesi tamamıyla
vakıf kuralları içinde yapılırdı. Ancak konu
toplum eğitimini ilgilendirdiği için devletin
daima sıkı bir denetimi vardı. Bütün medreseler önceleri kazaskere bağlı iken XVI. yüzyıl sonlarından itibaren yüksek dereceliler
şeyhülislâma verilmiş diğerleri kazaskerlerde kalmıştı. XIX. yüzyılda teşkilât meşihat
makamına devredilmiştir. Her bir medresenin yönetimi genellikle müderrisin sorumluluğunda idi. Talebenin gördüğü derslerin
deftere kaydını da müderris yapardı.
XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
medrese talebelerinin giderek artan taşkınlıkları; müderrislerin derslerini ve diğer görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri
10 Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, İstanbul 1309, I, 108-117

üzerine devlet başta kadılar olmak üzere
bütün ilgililere hükümler göndermiştir11.
Medrese eğitiminin temel unsurunu müderrisler oluştururdu. Osmanlı sisteminde talebelerin hangi medresede okuduğu değil
hangi hocalardan ders aldığı önemliydi.
Özellikle icazetnamelerde hoca silsilesine
vurgu yapılırdı. Genel olarak Fahreddin erRâzî ekolünün Osmanlı eğitim sisteminde
büyük etkisi olmuş. Molla Fenârî, Molla Yegân, Hızır Bey ve sonraki ulemâ ile bu ekol
sürdürülmüştür. İlk Osmanlı medreselerinde ders veren müderrislerin çoğu İslâm
dünyasının tanınmış ilim merkezlerinde yetişmişler, sonradan Osmanlı şehirlerinde
dersler vermişlerdir. Tarihî kayıtlara göre
Molla Yegân hacda tanıştığı genç âlim Molla
Gürânî’yi Edirne’ye davet etmiş, II. Murad
çok beğenip takdir ettiği Gürânî’ye Bursa
Yıldırım ve Kaplıca medreselerini vermiş,
ardından şehzadesi Mehmed’den hoca olmasını istemiştir. Kuruluş asırlarında İslâm
dünyasının çeşitli merkezlerinde tahsil görüp Osmanlı ülkesine dönenlerin sayısı da
oldukça fazladır.
Medrese Müştemilâtı ve Gündelik Hayat
Medreseler genellikle tek katlı, bir avlu etrafında bir dershane ile talebe odalarından
oluşan kâgir binalardır. Dershane, müderris
odası ve dânişmend hücreleri hemen her
medresede bulunmaktadır. Medreselerde
ayrıca bir mescid yer almaz, genellikle bir
mihrap yeri olan dershanelerde vakit namazları kılınırdı.
Eğitim ve ilmî faaliyetlerin sürdürülmesinde vakfedilmiş kütüphaneler oldukça
önemliydi. Bazı medreselerde ise kütüphane odası olmayıp vakıf kitaplar dershanenin
dolaplarında istifadeye sunulurdu. Sahn
medreselerinin dördünde de kütüphane bu11 Akdağ, “Medreseli İsyanları”, İktisat Fakültesi Mecmuası, XI/1-4, 1950, s. 361-387
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lunduğu, ancak buradaki kitapların daha
Fâtih Sultan Mehmed’in sağlığında veya II.
Bayezid devrinde cami kütüphanesine nakledildiği bilinmektedir12.
Büyükçe bir oda hacminde ve genellikle
kubbe ile örtülü olan dershane zemini hasır
veya kilimle kaplanırdı. Öğrenciler minderler üzerine oturur, müderris büyükçe bir
rahle önünde oturduğu yerden ders anlatırdı. Süleymaniye ve Fâtih medreselerinin her
birinde merkezî konumda birer dershane
bulunmaktadır. Genelde ise her medresede
bir dershane mevcuttur. Medrese avlusunda çoğunlukla bir kuyu, müstakil suyu olan
medreselerde ortada bir şadırvan veya bir

Medreselerde haftanın
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beş günü ders verilir, salı ve
cuma günleri tatil olurdu.
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leri için Pazartesiyi de ekleyerek tatil günlerini üçe çıkarmıştı13. Hoca Sâdeddin Efendi
kendi zamanında bu usulün devam ettiğini
belirtir14. Bununla birlikte iki gün tatil İslâm
dünyasında köklü bir gelenekti.
Dersler sabah ve ikindi namazı sonrası olmak üzere iki devre olurdu. Ancak icazete
esas olan dersler sabah dersleriydi. Hücre
denilen medrese odaları genellikle icazet
alma seviyesine gelmiş kıdemli, yetenekli,
dânişmend denilen öğrencilere verilirdi.
İhtiyaç sahibi talebeler, üç aylarda ve özellikle ramazanlarda medresenin tatil olmasından faydalanıp kasaba ve köylere dağılırlar, buralarda imam-hatiplik, vaizlik yaparak elde ettikleri parayla geçinmeye çalışırlardı. “Cerre çıkma” denilen bu uygulama
medrese talebelerinin toplumu tanımasına,
onlarla bütünleşmesine de yardımcı olurdu.

Medrese hayatının belirli ve sade bir özelliği
vardı. Medreselerde haftanın beş günü ders
verilir, salı ve cuma günleri tatil olurdu.
Molla Fenârî talebenin ders kitaplarını, özellikle o sırada eserleri meşhur olan
Teftâzânî’nin kitaplarını istinsah edebilme-

Osmanlı Devleti’nde medrese eğitimi alan
ulema, kuruluştan XIX. yüzyıla kadar ilmî
ve fikrî hayatta etkili, devlet ve toplumu belirli seviyelerde yönlendiren bir zümre olmuştur. Ayrıca, şer’î ve hukukî mevzuatın
oluşturulması, idarî ve askerî kurumların
teşkili ve vakıf sisteminin benimsenmesinde, devletin zorlandığı yerlerde çözümler
üretilmesinde temel bir unsur olarak faaliyet göstermiştir. Osmanlı dünya görüşü ve
zihniyetinin oluşmasında; devlet-halk, devlet-asker ilişkilerinde dengeli ve uzlaştırıcı
ortamın sağlanmasında; dinî ilimler başta
olmak üzere tarih, coğrafya ve edebî sahalardaki eserlerin telifinde; her alandaki tercüme faaliyetlerinde -özellikle II. Murad ve
III. Ahmed dönemlerinde heyetler halinde
yapılan tercüme faaliyetlerinde- ulema sınıfı
ve medreseler önemli bir rol oynamıştır.
Ulema ayrıca, devlet kanunnâmeleri ve birçok arazi kanunnâmesinin, büyük vakfiye-

12 Erünsal, Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, Ankara 2008, s.
175-180, 439.

13 Şakaik Tercümesi Mecdî, s. 51
14 Hoca Sadeddin Efendi, Tâcüttevârih, II, 414.

köşede sebil yer alırdı. Bunun dışında çamaşırhane, gusülhane, abdesthane için ayrılmış mekânlar vardı. Koca Sinan Paşa’nın
İstanbul Divanyolu’ndaki Mimar Sinan eseri olan medresesi on altı hücresi, dershanesi, ortada şadırvan ve kuyusu, helası, yol
tarafındaki naziresi, sebili ve Koca Sinan
Paşa’nın türbesiyle XVI. yüzyıl medrese
tipine bir örnek teşkil eder.
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Dersler sabah ve ikindi

namazı sonrası olmak üzere
iki devre olurdu. Ancak
icazete esas olan dersler
sabah dersleriydi. Hücre
denilen medrese odaları
genellikle icazet alma
seviyesine gelmiş kıdemli,
yetenekli, dânişmend denilen
öğrencilere verilirdi.
lerin hukuk ve örf ile uyum içerisinde hazırlanmasında; XIX. yüzyıl öncesinde ve sonrasında girişilen ıslahat faaliyetlerinde değişik
dinî ve ırkî zümreleri kucaklayan anlayışın
oluşmasında benzer şekilde yine önemli işlev üstlendiği bilinmektedir. Bununla beraber başlangıçta dinamizm kaynağı olan
medrese zamanla hantal duruma gelerek
esnekliğini kaybetmiş, daha da önemlisi
kendini yenileyecek zihniyet gelişim ve dönüşümünü sağlayamamıştır.
İçeride ve özellikle dışarıda çok hızlı ve çok
defa da aleyhte gelişmelerle sarsılan Osmanlı Devleti alternatif olabilecek çözüm
arayışları içerisine girmişse de medrese eğitimi kendisini gereği gibi yenileyememiştir.
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun ve Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un kurulmasıyla,
daha önce önemli ölçüde medresede verilen
teknik eğitim, başka kurumlarda verilir olmuştur.
XIX. yüzyılın birinci yarısında tıphânenin ve
Avrupaî tarzdaki mekteplerin teşkili; ardından mülkiyenin kurulup devlet imkânlarıyla donatılması sonucu medrese ve medrese

eğitimliler önemli ölçüde fikrî ve idarî alandan uzak kalmıştır. 1826’da Evkaf-ı Hümâyun Nezâreti teşkil edilip bütün vakıf gelirleri devlet hazinesine alınınca medrese ve
ulemânın malî imkânları daralmış; Nizamiye mahkemelerinin teşkili ve daha sonra hukuk mektebinin ortaya çıkmasıyla büyük
ölçüde yargı alanından uzaklaştırılmış; sadece din hizmetleri ifa eden bir konuma gelmiştir.
XIX. yüzyılda II. Mahmud ve II. Abdülhamid dönemlerinde eğitim konusunda ıslahat ve yenilikler yapılırken en çok ıslaha
muhtaç olan medrese ihmal edildi. Bu tutum muhtemelen medresenin ve temsil ettiği zihniyetin ıslahının çok zor, hatta mümkün olmadığı kanaatine dayanmaktaydı. II.
Abdülhamid’den sonra İttihatçılar devrinde
Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım ve Mustafa Hayri
Efendiler zamanında ciddi olarak medrese
ıslahı yapılmak istendi. Islâh-ı Medâris Komisyonu oluşturulup çeşitli nizâmnâmeler
hazırlandı. Geleneksel yapısından tamamen
farklı, mektep tarzında yeni program Dârü’1-hilâfe medreselerinde uygulanmaya
başlandı. Ayrıca Medresetü’l-kudât, Medresetü’l-eimme ve’1-hutabâ (1913), Medresetü’l-vâizîn (1913), Medresetü’1-mütehassısîn (1914), Medresetü’l-hattâtîn (1914),
Medresetü’l-irşâd kuruldu. Programları
fevkalade geliştirildi. Ancak Birinci Dünya
Savaşı ve arkasından imparatorluğun tasfiyesi sebebiyle bu okullar uzun süreli olmadı. XX. yüzyılın başlarından itibaren Beyânülhak, Sırât-ı Müstakim ve Sebilürreşad
gibi devrin muhafazakâr mecmualarında
medreseyi değerlendiren, çözüm önerileri
ileri süren güzel makaleler yazıldı ise de bir
fayda sağlamadı. Medreseler, 3 Mart 1340
(1924) tarihli Tevhîd-i Tedrisat Kanunu ile
Maarif Vekâleti’ne devredildi ve kanunun
neşrinden on üç gün sonra bütünüyle kapatıldı.
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İHSAN KABİL

İHSAN KABİL

Sinema ve
Eğitim İşlevi

SİNEMACI
YAZAR

GÖRSEL GİRİLECEK

Çeşit çeşit hikâyelerin anlatıldığı; değişik
coğrafya ve tarihi dönemlerden, değişik
insan psikolojilerini tasvir ederek dünya
sinema tarihini meydana getiren birçok
yapım, insan ve toplum ilişkisinde farklı
parametrelerle karşılıklı etkileşim içinde

Tabii, sosyolojik,

antropolojik, kültürel ve
tarihi alanlarda öğretici
boyutlarıyla bir çerçeve ve
muhteva sunması, belgesel
sinemanın kaçınılmaz ve
gerçekte olması gereken
mahiyeti olarak ortaya çıkar.

seyirciyle doğrudan bir iletişim kurdu. İşlenen konular mahiyetleri itibariyle insanlar için çeşitli açılardan öğretici oldu. Fotoğrafın bir üst aşaması olarak görüntünün hareketlilik kazanmasıyla bir anlamda gerçek hayatın bir simülasyonu olan
sinema, rol modelleri, imgeler, semboller,
farklı katmanlar ve mecazi anlatımlarla
insanın eğitim sürecinin bir parçası haline
geldi. Gerek giriş, gelişme, sonuç gerekse
kurgunun daha öne çıktığı dilsel anlatım,
değişik çağrışımlar, göndermeler, anıştırmalar ve alt metinlerle ve metinlerarasılıkla insanın zihniyet dünyasını besleyici,
zenginleştirici bir işlev yüklendi. Ancak
bütün bu iletim ağı içinde estetik ve ahlaki
boyutu da farklı derecelerde gözeterek,
iyinin ve kötünün değişik safhaları arasında gidip gelerek görsel bir dünya kurma
cihetine gitti.
Buradan hareketle, sinema sanatının yapıcı veya değişik kademelerdeki yıkıcı tesir-
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inema; belgesel, kurmaca, kısa film
ve animasyon türleriyle insanın eğitim sürecinin her safhasında önemli
rol oynayabilecek yetide bir sanat dalıdır.
Eğitim dünyasındaki fonksiyonları bakımından ele aldığımızda, bu türler arasında öncelikliliğin doğal olarak belgesel sinema çalışmalarında olduğunu görebiliriz. Tabii, sosyolojik, antropolojik, kültürel
ve tarihi alanlarda öğretici boyutlarıyla bir
çerçeve ve muhteva sunması, belgesel sinemanın kaçınılmaz ve gerçekte olması
gereken mahiyeti olarak ortaya çıkar. Animasyonun da kimi uygulamalarında bu
anlamda fonksiyoner bir rol üstlendiğini
rahatlıkla söyleyebiliriz. Sinema dediğimizde daha geniş bir düzlemde kurmaca
filmlerin dünyasını anladığımızı belirtmeliyiz. Başlangıç tarihi itibariyle belgesel
veya belge film olma hassasıyla yola çıkan
ve bunu faydacı bir insiyakla üstlenen yedinci sanatın icracıları, çok kısa bir sürede
bu yeni sanatla kendine en yakın sanat
dalı olan tiyatroda olduğu gibi hikâyeleme tavrına doğru bir yönelime girdi. Böylece genel hatlarıyla edebi bir anlatı sanatı
biçiminde yerini alarak, sinema tarihi boyunca binlerce özgün veya uyarlama örneği sinema diliyle beyazperdeye taşındı.

İHSAN KABİL

aşaması olarak görüntünün
hareketlilik kazanmasıyla bir
anlamda gerçek hayatın bir
simülasyonu olan sinema, rol
modelleri, imgeler, semboller,
farklı katmanlar ve mecazi
anlatımlarla insanın eğitim
sürecinin bir parçası haline
geldi.
lerinden söz edebiliriz. Dolaysıyla sinemanın eğitimle olan ilişkisine iki yüzüyle
birden bakmak gerekir. İşlediği son derece
merak uyandırıcı konular, seyirciyi sürüklediği ve fiziki manada bir anda gidip göremeyeceği coğrafyalar, varoluşa dair insanlık durumları, insanın manevi bir tavır
almasına yol açan psikolojik haller, çeşitli
siyasi ve iktisadi ilişkiler ağının sergilenmesi ve senaryonun zekâyı işletmeye dönük yapısıyla sinemanın çok olumlu izlenimleri seyirci açısından bir kazanım olarak addedilebilir. Öte yandan, öne sürdüğü duygusal ilişkiler, sezginin gücüne
bağlı imgeleştirmeler, sadece sinema diline has trans geçişlerle ruh dünyasını yapılandıran, yeşerten, zenginleştiren, incelten
bir nitelikler bütünü de açığa çıkmaktadır.
Ayrıca sinemanın duygusal ve manevi
eğitim temelinde sundukları, yapıcı bir
tarzda gerçekleştirildiği takdirde, çok
olumlu gelişmelere ve mertebelere yol
açacak mahiyettedir. Üstelik kimi filmlerin sonlarında ortaya çıkan ibretlik ifade
veya hisselerle bir kıssaya dönüşmesi, bir
mesel haline gelmesi de bir vakıa olarak
karşımıza çıkabilir. Bir filmde kurulan se-

Ayrıca sinemanın duygusal

ve manevi eğitim temelinde
sundukları, yapıcı bir tarzda
gerçekleştirildiği takdirde,
çok olumlu gelişmelere
ve mertebelere yol açacak
mahiyettedir.

naryoyu hayatımıza değişik açılardan çok
şey katacak bir edebi esere benzetirsek, o
filmin ruh dünyamıza katabileceklerini
öngörebiliriz. Ancak kimi örneklemelerle
ve rol modellerle spesifik bir filmin genel
eğitim çerçevesinde menfi bir görsel metne dönüştüğü de söylenebilir. Özellikle
şiddeti öne çıkaran ve mahremi görsel olarak sunan, edebi argonun dışına çıkan
kimi filmler yine bu sınıflandırma içinde
görülebilir. Bu tür yapımların insanın ruhi
yaşantısını ‘terbiye’ ettiği ortamda nasıl
bir sosyal kültürün ortaya çıkabileceği de
endişeden vareste değildir.
Sinema dilinin ortaya koyduğu katmanlarla yeryüzündeki varoluşumuzun anlamlandırılışına; metafizik bir düzlem ortaya koymakla gerçekliğin maddi ve fizik
olanla birlikte daha bütüncül bir şekilde
algılanmasına; mistik olanı sergilemesiyle
varlığın farklı seviyelerde çizilmesine; aşkın olanı resmetmesiyle yine gerçekliğin
farklı bir boyutta tezahürüne tanıklık edilebilmektedir. Son teknolojik sanat ürünü
olarak, bütün sanatların bir bileşkesi addedilmesi gereken sinema bu yanıyla; tiyatro, edebiyat, resim, fotoğraf ve müziğin; ayrıca sosyoloji, antropoloji, tarih,
felsefe ve psikoloji gibi disiplinlerin de
değişik düzeylerde kendini gösterdiği
kurmaca bir anlatım olarak karşımıza çı-
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Fotoğrafın bir üst

İHSAN KABİL

Son teknolojik sanat ürünü

olarak, bütün sanatların
bir bileşkesi addedilmesi
gereken sinema bu yanıyla;
tiyatro, edebiyat, resim,
fotoğraf ve müziğin; ayrıca
sosyoloji, antropoloji,
tarih, felsefe ve psikoloji
gibi disiplinlerin de değişik
düzeylerde kendini gösterdiği
kurmaca bir anlatım olarak
karşımıza çıkar.

kar. Bu disiplinlere tasavvufi duyuşu eklemlediğimizde, görünür gerçekliğin ötesinin algılanabilirliği önümüzde açılarak,
içeriğin özündeki varlığın anlamı çoğalır
ve görüntünün imgesel anlamı ontolojik
olarak zenginleşir. Dolayısıyla yapıcı, katkı verici, ruhumuzu besleyici bir potansiyele sahip olduğu rahatlıkla görülebilen
yedinci sanatın, coğrafya ayırt edilmeksizin, dünyanın kültürel renklerini temsil
eden seçkin örneklerinin, toplum için
olumlu katkı sağlayan fertlerin yetişmesinde oynayabileceği rol gözden uzak tutulmamalıdır. İran’dan başlayarak, Orta
Asya, Çin, Japonya, Rusya, Endonezya,
Hindistan, Pakistan, Filistin, Mısır, Kuzey
ve Batı Afrika, Avrupa, Kuzey ve Latin
Amerika ve Avustralya’dan yapılacak bir
seçkiyle, yani seçici bir algılamayla seyredilecek filmlerle, kişinin pedagojik ve psikolojik eğitimi için çok zengin veriler ulaşılabilir.

boyutlu sinema çalışmaları, hem görsel
hayal gücümüzü zenginleştirmekte hem
de bilgisayar destekli animasyonun sağladığı özel efektlerle dünyadaki varoluşumuzun anlamlandırılışına ve kainatın derinliğine, sırlarına kapı aralamada güçlü
veriler sunmaktadır. Aynı biçimde Tarkovski filmlerinde gördüğümüz çok katmanlı anlatımda, bizim ön kabullerle algıladığımız varoluşsal dünya gerçekliğinin
farklı boyutları olabileceği ihtimalinin de
sergilenmesi, sinemanın algı zenginleştirmesi anlamında ne denli güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösterir. Eski filmlerin geçtiği gerçek mekanların bile şehirleşmenin artmasıyla artık birer belgeye
dönüşmesi, nostaljik duyguyu artırması,
sosyolojik olarak insan ilişkilerinin geçirdiği dönüşüm, kullanılan eşya ve giyilen
kıyafetlerin çeşitliliği kültürel birer veri
olarak değerlendirilebilir. Ayrıca oyuncuların değişik yaş dönemlerinde geçirdiği
evrelerin, hepimiz için hayatın gerçeğine
ve hayat-ölüm birlikteliğine dair almamız
gereken dersler olarak karşımıza çıkması,
üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer
olgudur. Bir film senaryosunun meydana
çıkış ve beyazperdeye yansıyış süreçlerinin, hayatımızın yeryüzündeki serüveniyle ne denli benzeştiği de yine sinemanın
eğitim boyutuna dönük işlevi bakımından
kafa yorulması gereken bir başka unsur
olarak görülebilir.

Sinemanın geliştirilmiş bir imkânı olan üç
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Üstün
Zekâlı/Yetenekli
Çocuklar

Uzman Psikolojik Danışman

Üstün Zekâlı/Yetenekli Çocuk
Kimdir?

GÖRSEL GİRİLECEK

Klasik ifadeyle üstün zekâlı çocuk, zekâ
testleri sonuçlarına göre toplumun %23’lük dilimini oluşturan ileri kapasiteli bireydir. Daha geniş anlamda ele alacak
olursak, çeşitli alanlarda (akademik, sanatsal faaliyetler, spor, liderlik, yaratıcılık
vb.) yaşıtlarından daha yüksek performans gösterebilen çocuktur.

Üstün Zekâlı/Yetenekli Çocukların Özellikleri Nelerdir?
Üstün zekâlı/yetenekli çocukların özelliklerini bilmek bu çocukların eğitimi ve gelişimi için oldukça mühimdir. Ebeveynler
ve öğretmenler öncelikle bunların farkına

Klasik ifadeyle üstün

zekâlı çocuk, zekâ testleri
sonuçlarına göre toplumun
%2-3’lük dilimini oluşturan
ileri kapasiteli bireydir.
varmalı ve çocuğa yaklaşımlarında bunu
dikkate almalıdır. Aksi durumlarda ortaya
çıkabilecek zorlukları ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Üstün zekâlı/yetenekli çocukların öne çıkan özelliklerinin bazılarını
şu şekilde sıralayabiliriz:
Hızlı öğrenme: Üstün çocuklar kendilerinden beklenen öğrenme davranışlarını
yaşıtlarına göre çok hızlı gerçekleştirirler.
Tekrara ihtiyaç duymadan az çaba ile yaşıtlarının ilerisinde akademik performans
gösterebilirler. Öğrenme materyalleri yaşlarının üstünde bile olsa bu konuları öğrenebilirler.
Aşırı merak ve çok soru sorma: Bu çocuklar yaşıtlarına göre çok fazla meraklıdırlar.
Konu sınırlandırması olmadan hemen her
şeyi merak ederler ve bu meraklarını gidermek için olağanüstü çaba sarf ederler.
Merakın doğal bir getirisi olarak da çok
soru sorarlar. Öyle çok soru sorarlar ki yetişkinler canlarından bezmiş gibi hissederler.
Güçlü hafıza: Çocukların hafızaları çok
güçlüdür. Çok küçük yaşlardan itibaren
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T

oplumların nitelikli insan kaynaklarını oluşturan önemli bir kitlesi
üstün zekâlı/yetenekli çocuklardan meydana gelmektedir. Medeniyetlerin gelişiminde üstün potansiyelli bireylerin katkısı malumdur. Çağdaş eğitim yaklaşımları bu şekilde potansiyelli insanların
ihtiyaçları olan eğitimleri alabilmeleri için
çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam
etmektedir. Bu bağlamda üstün zekâlı/yetenekli çocukların tanınması, ebeveyn ve
eğitimcilerin farkındalıklarının artması
önemli hale gelmiştir. Burada ebeveyn ve
eğitimcilerin bu çocuklar hakkında bilmeleri gereken önemli bilgiler başlıklar halinde paylaşılmıştır.

SÜLEYMAN KAHRAMAN

sözlerini, tutarsızlıklarını
iyi hatırlarlar ve bunları
yetişkinlere karşı kullanarak
onları sıklıkla zor durumda
bırakabilirler.
gördüklerini, duyduklarını, okuduklarını
hatırlayabilirler. Hafızaları güçlü olduğu
için sahip oldukları bilgi seviyesi yaşıtlarının çok üstündedir. Ayrıca yetişkinlerin
sözlerini, tutarsızlıklarını iyi hatırlarlar ve
bunları yetişkinlere karşı kullanarak onları sıklıkla zor durumda bırakabilirler.
Kitaplara ve öğrenmeye aşırı ilgi: Okumayı öğrenmeden bile kitaplara aşırı ilgi
gösterirler. Genelde yaşıtlarından önce
okurlar ve okudukları kitabın haddi hesabı yoktur. Çeşitli konularda iştahla okurlar böylece bilgi birikimleri de oldukça
artmış olur. Kitaplara olan ilginin temel
kaynağı öğrenmeyi çok severler. Yeni bir
şeyler öğrenmek onlar için bir tutku gibidir. Kitaplar da öğrenmek için etkili kaynaklardır. Normal eğitim içinde okulda
sıklıkla yeni şeyler öğrenmediklerinden
dem vurular ve okuldan sıkılırlar.
Sıra dışı düşünme: Çocukların düşünme
tarzları çok esnek ve sıra dışıdır. Olaylara,
durumlara, olgulara, sorunlara bakışları
farklı ve kapsamlıdır. Toplumun alışık olduğu düşünme kalıplarının dışına çıkarlar
ve çoğunluğun göremediğini görür, düşünemediğini düşünürler.
İyi gözlem yapabilme: Çocuklar etraflarındaki insanları ve durumları çok iyi gözlemlerler. Davranış örüntülerini, sebep-sonuç ilişkilerini ve çıkarımlarını bu göz-

İlgilendikleri alanlarda üst düzey konsantrasyon: Sevdikleri, ilgi duydukları
alanlarda çok uzun süre odaklanabilirler.
Dili etkili kullanma: Hafıza, muhakeme
yeteneği, kitaplara aşırı ilgi, hızlı öğrenme
ve gözlem yapabilme becerilerinin getirisi
olarak dili çok etkili kullanabilirler. Kullandıkları kelimeler, kurdukları cümleler
yaşıtlarına göre çok üst düzeydedir. Kelimelerle ortaya koydukları ürünler (hikâye, şiir vb.) sıra dışıdır.
Sıra dışı muhakeme yeteneği: Çocukların
sorgulama ve mantıksal düşünme yetenekleri yaşıtlarının ilerisindedir. Hatta bu
yetenek onların yetişkin olarak algılanmalarına sebep olur. “Bir yetişkin gibi düşünüyor” şeklinde tanımlandıkları olur. Sebep-sonuç ilişkisi kurmada ve bilgilerden
çeşitli çıkarımlarda bulunmada oldukça
etkilidirler.

Toplumun alışık olduğu

düşünme kalıplarının dışına
çıkarlar ve çoğunluğun
göremediğini görür,
düşünemediğini düşünürler.

Liderlik: Çocukların genel özellikleri onların iyi bir lider olmalarını sağlayacak
şartları sunmaktadır. İnsanlara liderlik
yapmak, yol yordam göstermek, grupların etkili bir şekilde çalışmasında rol üstlenmek eğilimindedirler. Bazen bu lider
olma eğilimi akranlarıyla çatışma yaşama-
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Ayrıca yetişkinlerin

lemlerine dayandırırlar. İyi gözlem yapabilmeleri etkili sorun çözmelerine yardımcı olur.

SÜLEYMAN KAHRAMAN

İnsanlara liderlik yapmak,

yol yordam göstermek,
grupların etkili bir şekilde
çalışmasında rol üstlenmek
eğilimindedirler.
larına neden olur.

Mükemmeliyetçilik yatkınlığı: Genelde
en iyiyi en başarılı ve hatasız şekilde yapma eğilimi gösterirler. Bu bazen onların
üstün performansları ve nitelikli ürünleri
için önemli sebeptir bazen de motivasyon
düşüklüğü ve girişimde bulunmama için
sebep olabilmektedir.

DOSYA •EĞİTİMe dair

Hissi derinlik: Çocuklar duyguları yoğun
bir şekilde yaşarlar. Normal insanlar için
normal kabul edilen bir duygu bu çocuklarda aşırı şekilde yaşanabilir. Örneğin
nesli tükenen hayvanlara yönelik aşırı
hassas davranabilirler ve bu yüzden uykuları kaçabilir. Öğrenciler kurallara uymadıklarında onlara aşırı tepki gösterebilirler. Haksızlığa karşı tahammül edemezler. Herhangi bir adaletsizlik algısında
olurlarsa aşırı tepki gösterebilirler. Ayrıca
diğer insanların duygularını anlamada
yaşıtlarına göre daha iyi olma eğilimindedirler.

Üstün Zekâlı/Yetenekli Çocuklar
Nasıl Tanılanır?
Üstün zekâlı/yetenekli çocukların temel
tanılanma yöntemi zekâ testleridir. Bu
testler ilgili eğitimleri almış uzmanlar tarafından uygulanır. Testlerden başka alternatif tanılama yöntemleri olmasına rağmen ülkemizde yoğun bir şekilde test kullanılmaktadır. Çocuğun üstün zekâlı olup
olmadığını anlamak için tek yol testler

60

BoğaziçiBülteni 2016/1

değildir. Onun öne çıkan özellikleri ve çeşitli alanlarda gösterdiği performanslarının üstün olup olmaması da önemli kriterlerdir.
Ebeveynler ve eğitimciler tanılamayla ilgili bazı hatalı yaklaşımlar sergilemektedirler. Öncelikle yetişkinlerin hırsları, çocukların uzman uzman dolaştırılıp çeşitli testlere tabi tutulmasına; çocukların testlere
çalıştırılmasına; yüksek beklentilerle çocuklar üzerine ağır bir yük bindirilmesine
sebep olmaktadır. Ayrıca sadece merak
edildiği için çocuk teste tabi tutulmamalıdır. Eğer çocukla ilgili çeşitli düzenlemeler
(anne-baba yaklaşımı, eğitim olanakları
vb.) yapılacaksa tanılama düşünülmelidir.
Diğer bir taraftan testler çocukları anlamak için kullanılmalıdır. Çocukları sadece
test sonucu olarak görmek yanlıştır. Çocuğu anlamayı geliştirmek için iletişimi artırmalı ve çocukla nitelikli zaman geçirilmelidir.

Çocuğun üstün zekâlı

olup olmadığını anlamak
için tek yol testler değildir.
Onun öne çıkan özellikleri ve
çeşitli alanlarda gösterdiği
performanslarının üstün
olup olmaması da önemli
kriterlerdir.

Üstün Zekâlı/Yetenekli Çocuklara
Sunulan Eğitim Olanakları Nelerdir?
Çocuklara sunulan eğitim olanaklarından
önce çocukların eğitim ihtiyaçlarından
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SÜLEYMAN KAHRAMAN

ihtiyacı, onları anlamaya
hazır olan; gelişime,
değişime açık öğretmen ve
ebeveynlerdir.

DOSYA •EĞİTİMe dair

bahsetmek gerekebilir. Bu ihtiyaçları birkaç kelimeyle ifade etmek mümkün olmamakla birlikte kısaca şunlar belirtilebilir.
Çocukların en temel ihtiyacı, onları anlamaya hazır olan; gelişime, değişime açık
öğretmen ve ebeveynlerdir. Bununla birlikte eğitimlerinde gelişimsel özelliklerine
dikkat edilmelidir. Örneğin hızlı öğrenen
ve sınıfta sürekli sıkıldığını ifade eden bir
çocuğa onun entelektüel keyif alabileceği
çalışma, etkinlik, uygulama, araştırma,
proje, görev vb. sunulmalıdır. Ders materyalleri hem kolay hem de çok zor olmayacak şekilde seçilmelidir. Çocuğun yetenek
ve ilgi alanlarına hitap eden ders içi ve
ders dışı kulüp, kurs, çalışma, etkinlik, uygulama, araştırma, proje, görevler planlanmalıdır.
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Ülkemizde çocuklara sunulan olanakları
devlet ve özel sektör kanalıyla sunulanlar
olarak ele alabiliriz. Devlet kanalıyla sunulan temel hizmet Bilim Sanat Merkezleri’dir (BİLSEM). Sayıları yetmişten fazla
olan bu merkezlerde tanılama aşamalarını
geçen çocuklar akademik derslerde ve sanat alanlarında proje ve ilerletilmiş ders
odaklı eğitim görmektedirler. Okul saatleri dışında gidilen BİLSEM’lerde öğrencilerin çeşitli yetenek alanları desteklenmeye
çalışılmaktadır. Özel sektör kanalıyla sunulan hizmetler arasında özel okullarda
özel sınıflar, toplama sınıflar, zenginleştirme programları; özel okul dışındaki kurumlarda ise zenginleştirme, bilim araştırmaları ve çeşitli atölye çalışmaları bulunmaktadır.

Üstün Zekâlı/Yetenekli Çocukların Ebeveynlerine Öneriler
•

Çocuklarınızın özelliklerini anlamaya çalışın. Kaynaklarda yazan bütün üstün
zekâlılık özelliklerin hepsinin çocukta olmasını beklemeyin. Bu mümkün değildir.

•

Çocuğunuzun özelliklerinden dolayı farklı ebeveynlik ve eğitim yaklaşımlarına
ihtiyaç duyduğunu unutmayın.

•

Çocuğun potansiyelini görmezden gelmeyin. Ayrıca çocuğunuzdan aşırı beklenti
içinde olmayın. Sizin aşırı beklentileriniz çocuğunuzun ciddi sorunlar yaşamasına
sebep olabilmektedir.

•

Çocuğunuzun ilgi ve yetenek alanlarına göre çeşitli kitaplar, kaynaklar, ilgi merkezlerine ziyaretler ve kulüp faaliyetlerine ihtiyacı olduğunu dikkate alarak ona
imkânlar sunun.

•

Kendinizi geliştirmeye açık olun. Okuyabileceğiniz kaynakları araştırın ve bu çocuklar için tavsiye edilen ebeveynlik yaklaşımlarını benimsemeye çalışın.

•

Çocuğun sizin istediğiniz değil, onun istediği çalışmaları yapmasına fırsat verin.
Çocuğu her alanda üstünlük göstermeye zorlamayın.

•

Çocuğunuz üstün diye patronun o olmasına müsaade etmeyin. Üstün olsa da disipline edilmeye ve sınır konulmaya ihtiyacı olduğunu unutmayın.

•

Çocuğunuzun eğitim ihtiyaçları için bu çocukların pedagojisini bilen eğitimcilerden destek alın.

•

Çocuğunuzun eğitim ihtiyaçları mevcut okulunda karşılanmıyorsa, okul değişikliği düşünmeniz çocuğunuzun faydasına olabilir.
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Çocukların en temel
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Fikir, Sanat ve Medeniyet
Komisyonu Etkinlikleri
SOSYOLOJİK ANALİZ OTURUMLARI
Sömürgecilik Karşıtı Hareketler ve Bağımsızlık Hareketleri • 13.01.2015
BEDİÜZZAMAN FİKRİYATI PANELLERİ
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sosyolojik analiz oturumları

BEDİÜZZAMAN FİKRİYATI PANELLERİ

Sömürgecilik Karşıtı Hareketler ve
Bağımsızlık Hareketleri

Bediüzzaman
Aslında Ne Demek İstemişti?
Metin Karabaşoğlu

13 O c ak 2 01 5
Değerlendirme: Yasemin Erva Önal-İngilizce
Öğretmenliği’ 16

şimde mikro yapıların makro yapılar üzerindeki belirleyi-

19 Şub at 2015

ci etkisini ele aldık.

Değerlendirme: Elif Bayır-İngilizce Öğretmenliği’ 15

Sosyolojik Analiz Oturumları Ocak programında
“Sömürgecilik Karşıtı Hareketler ve Bağımsızlık
Hareketleri” konusunu Gillo Pontecorvo’nun
1966 yapımı Battle of Algiers (Cezayir Bağımsızlık
Savaşı) filmi üzerinden ele aldık.

satıcısının, sadece siyasi bir suçlunun “Çok Yaşa Ceza-

13 Ocak Salı günü Ayşen Baylak yönetiminde gerçekleşen programda, bir zamanlar Fransa’nın kolonisi olan
Cezayir’in özgürlüğüne kavuşmasını konu alan “The
Battle of Algeria” filmini izlerken, tarihin sürekli tekerrür
halinde olduğuna bir kez daha tanıklık ettik.
Filmin ardından yaptığımız değerlendirmede, toplumsal
değişimin temel unsurunun bireylerin bilinç düzeyleriyle
doğrudan bağlantılı olduğu sonucuna vardık.
Sohbetimizin devam eden bölümünde, toplumsal deği-

sahip olduğu hususunda fikir alışverişinde bulunduk.
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Bu bağlamda, hiçbir ideolojiye sahip olmayan bir sokak
yir!” diyerek giyotine gitmesini seyrettikten sonra devrimin ön safında belirleyici bir unsur olarak yer almasını
analiz ettik.
Kelebek etkisi yaratan bilinçli bir insan eyleminin, toplumsal hayatın yeniden üretilmesinde ne denli öneme
Ahlak ve etik kavramının, evrensel bir tanımı olmadığını
ve de iktidarı elinde bulunduran güç unsurunun tanımına mahkûm olduğunu film vesilesiyle bir kez daha gördük. Yani güçlü olanın ahlakı meşru bulunurken, güçsüz
olanın ahlakının sorgulanmasına ve yok sayılmasına tanık olduk.

Söze “Adil ve hakim-i mutlak olan Allah’ın Rahman ve Rahim olan isimlerine yemin ederim ki…”
diye başlayan yakın tarihimizin İslam düşünürü
Said Nursi aslında ne demek istemişti? Sorunun cevabını 19 Şubat Perşembe akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de Yazar Metin
Karabaşoğlu’nun konuk olduğu panelde aradık.
Bediüzzaman Fikriyatı Panellerinin ilki olarak Abdullah Taha Orhan (Politika’ 09) moderatörlüğünde gerçekleşen programda konuğumuz, Bediüzzaman Said Nursi’yi ve bugün kendisi hakkında
hâkim olan bakış açısını derinlemesine ele aldı.
İslam düşünürlerinin anlaşılmasını engelleyen perdeler-

den bahseden Metin Karabaşoğlu, ilk olarak bu düşünürlerin eserlerinin batılı ve modern bir algıyla yorumlanmasından kaynaklanan sıkıntılardan bahsetti. Karabaşoğlu, “Kendini ve kâinatı anlamakta bireyi etkin figür olarak gören İslam, asla Batının bir antitezi olamaz,
o ancak hareketin asli noktası olabilir.” diye konuştu.
Karabaşoğlu ikinci bir perde olarak günümüzde Müslüman entelektüellerin Said Nursi hakkında sahip oldukları yetersiz bilgi ve algıyı gösterdi. Said Nursi’nin sadece
aksiyoner yönünü öne çıkararak “mücahit bir adam” ifadesine indirgenemeyeceğine değinen Karabaşoğlu, bu
tutumun onun entelektüel kimliğine haksızlık etmek
olacağını vurguladı. Karabaşoğlu, Said Nursi’yi tanımlayacak en kısa ve kapsamlı ifadenin “mümin ve müslim
bir yaşamın arayışında bir adam” olabileceğini belirtti.
Risale-i Nur külliyatından çeşitli alıntılarla, Nurculuk hareketinin günümüze dek olan tarihiyle devam eden panel, soru cevap kısmıyla son buldu.
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Ayşen Baylak

BEDİÜZZAMAN FİKRİYATI PANELLERİ

ASLINDA NE OLDU?
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Alatas aldı. Alatas, içinde bulunduğumuz modern zamanlara kadar sosyal hayatın geçirdiği tarihsel değişimi
değerlendirdi. Buna ek olarak, insanların bu hayata
adaptasyon sürecinde, “modernite” kavramı adı altında
oluşturdukları yeni bir hayat tarzından bahsederek, bu
yeni yaşayış biçiminin ihtiva ettiği problemleri analiz
etti. İnsanların gittikçe bireyselleşerek yalnızlaşmasını
problem olarak gören Alatas, İslam dünyasının buna
tepki verdiğini ancak bu tepkinin de bazı sorunlar taşıdığını söyledi. Alatas’a göre, İslam dünyası içerisinde dinin
modern yaşamın dışında tutulmaya çalışılması, Nursi’nin modernite üzerindeki eleştirilerinden biriydi. Bununla birlikte, ümitsizlik ve Nihilizmin de İslam dünyası
arasında yaygınlaşan bir hastalık olduğunu belirten Alatas, Nursi’nin bu probleme çözüm olarak, kişilerin ahiret
inancının kuvvetlendirilmesi gerektiğini vurguladığından bahsetti.

2 6 Ş u bat 2 01 5
Değerlendirme: Tuğba Türkoğlu-Tarih’ 15

“Bediüzzaman Fikriyatı” panellerinin ikincisini 26
Şubat Perşembe akşamı yine Albert Long Hall’de
gerçekleştirdik. “Bediüzzaman Aslında Ne Demek
İstemişti?” sorusuna cevap aranan panelde, Said
Nursi’nin fikriyatını anlamak için İslam ve modernite karşılaştırması Risale-i Nur perspektifinden
ele alındı. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Faris Kaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşen “Islam and Modernism From the Perspective
of Risale-i Nur” başlıklı panelde, Prof. Dr. İsmail
Hacınebioğlu, Prof. Dr. Said Özervarlı ve Singapur’dan 20 öğrencisiyle birlikte panele iştirak eden
Prof. Dr. Sayid Farid Alatas’ı ağırladık.
Panelimiz Prof. Dr. Faris Kaya’nın açılış konuşmasıyla
başladı. Genel bir girişin ardından ilk sözü Prof. Dr. Farid
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Bir diğer konuğumuz Prof. Dr. Said Özervarlı ise konuşmasına “Değişime ne kadar ihtiyacınız var?” sorusuyla
başladı. Özervarlı, Modernleşme sürecinin Hristiyan ve
Yahudi toplumlarının yanı sıra İslam toplumlarını da
önemli oranda etkiledi. Nursi’nin, toplumda değişebilen
ve değişemeyen değerler arasında bir denge kurduğundan bahseden Özervarlı, onun geçmişi romantikleştirmeden, doğrudan doğruya modern toplum düzenine
karşı bir tepki geliştirdiğini belirtti. Konuşmasının sonunda Özervarlı, modern toplumlarda yaygın olan materyalizm, ayrımcılık ve yalnızlığın insanların ümitsizliğinden kaynaklandığını ileri sürerek, Nursi’nin bunlara
karşı İslami ilkeleri çözüm olarak kabul ettiğini vurguladı.
Son konuşmacımız Prof. İsmail Hacınebioğlu ise, Bediüzzaman’ın, bilginin kaynağını sorguladığını belirterek
bizleri “Gerçek nedir?” sorusuna yönelttiğinden bahsetti. Hacınebioğlu, Bediüzzaman’ın, Risale-i Nur’da
Kur’anî metodolojinin ışığıyla, akılcılığı ön plana çıkarıp
rasyonel sorular sorarak kanıtlama tekniğini kullandığını
ifade etti. Bu yönüyle Risale-i Nur’un şuhudî bir tefsir
olduğunu vurgulayan Hacınebioğlu, “Modernizm görmek inanmaktır derken, Nursi inanmak görmektir der”
şeklinde konuştu. Hacınebioğlu, Risale-i Nur’un başından sonuna kadar bu fikri işlediğinin altını çizdi. Hacınebioğlu konuşmasını, “Bizim bakış açımız, akılcılık ve
nedensellikle Kur’anîleşmeli” diyerek sona erdirdi.

Nasıl Bir Başkanlık Sistemi?
2 7 Mar t 2015

SÜLEYMAN ÜLKER

27 Mart Cuma günü düzenlenen “Aslında Ne
Oldu?” programında “Nasıl bir Demokratik Sistem? Nasıl Bir Başkanlık Sistemi” sorularının cevabını Araştırmacı Süleyman Ülker’le aradık. Konuğumuz, detaylı bir sistem modeli ve görselleriyle zenginleşmiş sunumuyla, başkanlık sisteminin
hem teorik altyapısının hem de pratik mekanizmalarının nasıl olabileceğine dair bilgiler paylaştı.
Bağımsız araştırmacı Süleyman Ülker konumuzu siyasi tartışmaların ötesinde kuramsal olarak iki kısımda ele aldı. Birinci olarak siyaset biliminin kullandığı,
kabul ettiği cari kavramlar üzerinden değerlendirmelerde bulunurken, ikinci olarak da tamamen kendi
ürettiği tezi üzerinden tespitlerini anlattı.
Ülker Parlamenter Sistemin işleyişini, kendine ait
“Parlamenter sistem sarkacı” kavramıyla açıkladı.
Konuğumuz 1876’dan günümüze ülkemizde uygulanan parlamenter sistemin hikayesini özetledi. Sonrasında ise dünyada yürürlükte olan farklı sistemler
hakkında bilgi verdi.
Monarşi için kurulmuş parlamenter sistemin 1870
yılında ilk defa Fransa’da bir cumhuriyete adapte
edildiğini ifade eden Ülker, yine bu ülkede ilk defa,
parlamenter monarşideki monarkın yetkilerini transfer edeceği bir devlet başkanı olarak cumhurbaşkanı
figürünün ortaya çıktığını kaydetti. Ülker, Fransa’nın
daha sonraları ise ne Amerika ne de İngiliz sistemlerini almak istememesi üzerine kendine özgü yarı başkanlık sistemini geliştirdiğini söyledi.

Amerika’da uygulanan başkanlık sisteminin hiç sorunu yoktur diyemeyiz. Ama bu sistemin sorunlarını
sistem içinde kalarak ve demokratik yöntemlerle çözmek mümkündür. Hatta bırakın çözmeyi bu sorunlar
avantaja dahi dönüştürülebilir.”
Konuğumuz bu noktadan sonra da kendi ürettiği tezin ayrıntıları üzerinde durdu. Belli bir amaca dayanarak ortaya çıkan bir insan icadı olarak gördüğü demokrasi kavramını “Demokrasi için temel amaç nedir? Hangi ontolojik okuma üzerinden doğmuştur?”
sorularına bulduğu cevapları katılımcılara aktardı.

“Parlamenter sistem de yarı başkanlık sistemi de
sonuçta çok başlı bir yönetime sebep oluyor” diyen
Süleyman Ülker iki sistemi karşılaştırmaya şu sözlerle devam etti: “Başkanlık sisteminde yürütme doğrudan halk tarafından seçildikten sonra, yine halk
tarafından o yürütmeyi denetleyecek bir başka yapı
olarak yasamayı seçmek mümkün. Bu parlamenter
sistemde mümkün değil. Parlamenter sistemin temel sorunları yapısaldır ve bu sorunları sistem içinde
kalmak kaydı ile gidermek mümkün değildir. Bugün
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Risale-i Nur Perspektifinden
İslam Ve Modernite Karşılaştırması

ASLINDA NE OLDU?

ORADA N’OLUYOR

İslamofobi

Suriyeli Mülteciler

23 Şub at 2015

Nazlı Sinem Koytak

Değerlendirme: Ayşe Ulucak-PDR ‘ 17

YUSUF ADIGÜZEL

23 Şubat Pazartesi günü düzenlediğimiz Orada
N’oluyor? Programında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel’i misafir ettik. Salih Ünüvar (İşletme’ 15)
moderatörlüğünde yapılan sohbette “İslamofobi”
konusunu ele aldık.

8 Mayıs Cuma günü “Aslında Ne Oldu” programı
kapsamında Suriyeli Mülteciler hakkında bir etkinlik düzenledik. Sınır Tanımayan Doktorlar organizasyonunda görev alan ve Kilis’te Suriye’den
ülkemize gelen insanlara psikolojik destek sağlamak amaçlı çalışma yürüten psikolog Nazlı Sinem
Koytak (Psikoloji’ 02)konuğumuz oldu.
Etkinlikten birkaç gün öncesinde sosyal medyada karşılaştığım Metin Karabaşoğlu’nun muhacirlere atfen söylediği “‘Suriyeliler’ kelimesi (yabancılaştırdığı için) zihnimi tırmalıyor” ifadesine denk gelmiştim. Programın duyuru kısmında, devam ettiği süreçte ve sonrasında hep
bu kavrama takılıyordu benim de aklım; Suriyeliler ya da
Suriyeli mülteciler dediğimizde ortaya çıkan “öteki” olma
hali, sayıları iki milyonu aşan ve her gün sokakta, otobüste, oturduğuz apartmanda karşılaştığımız insanlarla aramıza nasıl bir set koyuyordu kim bilir?
Etkinlik sırasında dinleyicilerin genel profili hakkında bilgi sahibi olmak ve konuya dair merak ettikleri noktaları
belirlemek için öncelikle onlara söz hakkı verildi.
“Suriyelilerin öncelikli ihtiyaçları neler olabilir?” diye sordu bir dinleyici. Bir diğeri Türkiye’nin insani yardım sağlamak konusundaki yeterliliğini sordu. Bu noktada “Türkiye tipi insani yardım” ifadesini hatırlatan Nazlı Hanım
şöyle devam etti: “Diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de “beş yıldızlı” denebilecek bir hizmetten bahsedebi-
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liriz. Bu hizmet devlet tarafından teşvik ediliyor ama yerel kademede sorunlar mevcut. Suriyelilerin konakladıkları kamplar, Avrupa standartlarının üstünde hizmet veriyor fakat hala iki milyonun insanın sadece %20lik bir
kısmına barınma imkânı sağlıyor. Ayrıca kamplar hala insanların çamur içinde yaşadıkları, toplu banyo ve mutfak
alanlarını kullandıkları, dar ve sıkışık alanlarda birlikte yaşadıkları yerler.”
Dinleyicilerden biri “sosyal duyarsızlaşma” ifadesini gündeme taşıdı. “Her gün sokaklarda karşılaştığımız, üzerine daima bir şeyler söylenip yazılan Suriyeliler konusunda hassasiyetimizi yitirdik mi?” diye sordu. Nazlı Hanım bu soruya
kapsamlı bir toplumsal psikoloji eleştirisinde bulunarak cevap vermeyi tercih etti. “Müminler ancak kardeştirler” ayetine de atıfla, ensar ve muhacir ahlakından yoksunluğumuzu dile getirdi. Türkiye’nin genelinde hâkim olan “Biz Suriyelilere yardım ediyoruz” kibrini eleştirdi ve şu cümleleri
kurdu “Biz bunları yapıyoruz diye iyi değiliz, neden karşılığında bir teşekküre gerek duyuyoruz? Neden Suriyelilerle
ilgili programlarda çocukların ellerine “bizi kabul ettiğiniz
için teşekkürler” yazılı pankartlar verip, önümüzden geçmelerini izliyoruz. Maalesef bu tür uygulamaların psikolojide
çok olumlu karşılıkları yok”.
Başka bir dinleyici “Neden Türkiye’ye yerleşmeyi planlıyorlar peki, geri dönmek istemiyorlar?” diye sordu. Nazlı Hanım
bunun karşılığında kısa ama cevabı zor bir soru sordu “Neden gitsinler?”. Sorunun cevabını beklemeden, hepimizin
düşündüğünün aksine şunları söyledi “Sınır Tanımayan
Doktorlar olarak Kilis’te 25 bin kişiye ulaştık 2012 yılından
beri, onların büyük bir kısmıyla şahsi olarak konuştum ve
bugüne kadar geri dönmek istemeyen bir kişiyle bile karşılaşmadım. Unutmayın şu an için dönmek, ölmek demek.”

Dünyayı var olan haliyle Kuzey- Güney diye ikiye ayırırsak; refah, gelir durumu, gelişmişlik düzeyi ve insan haklarına saygı
bakımından büyük bir uçurumla karşılaşacağımızı belirten
Adıgüzel, olabildiğince fakir, istikrarsız, savaş halinde olan ve
açlıkla boğuşan güney ülkelerine karşılık; Avrupa ülkelerinin
ve Kuzey Amerika’nın oldukça zengin ve refah içindeki durumunun, insanları bulundukları coğrafyalardan, daha güvenli
ve rahat yaşayabilecekleri bu bölgelere gitmeye zorladığını
belirtti. “Her gün televizyonlarda ve gazetelerde Akdeniz’de
onlarca insanın boğulduğu haberini alıyoruz. Bu insanlar
kimler diye baktığımızda Kuzey ve Orta Afrika’daki Müslüman coğrafyalardan Avrupa’ya ulaşmaya çalışanlar olduklarını görüyoruz. Son yıllarda en çok göç veren yerler neresi diye
baktığımızda da Afganistan’ı, Suriye’yi, Irak’ı, Somali’yi, Sudan’ı, Libya’yı, Cezayir’i, Tunus’u, Mısır’ı görebiliriz. Yani bir
taraftaki huzursuzluk büyük bir insan hareketliliğine neden
oluyor. Yusuf Adıgüzel, Müslümanların sayısının ve kalitelerinin artmasının Batı medeniyeti için büyük bir tehdit haline
geldiğini; bunun da siyasi yönü olan bir medeniyetler çatışmasına zemin hazırladığını söyledi. Adıgüzel, söz konusu
çatışmada Batının karşısında duran tarafın, sürekli baskılara
maruz kalmasına rağmen dimdik ayakta duran İslam Medeniyeti olduğunu belirtti.
Almanya’nın Dresden kentinde İslam ve yabancı düşmanlığını esas alan ırkçı Pegida hareketi hakkında değerlendirmelerde bulunan Adıgüzel, başlangıçta basit bir korku olan
İslamafobinin bir ideolojiye dönüştürüldüğünü dile getirdi.
Yusuf Bey, bu sürecin başarılı olması için de, Batı ülkelerinde yaşayan Müslümanların sürekli hukuksuzluk ve baskılara

maruz bırakılarak radikalize edildiklerini kaydetti.
Adıgüzel sözlerine şöyle devam etti: “Çok kültürlülüğün,
huzurun, insan haklarına saygının başkenti Amerika, aynı
zamanda İslam’a karşı müthiş bir hoşgörüsüzlük de besleyebiliyor. Bunu temellendirmek için IŞİD’e, El Kaide’ye, saldırılara ihtiyaç duyuyor. Bu korkuyu ancak bu tür çabalarla canlı
tutabiliyor. Fox TV’nin Charlie Hebdo hadisesinde haberleri
veriş tarzı Müslümanlara yönelik öfke ve korkuyu kışkırtmanın iyi bir örneğiydi sadece.”
Daeş için insan kaynağı olan Avrupa ülkelerinin, şimdi savaşçıların geri dönme ihtimaline karşı kara kara düşündüklerini
ve bu kişilerin kendi ülkelerine karşı tehdit oluşturmalarını
engellemek için gerekli önlemleri almaya çalıştıklarına işaret etti. Adıgüzel, bu ülkelerin bir nevi kendi yarattıkları bu
tehdidi bertaraf etmek içinse Müslümanların haklarını daha
fazla kısıtlamayı seçip, üzerlerindeki baskıları daha da artırdıklarını söyledi.
Adıgüzel sözlerini “Batı için büyük bir İslamlaşma tehlikesi
var. Çünkü medeniyet dediğiniz şey bir insan ömrü süresince
yaşanan şeyler değildir. Bir devletle de kurulmaz. Medeniyet
bütün bir inanç grubunu içine alabilecek kadar büyük bir coğrafya ve fikir birliğine sahip olmayı gerektiren bir olgudur. Bu
genişlikte baktığımızda dünyada hakiki medeniyet anlamında üreten, bundan sonra gelecek Müslüman kuşaklar olacak.
Çünkü batının hızla yaşlanmasına karşılık, İslam dünyası her
türlü ezilmeye ve gerilemeye mahkûm görünmesine rağmen
hâlihazırda Batıya meydan okuyabilecek tek unsur“ diyerek
bitirdi.
Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel program sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevapladı.
BoğaziçiBülteni 2016/1
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8 May ı s 2 01 5
Değerlendirme: Elif Bayır-İngilizce Öğretmenliği’15 /
Büşra Şahin PDR’17

Göç sosyolojisi üzerinde çalışmış olan Yusuf Adıgüzel,
İslamafobiyi geniş manada, Müslümanların bulundukları yerlerden memnun olmayarak göç etmelerinin sonucunda, azınlık durumunda kaldıkları Batının İslamlaşma
korkusu olarak tanımlayabileceğimizi söyledi.

ORADA N’OLUYOR

ORADA N’OLUYOR

Amerika’da Irkçılık ve Ferguson Olayları
ZÜBEYİR NIŞANCI

Türk Modernleşmesi ve Ermeni Meselesi
16 Ni san 2015

İSMAİL COŞKUN

Değerlendirme: Muhammet Topal-Tarih’ 18

16 Nisan Perşembe akşamı Boğaziçi Konak’ta
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun’u ağırladık.
Kısa bir gecikmenin ardından hızlı başlayan
programda, sosyolojik bir bakış açısından ‘Türk
Modernleşmesi ve Ermeni Meselesi’ konularını
çok yönlü bir şekilde değerlendirme fırsatı
bulduk.

19 Mart Perşembe günü düzenlediğimiz “Orada
N’oluyor?” programında İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zübeyir
Nişancı’yı misafir ettik. Salih Ünüvar (İşletme’ 15)
moderatörlüğünde yapılan sohbette “Amerika’da
Irkçılık ve Ferguson Olayları” konusunu ele aldık.
Chicago’da bulunan Loyola Üniversitesi’nde doktorasını
tamamlayıp, Şubat ayı itibariyle Türkiye’ye dönen hocamız, Amerika’daki ırkçılık meselesinin temel sebeplerinden bahsetti. Siyahlar ve beyazlar arasındaki gerginlik ve
adaletsizlikleri, Kuzey-Güney mücadelelerini, ekonomik
koşullarla suç oranları arasındaki ilişkileri istatistiki verilerle katılımcılara aktardı.
Nişancı halen, Chicago’nun Güney bölgelerinin siyahi
göçmenlerle dolu olduğunu ve bu bölgedeki suç oranlarının oldukça yüksek seyrettiğini söyledi. Bir gecede otel
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ve hapishanelerde kalan insan sayıları kıyaslandığında
hapishanelerde kalanların daha fazla çıktığını belirten
Nişancı, suç işleyen siyahilerin iş bulma ihtimalinin çok
zayıf olduğunu ve dolayısıyla bu kişilerin yeniden suç işlemek zorunda kaldıklarını vurguladı.
ABD’de Siyahi (African Amerikan) bir gencin Ferguson
şehrinde polis tarafından öldürülmesi sonrası çıkan olayları yakından izleme imkanı bulabilen Dr. Zübeyir Nişancı
ile Amerika’daki ırkçılık olgusunu ele almış olduk. Sunum
sonunda gelen soruların da cevaplanmasıyla programımız son buldu.

Coşkun, zamanla kendi iç denge ve bütünlüğünü kaybeden
Osmanlı’nın güç kaybettiğini ve Türk modernleşmesi denilen sürece zemin hazırlandığını ifade etti.
İsmail Coşkun’a göre, günümüzde Türk Modernleşmesi yeni
bir okumaya muhtaç. Yaygın görüşün aksine modernleşme
sürecinde Osmanlı’nın edilgen bir rol oynamadığını vurgulayan Coşkun, devletin bu dönemde zayıf düşüp Batı baskısına
maruz kaldığını; fakat modernleşme deneyimine kendi istek
ve seçimiyle girdiğini belirtti. Coşkun, bu dönemde modernleşmenin topluma yeni bir şekil verme amacı gütmediğini
ve tamamen devletin kendisine yönelik bir çaba olduğuna
değindi. Coşkun, Modernleşmenin topluma yöneltilmesinin

1923 sonrasında vuku bulduğunu dile getirdi.
Osmanlı’da Ermeni cemaatinin toplum içinde önemli bir
fonksiyon icra ettiğine dikkat çeken Coşkun, devletin Ermenilerin dini ve kültürel zenginliklerinin korunmasında
önemli katkıları olduğunu kaydetti. Coşkun, 1800’li yıllardan sonra devlet mekanizmasında ortaya çıkmaya başlayan zafiyetler ve dış güçlerin Osmanlıyı yok etmek için
Ermenileri araçsallaştırmasının, Ermeniler ve devlet arasındaki ilişkinin niteliğini ve tarafların birbirlerine karşı kanaatlerini önemli oranda değiştirdiğini söyledi.
İsmail Coşkun, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İslamiyet’te bir yüzüne vurana diğerini çevirmek diye bir
şey yoktur; bizde kısasa kısas vardır. Osmanlı’nın güç kaybetmesini fırsat bilen Ermeniler Osmanlı’ya kazan kaldırdı
ve İttihat Terakki de kısasın şartını yerine getirdi. Bu bir kıyım değildir; şartların gerektirdiği bir çatışmadır. Bu yüzden
İttihatçılara kızmamak lazım; İttihat Terakki birçok sesin
temsil edildiği bir koalisyondu, Sultan Abdulhamid’i indirmenin pişmanlığını yaşayan ve bunun bedelini imparatorluğu elinden kaybederek ödeyen bir koalisyon. Ve tekrar
üzerine basarak söylüyorum, bizim yüzleşmek zorunda
olduğumuz kötü bir geçmiş yoktur, bu mesele tarihsel ve
sosyolojik arka planıyla beraber anlaşılmalı ve günümüz
dengelerine de bu sonuçlar göz önünde bulundurularak
yaklaşılmalıdır. Çünkü nihai karar anına gelindiği zaman iyi
ve kötü diye bir ayrım mümkün olmayacaktır.
Katılımcılar tarafından sorulan sorular ve yapılan değerlendirmelerden sonra program sona erdi.
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19 Mar t 2 01 5
Değerlendirme: Salih Ünüvar-İşletme’ 15

İsmail Hoca, Anadolu’nun tarihi ve coğrafi olarak sahip olduğu eşsiz konumu kavrayabilmek için ”Palimsest” kavramından faydalanabileceğimizi ifade etti. İsmail Coşkun bu
kavramı şöyle tarif etti: “Eski Yunan ve Roma’da yeni bir
kitap yazılacağı zaman eski kitapların üzerindeki yazıları
kazırlar ve yeni kitabı bu sayfalara yazarlardı. Günümüzde
bir takım kimyasal işlemler sonucunda bu sayfaların üzerine yazılmış bütün yazılar kat-kat ortaya çıkartılabiliyor. İşte
bu metinlere verilen isim “Palimsest”dir.” Coşkun, Anadolu’nun da tıpkı bir palimsest gibi tarih boyunca birçok millete ev sahipliği yaptığını ve sarf edilecek az bir çabayla, bu
farklı uygarlıklara ait izlerin kolaylıkla görülebileceğini belirtti. Anadolu’da yaşayan farklı halklar arasındaki dengeleri kurup koruyabilen güçlerin bu topraklarda hükümferma
olduklarını, aksi halde bunların kısa bir zaman sonra yok
olduklarını söyledi. Osmanlı’yı Anadolu’daki hassas dengeleri uzun yıllar muhafaza etmekle beraber; aynı zamanda
Avrupa içi dengelerin belirlenmesinde de etkili olan büyük
bir devlet olarak niteleyen Coşkun, Osmanlı’nın sahip olduğu kudreti anlamak için Piri Reis’in haritasına bakmanın
yeterli olacağını kaydetti.

PSİKOLOJİ OKUMALARI

PSİKOLOJİ OKUMALARI

Davranışçı Terapi’nin Doğuşu ve
Yöntemle İlgili Temel Tartışmalar

Bilişsel Terapi’nin Doğuşu ve Yöntemle İlgili
Temel Tartışmalar
Zehra Ağır

2 7 Mar t 2 01 5

araştıran Watson ise Davranışçılığın bir ekol olarak
ortaya çıkmasında öne çıkan isimdir.

“Psikoterapide 3 Kuram” başlığı altında
Davranışçı Terapi, Bilişsel Terapi, Bilişsel
Davranışçı Terapi ve Yöntemle İlgili Temel
Tartışmaların konu olacağı Psikoloji
Okumaları’nın ilk oturumu gerçekleşti.

Ağıra göre, ikinci aşama olan yeni-davranışçılıkta
Tulman, Guthrie, Hull ve özellikle Skinner’ın çalışmaları
Davranışçılığı radikal bir pozisyona taşımıştır. Bandura
ve Rotter’in sosyal öğrenme teorileriyse, bilişsel bir
boyut kazanan davranışçılık hareketini üçüncü bir
aşamaya evirmiştir.

27 Mart Cuma günü Zehra Ağır (Psikoloji’09)
moderatörlüğünde düzenlenen oturumda, psikolojide
Davranışçılık ekolü ve Davranışçı Terapi yaklaşımını ele
aldık.

Dinleyicilerin aktif olarak katıldığı programda daha
sonra “Stan Vakası” davranışçı perspektiften ele
alınarak değerlendirildi.

“Zehra Ağır kimdir?” ve “Vakfımız bünyesinde böyle bir
okumaya niçin ihtiyaç duyulmuştur?” sorularına verilen
cevapların ardından programımız, çeşitli bölümlerden
psikolojiye ilgi duyan katılımcıların tanışmasıyla devam
etti.
Zehra Ağır, davranışçılık hareketinin oluşumunun üç
aşamada incelenebileceğini belirtti. Ağır, ilk aşamanın
birbirleriyle aynı dönemde hayvanlar üzerinde benzer
deneyler yapan Thorndike ve Pavlov’un gerçekleştirdiği
çalışmalardan oluştuğunu ifade etti. Davranışçılık
çalışmalarında elde edilen bulguları insanlar üzerinde
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Örnek vakaya, bilinç ve ruhu yok sayan davranışçı
yaklaşımla bir açıklama getirilememesi üzerine,
günümüzde davranışçı terapi yerine, bilişsel davranışçı
terapinin öne çıkarılma gerekçesinin de bu yetersizlikten
kaynaklandığına dikkat çekildi.
Son olarak davranışçı terapi yöntemlerinin ülkemizde
uygulanabilirliği üzerinde konuşularak program
sonlandırıldı.

30 Ni san 2015
Değerlendirme: Gizem Gündoğdu- Matematik’ 10

İlk oturumunu geçen ay gerçekleştirdiğimiz “Psikoterapide 3 Kuram” ana başlıklı Psikoloji Okumaları’nın 30 Nisan Perşembe günü düzenlenen
ikinci oturumunda “Bilişsel Terapi’nin Doğuşu ve
Yöntemle İlgili Temel Tartışmalar” konusunu ele
aldık.
Zehra Ağır yönetimindeki ikinci oturumumuz, geçen ay ele alınan Davranışçı ekol konusunun kısa bir
tekrarıyla başladı. Uyaran ve uyarıcı arasındaki bağa,
Davranışçıların nasıl yaklaştığı hatırlandıktan sonra
Bilişsel ekolün ortaya çıkma aşamalarına geçildi.
Ağır, Davranışçılıktan sonra ortaya çıkan Psikanalitik
ve Hümanistik yaklaşımlardan Rogers’ın kendini ger-

çekleştirme kavramı ve Maslow’un öğretilerinin, davranışçı kuramın önüne geçtiğini söyledi. Ağır, buna
rağmen Davranışçılığın o zamanlarda hala en baskın
kuram olarak hüküm sürdüğünden ve bunların Amerika’daki yansımalarından bahsetti. Bu sebeple Bilişsel Ekol Harvard Üniversitesi’nde kuruluyorken diğer
baskın ekollere karşı çıkamayacağı düşünülerek, ilk
olarak “Zihinsel Psikoloji” adıyla ortaya çıkmış ve ancak zamanla kabullenilmesinden sonra adını “Bilişsel
Psikoloji” olarak değiştirebilmişti.
Uyaran ve uyarıcı arasındaki bağın çok kısa olduğu;
ruh gibi kavramların kabul edilmediği Davranışçı ekole karşın Bilişsel Ekol, insan beynini bir “tabula rasa”
olarak görmüyor, insanın ruh ve bilinçaltıyla aktif bir
role sahip olduğunu öne sürüyordu. Davranışçıların
cevap veremediği pek çok soruya Bilişselcilerin cevap
veriyor olması ekolü daha çok popülerleştirdi ve kabulünü sağladı.
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Zehra Ağır

PSİKOLOJİ OKUMALARI

YAYINCILIK SÖYLEŞİLERİ

Yayıncılık ve İzdiham

FSM • F İ K İ R S A N AT V E M E D E N İ Y E T Komisyonu

Oturumumuz, bilişselcilerin arasında en bilinen bilim
adamlarından Aeron Beck’in çalışmalarının tanıtılmasıyla devam etti. Hayatında hiçbir zaman Davranışçı olmayan Beck, Hümanistik yaklaşımdan gelerek
Bilişsel ekolü benimsemiştir. Başlangıçta sadece depresyon hastaları üzerinde yoğunlaşan Beck, zamanla
aslında depresyonun bir sebep değil, insanların “yanlış yapılandırılmış düşüncelerinin sonucu” olduğunu
fark etti. Beck’in bu çıkarımları sadece depresyonda
değil panik bozukluk, anksiyete vb pek çok rahatsızlığın tedavisinde önemli sonuçlar alınmasını sağladı.
Beck’e göre depresyona (ve mutsuzluğa) sebep olarak en sık rastlanılan 7 temel mantık hatası vardı:
Keyfî çıkarım (facialaştırma): Bir olayın her zaman en
kötü ve en keskin sonuçlarını düşünme, ona göre hareket etme.
Seçici soyutlama: Bir olayın köşede kenarda kalmış
ayrıntılarına odaklanarak sonuç çıkarmak.
Aşırı genelleme: Tek bir olaya dayanarak genel inançlar oluşturma.
Abartma/küçümseme: Bir olayı hak ettiğinden daha
fazla büyütme veya küçültme.
Kişiselleştirme: Aslında bir ilişki kurmak için bir neden olmadığı halde bireylerin olayları kendileriyle ilişkilendirmeleri.
Etiketleme: Kimliğini hatalarına, kusurlarına göre
tanımlamak ve gerçek kişiliğini görmeye izin vermemek.
Kutuplaşmış düşünce: Ya hep ya hiç tarzında düşünme, bir şeyin ya en mükemmelini yapmak istemek,
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aksi takdirde hiç yapmamak.

16 Mar t 2015

Aeron Beck’in bir kişi hakkında hüküm vermeden
önce o kişiyle ilgili 10 tane iyi özellik saydırma yönteminin aslında İslamiyet’e uygun olduğu, Mehmed
Zahid Kotku hazretlerinin “Bir insan için su-i zan
etmeden önce onun 70 tane iyi özelliğini düşünün”
tavsiyesinin Beck’ten yüzyıllar önce bize yol gösterdiğinden bahsedildi.

Değerlendirme: Ayşe Ulucak-PDR ‘ 17

Daha sonra ilk oturumda Davranışçı Terapi açısından
ele alınan Stan Olgusu’na Bilişsel Terapi yönünden
yaklaşıldı. Bilişselci bir psikoloğun Stan’in hangi sorunlarına nasıl çözümler getirebileceği dinleyicilerin
aktif katılımlarıyla irdelendi. Stan’ın, ve Bilişsel Terapi’ye başvuracak olan herkesin, ilk olarak değişmeyi
kendisinin istemesi gerektiğini vurgulandı.

Sohbetine dergiyi kurmadan önceki hayatından
ve arayışlarından bahisle başlayan Parlak, o
vakitleri şöyle anlattı: “Sürekli bir iş kurma
peşindeydim. Öğretmen olmak istemiyordum. Bir
gün kalkıyor kendi kendime gazeteye ilan veriyor,
güya dershane açıyor, diğer gün dershaneye
başvuranları geri çevirmekle uğraşıyordum.
O vakitler çevrem kendi iradem dışında
edebiyatçılardan oluşuyordu.”

Son olarak Stan’ın sorunlarından yola çıkılarak aslında kendi hayatımızda da fark etmediğimiz “öğrenilmiş çaresizliklerimiz” olduğu, sorunlarımıza farklı rollerdeki kişilerin gözleriyle bakmanın, kısaca İslam’da
yer alan “istişare” kavramının işletilmesinin bize ışık
tutacağının altı çizilerek program sonlandırıldı.

Bülent Parlak

16 Mart Pazartesi günü Boğaziçi Konak’ta İzdiham
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak’ı
yeni programımız “Yayıncılık Söyleşileri”nde
ağırladık.

İlk şiiri Dergâh dergisinde kapaktan çıkınca herkesin şaşırdığını söyleyen Parlak şöyle devam etti: “Daha önce şiir yazıp yazmadığımı sordular, yazmadım dedim. İkinci şiirim de
kapaktan çıkınca Mustafa Kutlu beni yanına çağırdı. Bana
“Sende iyi bir şiir kumaşı var, şiir yazmaya devam et” dedi.
Ben ondan sonra bu ortamları kokladım, edebiyat çevresini
biraz daha tanıdım ve dedim ki “Ben dergi çıkaramam.” O
zamanlar internet bir edebiyat olayı için hafif ve ayıp algılanan bir ortam. Ancak ben aldırmadım, siteyi kurdum,
burada beğendiğim yazıları, şiirleri yayınladım. Bu konuda
şöyle bir şansım vardı ki hep iyi kitaplar okumuştum. Yazdıklarımda da kendi karakterimi yansıttım.”
İnsanların, “İzdiham nedir?” diye merak ettiğini söyleyen
Parlak, İzdiham’ın can sıkıntısı haberleri, etkilendiği şiir ve
yazılar ve tamamen kendi hayatından müteşekkil bir iklim
olduğunu söyledi. Daha sonra katılanlarla iyi bir ekip olduklarını ifade eden Bülent Parlak, derginin çıkmaya başlamasını da şöyle anlattı:
”Pendik’te öğretmenlik yaparken makarna dükkanı açmaya karar verdim bir arkadaşımla. Ancak daha sonra arkadaşım vazgeçti. Ben elimde bir miktar parayla kaldım.
Bununla dergi çıkarayım dedim, beş sayı satar sonra bırakırım. Ancak İzdiham’ın ‘Yaşamak Sağlığa Zararlıdır’ alt
manşetiyle çıkan ilk sayısı o zamanki başat edebiyat dergilerinden daha çok sattı. İnsanlar sevdi. Bunun nedeni de

herkese hitap etmesi, güzelliği bayağı ve alelade olmayan
bir basitlikte bulmasıydı.”
Dergi ekibinin edebiyatçılardan oluşmamasının kendileri
için bir şans olduğunu söyleyen Parlak, bu durumun onları
güncel edebiyat tartışmalarının dışında tuttuğunu; böylelikle ekip arasında samimi bir dostluk atmosferinin oluşma imkanı bulduğunu ve dolayısıyla bu durumun dergiye
pozitif olarak yansıdığını belirtti. Bazı edebiyat dergilerinin
çok ağır bir dille, sanki dergiyi hazırlayanlardan başka kimse okumasın diye piyasaya sürüldüklerini kaydeden Parlak,
insanın yaratılış gayesinin Allah’ı tanımak olduğunu ve sarf
edilen her çabanın bu amaca hizmet etmesi gerektiğini ifade etti. Bu düşünceler ekseninde Anadolu’ya gönderdikleri
yayınlarla, bir edebiyat dergisi için rekor sayılabilecek satışlara ulaştıklarını söyledi.
Edebiyat çevrelerinde tanınmış isimlerden çok yeni isimlere dergilerini açtıklarını söyleyen Parlak, sözlerine “Size tek tavsiyem
var, samimi olun ne yaparsanız yapın. Dostsanız da, düşmansanız da samimi olun. Plansız olun, o an yaşayın. İyi bir dostu
olmayanın, yürüyebileceği hiçbir yol olmaz. Ben arkadaşlarımdan biriyle bir çay içme sırasında ettiğim muhabbetin tadını on
basımlık bir kitaptan almam” diyerek devam etti.
Kırk yaşından sonra kesinlikle yazmayacağını ifade eden Parlak,
o vakte kadar iki kitap daha yazacağını, bunların birinin şiir, diğerinin Türkiye sosyolojisi kitabı olacağını söyledi.
Parlak sözlerini “Ben hayatımdan keyif almadım. Ama bu meselede keyif aldım. İzdiham beni hayatın saldırılarına karşı korudu. Zannederim korumaya da devam edecek” diyerek bitirdi.
Program konuklardan gelen sorularla devam etti.
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Psikolojide ilk yöntem olarak ortaya çıkan iç gözlem
kavramı davranışçılarla kaybolduktan sonra Bilişselcilerle birlikte tekrar kullanılmaya başlandı. Fakat
insanın bilişsel süreçlerinde her şeyin tamamen iç
gözlem ile açıklanamayacağı da ortaya kondu. Bazı
koşullanmalar hala insanın iç gözlem yapmasını ve
karmaşık bilişsel süreçlerini açıklamasını engellese
de tedavi esnasında oldukça faydası görüldüğü için iç
gözlem yöntemi psikolojide uzun yıllardır kullanılmaya devam etmektedir.

YAYINCILIK SÖYLEŞİLERİ

YAYINCILIK SÖYLEŞİLERİ

Hayatı Ciddiye Alan Dergi; Lacivert
		

Meryem İlAYda Atlas

Kültür, Sanat ve Estetiğin Adresi: Dünya Bizim
16 A ral ı k 2015

Mehmet Erken

Değerlendirme: İbrahim Ethem Gören

Türkiye’den ve İslam dünyasından kültür, sanat
ve estetik değerleri önceleyen 20 binin üzerinde
telif habere imza atan Dünya Bizim haber
portalının Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Erken’i
16 Aralık Çarşamba günü Boğaziçi Konak’ta
Yayıncılık Söyleşisi’nde misafir ettik.

12 Ek i m 2 01 5

derginin kuruluş hikayesini dinleyerek devam ettik.

Değerlendirme: Elif Bayır-İngilizce Öğretmenliği’ 15

Derginin kadın dergisi olarak algılanmasını anlatan
Atlas, dergi ekibinin yarısının erkek olmasına ve
konuların güncel hayattan seçiliyor olmasına rağmen bu
algıyı halen kıramadıklarından bahsetti.

12 Ekim 2015 Pazartesi günü Boğaziçi Konak’ta Lacivert
Dergi genel yayın yönetmeni Meryem İlayda Atlas’ı
Yayıncılık Söyleşileri programımızın bu seneki açılış
etkinliğinde ağırladık.
Uzun süre ara verdiğimiz ve çok özlediğimiz fikir sanat
etkinliklerine yayıncılık söyleşileriyle yeniden başladık.
Dönemin ilk programında “Hayatı Ciddiye Alan Dergi”
sloganlarıyla Lacivert Dergi genel yayın yönetmeni
konakta misafirimiz oldu.
Yayıncılık alanına başarılı bir giriş yapan ve geçtiğimiz
bir yılda çıkardıkları her sayıyla dikkatleri üzerine çeken
Lacivert Dergi Ekim 2015 sayısında “Yerlilik” başlığı ile
karşımıza çıktı. Moderatörümüz Elif Bayır’ın ve Lacivert
Dergi’nin genel yayın yönetmeni Meryem İlayda Atlas’ın
kendilerini kısaca tanıtması ile başladığımız söyleşimize
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Bugüne kadar gurbet, mültecilik, propaganda, Türkiye
gibi birçok konuda okurlarıyla buluşan derginin bu ayki
konusu olan “yerlilik” üzerine konuştuk. Her ay bir
dosya konusu ile çıkan ilk dergilerden olan Lacivert bu
konuda daha sonra yayın hayatına başlayan “Nihayet”
ve “Cins” gibi dergilere de örnek oldu.
Meryem Hanım’ın genel olarak yayıncılık serüvenini
bizlerle paylaştığı söyleşimiz katılımcılardan gelen
sorularla devam etti. Programımız moderatörümüzün
konuğumuza hediyelerini takdim etmesi ile son buldu.

Erken on-line kültür sanat habercilik serencamlarına dair
eskilerin efradını cami ayarını mani dedikleri tarzda bir sunum yaptı. Zihinlerimizden geçen pek çok soruyla birlikte
“Peki, bunu nasıl yaptınız? Nasıl oldu da hepimizin yolunu
en az bir kere kültür sanat portalına düşürmeyi başardınız?” suallerine de vazıh cevaplar verdi.
Dünya Bizim’in on-line yayıncılık sektörüne kazandırdığı
ciddi bir katma değer var. Dünya Bizim Ansiklopedisi bunlardan sadece biri. Ansiklopedide işlenilen konular yazar
bazında sistemli bir şekilde www.dunyabizim.com’a yükleniyor.

ayna tutan mülakatı önemsiyoruz. Mehmet Erken okuyucularına, “Asım Taşer Bey gibi müstesna insanları, abide
şahsiyetleri unutmayalım, ulvi insan hazinemizin kıymetini bilelim” mesajını veriyor.
Kurucular Kurulu Üyemiz İhsan Taşer Bey’in muhterem pederi Asım Taşer Bey’le yapılan “Kelimenin tam anlamıyla
bir vakıf insan: Asım Taşer serlevhalı mülakat, aşağıdaki
linkte yer alıyor.
http://www.dunyabizim.com/index.php?aType=haber&ArticleID=22412&q=asım+taşer
Fikir Sanat ve Medeniyet Komisyonu üyemiz Salih Ünüvar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Yayıncılık Söyleşisi’nde Dünya Bizim Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Erken katılımcı arkadaşlarımıza yazarlık için açık bir davette
bulunmayı da ihmal etmedi.
Dünya Bizim’e ve Mehmet Erken’e yayıncılık serencamlarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.

Dünya Bizim’in yazarları olup biten hadiselere farklı bakmayı başarabiliyor. Elini kolunu çağdaş medeniyetin kadife görünüşlü demir çarklarına kaptıran günümüz insanı
etrafındaki güzellikleri; maddi ve manevi değerleri çoğu
kez göremiyor, es geçiyor. Muasır insanın gözü gibi gönlü
de has kıymetleri bazen fark edemiyor; neyi kaçırdığının,
hangi medeniyet umdesinden bihaber olduğunun farkına
varamıyor. Bu bağlamda Dünya Bizim’de Mehmet Erken
imzasıyla yayınlanan, camiamızın öncü isimlerinden hayırsever Doktor Asım Taşer Bey’in içinden ihlas, samimiyet,
dava adamlığı, vefa ve mücadele geçen hayat hikayesine
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Dünya Bizim, gönüllerinde sanat ve estetik güzelliklere
açık kapılar bulunanlara 7 yıldır binlerce kültür sanat haberi sunuyor. Yeni çıkan kitapların hoş kokulu satır aralarından inciler deren, okuyucuyu güzel mekânlardan haberdar
eden, hür tefekkürün kalesi dergilere kucak açan portalın
on-line kültür sanat haberciliği pek çok kişi gibi, Fikir Sanat
ve Medeniyet Komisyonu’muzun da ilgisini çekti. Programda Dünya Bizim’in içinden geçen pek çok başarı hikâyesini
haber portalının Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Bey’den
dinledik.

Yönetim Kültürü
Komisyonu Etkinlikleri
EKONOMİ SOHBETLERİ
Tahsin Özcan - Osmanlı Para Vakıfları• 20.03.2015
GİRİŞİMCİLİK SOHBETLERİ
Lokman Ökten - Web ve Mobil Marketıng • 13.05.2015
İbrahim Hakkı Yazıcı - Yenilikçi İş Fikri Geliştirme • 20.10.2015
Mehmet Nafi Artemel- E-Ticaret Uygulamalarına Farklı Bakış • 02.12.2015
IBPF 2015 - Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu• 28.03.2015
DİVAN SOHBETİ
HALUK Bayraktar-Selçuk Bayraktar - İHA’da Milli Çözüm• 22.02.2015
İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI SOHBETLERİ
Mehmet Saraç- Uluslararası Tarihi, Teorisi ve Pratiğiyle İslâm İktisadı ve
Günümüze İlişkin Çözüm Önerileri • 16.10.2015
Sabri Orman - İslâm İktisadı ve Finansı• 12.11.2015
YÖNETİŞİM SOHBETLERİ
Hasan Kaya - Meslek Olarak İK• 22.10.2015

YKK
Y önetim

K ültürü

K omisyonu

EKONOMİ SOHBETLERİ

GİRİŞİMCİLİK SOHBETLERİ

Osmanlı Para Vakıfları

Web ve Mobil Marketing

Vakfımızda önceki dönemlerin en istikrarlı
programlarından olan Ekonomi Sohbeti, Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve
Sanatları Bölüm başkanı Prof. Dr. Tahsin Özcan’ın
konuşmacı olarak katıldığı, 20 Mart Cuma akşamı
gerçekleştirilen toplantı ile yeni döneme başladı.
“Osmanlı Para Vakıfları” konusunun ele alındığı toplantıda, Osmanlı dönemindeki vakıflar ve vakıfların sosyal ve
ekonomik hayattaki yeri üzerinde duruldu.
Vakıflar aşağıdaki üç başlık kapsamında ele alındı:
• Vakıf Nedir?
• Vakıf kurumunun Tarihi
• Vakıfların Sosyal ve Ekonomik tarihi
Dini hassasiyetlere dikkat eden bireyler/ kurumlar için
finansman ihtiyacının giderilmesi günümüzün en çok
tartışılan konularından birisidir. Bu toplantıda Osmanlı
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döneminde bireylerin/kurumların finansman ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları tartışıldı. Günümüzdeki katılım
bankacılığının kullandığı yöntemlerin aslında yeni olmadığı bunların temellerinin çok önceden atıldığı belirtildi.

13 Mayı s 2015
Değerlendirme: Enes Furkan Kahya-Elektrik Elektronik
Mühendisliği’ 09

Prof. Dr. Tahsin Özcan Osmanlı arşivlerinin yaklaşık olarak 1/3’ünün vakıflar hakkında olduğunu söyleyerek aslında vakıf sisteminin Osmanlı için ne kadar önemli olduğunu vurgulayıp vakıfların sosyal hayattaki yeri hakkında
bilgi verdi.

13 Mayıs Çarşamba günü Boğaziçi Konak’ta
Satı Yelen’in (E&E Müh’09) moderatörlüğünde
gerçekleştirilen Girişimcilik Sohbeti’nde
geçtiğimiz yıllarda Etohum’un yöneticiliğini
yapmış olan Lokman Ökten’i ağırladık.

Sohbetin en fazla dikkat çeken konu başlığı ise Osmanlı
Para Vakıfları oldu. Günümüzde katılım bankacılığı ile ilgili olan tartışmaların benzerlerinin geçmişte Osmanlı
ilim adamları arasında da yaşandığı belirtildi. Para Vakfı
tartışmalarında öne çıkan ilim adamları ve tartıştıkları
konulara da değinilen sohbette Osmanlı Para Vakıflarının işleyişi ve fon kullandırma yöntemleri de ele alındı.
Ayrıca Osmanlı Para Vakıfları ile İslami Bankacılığın teoride ve uygulamada benzerlikleri ve farklılıkları dinleyicilerin dikkatine sunuldu.

Lokman Ökten girişimciliğe üniversite yıllarında başladı.
Mezun olduktan sonra çalışmaya başladığı Eksim Holding Proje Departmanı pek çok işi bir arada görmesini
sağladı. İnternet üzerindeki girişimlerine Depocum.net
ile başlayan Ökten, Philipspazari.com, Hppazari.com gibi
internet girişimleri ile tek markanın satışı üzerine yoğunlaşan internet satış portalları kurdu.
Lokman Ökten’in internet girişimleri bunlarla sınırlı kalmadı. Ev aletleri sektöründe satış yapmakta olan Pratikev’i satın aldı. Zarar etmekte olan şirketi başa baş kârlılık durumuna getirdi. Pratikev için yatırım ararken görüşmeye başladığı Etohum’un daha sonra yöneticisi oldu.

Yakın zamanda da kurumsal şirketlere danışmanlık yapmaya başladı.
Girişimcilik Sohbeti’nde Web ve Mobil Marketing konusunda bir konuşma yapan Lokman Ökten, internet trafiğinin %50’sinin artık mobil kaynaklı olduğunu söyledi.
Başarılı bir internet girişimi için mobil cihazların mutlaka
dikkate alınması ve tasarımın buna göre yapılması gerektiğini belirtti.
Katılımcıların ilgi ile dinlediği sohbeti boyunca web ve
mobil pazarlamada müşteri elde etme, kazanma, ölçme
ve sahip çıkma aşamalarında neler yapılması gerektiğini
anlattı.
Konuşmasında internet girişimlerinde başarıya ulaşmak
için gerekli olan pek çok püf noktayı aktaran Lokman Ökten konuşmasını ‘Benim işim seferdir, Zafer Allah’ın takdiridir’ diyerek sonlandırdı. Başarıya ulaşmak için yapılması gerekenleri yapmamız gerektiğini ama sonucu kesin olarak bilemeyeceğimizi belirtti.
Lokman Ökten, konuşmasından sonra sohbet katılımcılarından gelen çok sayıda soruyu cevapladı.
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Yenilikçi İş Fikri Geliştirme

E-Ticaret Uygulamalarına Farklı Bakış

20 Ekim Salı günü Boğaziçi Konak’ta Zeynep
Güran moderatörlüğünde gerçekleştirilen
Girişimcilik Sohbeti’nde gıda ve hayvancılık
sektöründe farklı girişimleri olan İbrahim Hakkı
Yazıcı’yı ağırladık.
İbrahim Hakkı Yazıcı, daha ilkokul yıllarında annesinin triko makinesini kullanıp ustalaşarak girişimcilik
serüvenine başladı. Üniversite yıllarında yarı zamanlı
Eksim Holding’de çalışarak buğday ve una ait tüm
detayları öğrendi. Eksim holding bünyesinde farklı
pozisyonlarda çalıştıktan sonra Sinangil A.Ş’nin genel müdürü oldu. Şu an gıda ve hayvancılık alanında
faaliyet gösteren IGM gıdanın ortağı ve CEO’sudur.
Yoğun iş hayatının yanında Hamilik Okulu bünyesinde sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarına devam
etmektedir.
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Girişimcilik Sohbeti’nde Yenilikçi İş Fikri Geliştirme
konusunda bir konuşma yapan İbrahim Hakkı Yazıcı,
girişimci olabilmek için yeteneğinizin olduğu alanda
uzmanlaşmak gerektiğini ifade etti. Katılımcılara yeteneklerini keşfetmeleri için SWOT analizi yapmalarını önerdi. Girişimcinin statükoya meydan okuması
gerektiğini ve daima “what if” sorusunu sorması gerektiğini aktardı. “Yeni fikirler geliştirebilmek için çok
çalışmak şart, ancak çok çalışırsanız bir gün kafanıza
elma düştüğünde, zihninizde yeni bir fikir oluşabilir”
dedi. Doğru fikirler geliştirebilmek için yaratılanı iyi
tanıyıp, ihtiyaçların farkına varabilmek gerektiğini
anlattı. Yeni girişimcilik fikirlerinin sıkı bir gözlem,
soru sorma, cesaretle fikrini deneme, çıktıyı çevresiyle istişare etme ardından gelen ilişkilendirme ile
ortaya çıkacağını belirtti.
İbrahim Hakkı Yazıcı konuşmasının ardından katılımcılarından gelen çok sayıda soruyu cevapladı.

2 A ral ı k 2015
Değerlendirme: Zeynep Güran – Endüstri Mühendisliği MS’ 16

2 Aralık Çarşamba günü Boğaziçi Konak’ta
Zeynep Güran moderatörlüğünde gerçekleştirilen Girişimcilik Sohbeti’nde Boğaziçi
Üniveristesi İİBF Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr.
Mehmet Nafi Artemel’i ağırladık..

kullanılabileceği, çalışmanın sunulduğu kişide oluşturduğu etki üzerine değinildi. Öğrencilerin okul için
yaptıkları sunumlarda bile “©” simgesini kullanabilecekleri öğrenildi. Fikri Mülkiyet, Sınai Mülkiyet, Ticari
Sır kavramları detaylıca tartışıldı. Adana Kebab’ın patentinin olamayacağı, coğrafi belge ile tescillenebileceği belirtildi. Dünya’nın iki dev markası olan Apple
ve Samsung’un yaşadığı patent savaşlarının perde
arkası konuşuldu. Hollanda ve İtalya’nın Çin karşısında geliştirdiği stratejiler paylaşıldı.

Fikri Mülkiyet Hakları konusunda yurtdışında ve yurtiçinde çalışmaları bulunan Mehmet Nafi Hoca’dan
konu hakkında pratik ve teorik bilgiler edinildi.
Programda “copyright”in önemi, hangi çalışmalarda
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Düşünsel ve vizyoner bir farklılık ortaya koyarak, katma değer oluşturmuş, ilham verici birer başarı hikâyesi olan örnekleri kamuoyunun
dikkatine sunmayı amaçladığımız Özgün İyi
Yönetim Uygulamaları Forumu’nun (Inspiring
Best Practices Forum- IBPF 2015) dördüncüsünü 28 Mart Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenledik.
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Ana sponsorluğunu Turkcell İletişim Hizmetleri A.
Ş.’nin üstlendiği ve 600 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe, Albaraka Türk Katılım Bankası A. Ş.,
Bilim ve Sanat Vakfı, Ernst&Young, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayii A. Ş., Simit Sarayı, Sunar Grup,
Speed Medya, TAV Holding sponsor, Depo Print,
Eurosis Consulting ve Kuzey Haber Ajansı ise hizmet
sponsoru olarak destek verdiler.
IBPF 2015, Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk
Dortluoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Katma
değer üreten kurum ve kuruluşların başarılarına kat-

kıda bulunarak, sayılarını arttırmanın gerekliliğini
vurguladığı konuşmasında şunları söyledi: “Bizim
ülke olarak her geçen gün katma değerli üretim yapan, kurum ve kuruluşları arttırmamız gerekiyor. Her
kuruluşun açtığı başka bir hikâye, farklı bir perspektif, pencere var. Biz bir vakıf medeniyetinin mensupları olarak hep kendimize şu düsturu edinmiştik; ‘Bir
mum bir başka mumu aydınlatmakla ışığından bir
şey kaybetmez.’ Bu amaçla çıktığımız yolda bugün
Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu’nun 4’üncüsünü düzenliyoruz. İnşallah geleneksel hale geti-

receğiz.” Dortluoğlu etkinliğin, arka planda bulunan
pek çok öğrenci ve yeni mezundan oluşan gönüllü
genç bir ekibin eseri olduğunu belirtip bu ekibe teşekkürlerini iletti.
Mütevelli Heyeti Başkanımız’ın ardından, geçtiğimiz
iki yılda olduğu gibi bu yıl da bizi yalnız bırakmayan
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nu dinledik. Konuşması öncesinde Boğaziçi
Üniversitesi’nin tanıtım filmini izlediğimiz Rektör
Barbarosoğlu, artık ekonomisi sürekli büyüyen, bölgesel ve küresel düzeyde liderlik sergileyen, doğal
BoğaziçiBülteni 2016/1
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Işık, 1863 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesi’nin
bugün Türkiye’nin en önemli üniversitelerinin başında geldiğini ve Times Higher Education (THE) tarafından yapılan değerlendirmelerde hızla yükseldiğini
belirterek, şu anda 139. sırada bulunan üniversitenin,
gelecek 1-2 yıl içerisinde ilk 100’e gireceğine inandıklarını söyledi.
Işık, başarıyı ön plana çıkarmadıkça, başarılı gençlerin motive edilemeyeceğini vurgulayarak, şunları
söyledi:
“Başarı hikâyelerinin ortaya konulması, yeni başarılar için çok önemli birer zemindir. Şuna yürekten inananlardanım; hiçbir başarı tesadüfi değildir. Tesadüfen gelen başarılar kalıcı da olmaz. Her bir başarının
altında çok yoğun emek, ciddi bir çalışma ve gayret
vardır. Dolayısıyla iyi yönetim uygulamaları noktasındaki bu programı son derece önemli buluyorum.
Başarılarıyla gündeme gelen insanlarımız, kurumlarımız ve yapılarımız daha büyük başarılar için bize
son derece ciddi güç katacak.”
Bakan Işık, başarılı bir yönetim için bilgi ve birikimin
yanı sıra, güçlü bir irade, iyi ve yoğun bir iletişim ve
takibin gerektiğini kaydederek, her şeyin çok hızla
değiştiği bu çağda hiçbir başarının tesadüf olmadığını biz kez daha vurguladı. Düne kadar hiç konuşul-
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değildir. Tesadüfen gelen
başarılar kalıcı da olmaz.
Her bir başarının altında çok
yoğun emek, ciddi bir çalışma
ve gayret vardır.

mayan 3D yazıcıların bugün artık tartışmaların odağında olduğunu belirten Bakan Işık, bu gelişmelerin
önümüzdeki yıllarda neleri değiştirebileceğini tahmin etmenin oldukça zor olduğunu ifade etti.

Türkiye’deki üniversitelerin teknogirişimci yetiştirmek açısından daha fazla inisiyatif almasını istediklerini kaydeden Fikri Işık, ülkemizdeki Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Tüm dertlerinin ülkemizde Ar-Ge ve
inovasyon misyonunun yaygınlaştırılarak girişimcilik
ve birlikte çalışma kültürü anlayışını hâkim kılmak
olduğunu kaydeden Işık, bu noktada Boğaziçi Üniversitesi ve BYV gibi ülkemizin güzide kuruluşlarından destek beklediklerini söyledi.
Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın konuş-

masının ardından Özgün İyi Yönetim Uygulamaları
Forumu’nun oturumlarına geçildi. Unilever Satış ve
Müşteri Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Cem Tarık Yüksel’in moderatörlüğünde gerçekleşen Özel Sektör Oturumunda ilk olarak Konya Şeker Eski Genel Müdürü Oruç Baba İnan’dan Konyalı
üreticilerin 1950’lerde başlayan ekonomiye müdahil
olma hikayesini dinledik. İnan, kâr kaygısı yerine,
bir beldedeki üreticilerin güç birliğine dayanan, uzun
vadede toprağı koruma temelli anlayışıyla doğrudan
60.000, dolaylı üyeleriyle toplamda 900.000 üyeden
oluşan Konya Şeker ailesini bizlere tanıttı. Genel Müdür Oruç Baba İnan’ın anlatımıyla ortak bir hedefin

Işık, bu çağda artık geleneksel anlayışlarla ilerlemenin mümkün olmadığını, ülkemizin Ar-Ge ve İnovasyon sıçraması yapmak durumunda olduğunu ve bu
konuya kendilerinin çok ciddi önem verdiklerini belirtti. Değişen fikri mülkiyet haklarıyla artık dünyada
Açık Ar-Ge’ye başlandığına dikkat çeken Işık, büyük
kuruluşların bile ürettikleri kodları dünyaya açarak
yapılabilecek çalışmaların önünü açtığını söyledi.
Girişimciliğin bu çağda çok daha öncelikli hale geldiğini ifade eden Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, girişimcisi olmayan bir ülkenin kalkınma şansı
olmadığını vurgulayarak, şunları aktardı:
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Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun ardından programın onur konuğu olarak davet edilen Bilim Sanayii
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık bir konuşma gerçekleştirdi. Işık konuşmasında sivil toplumun gelişmesinin
demokratik kültürün oluşmasında son derece önemli
bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Hiçbir başarı tesadüfi

bakanlığının “Teknogirişim Sermayesi Desteği” adı
altındaki programı hakkında bilgiler verdi.

“Teknoloji alanında girişimcisi olmayan bir ülkenin
de sadece devlet ve üniversitelerin araştırma merkeziyle bilim ve teknoloji geliştirme şansı yok. Onun
için start-up (başlangıç) firmaları artık dünyada teknolojinin gelişiminde son derece önemli birimler haline gelmeye başladı. Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ
ve diğer üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizin kendi alanlarında, özellikle de bilim ve teknoloji
alanlarında çalışan insanların mutlaka kendi şirketlerini kurmayı birinci hedefleri haline getirmelerini
istiyorum. Çünkü dünya artık start-up madenciliğine başladı. Dünyanın bütün büyük şirketleri ‘Sizler
start-up firması kurun, bir şey geliştirin. O benim
işime yararsa bedelini öder, satın alırım’ diyor.”
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kaynakları zengin, nüfusu genç, hedefleri yüksek ve
istikbali çok açık olan bir Türkiye’de yaşandığını belirtti. Barbarasoğlu, “Eğer ülke olarak 2023 hedeflerimizi tutturmak ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi
arasına girmek, sürdürülebilir bir mevcudiyet sağlamak, giderek rekabetçiliğimizi artırmak istiyorsak,
diğer tüm alanlarda yapacağımız yatırım ve atılımlar
kadar öncelikle yükseköğretim sisteminin her alanına mutlaka apayrı bir önem ve özen vermeliyiz”
dedi. Üniversitelerdeki demokratik gelişimin ülkenin
özgün gücü olduğuna dikkat çeken Barbarosoğlu, çoğulcu yaşam kültürünün toplumun her alanına yayılmasının önemine işaret etti.
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Hükümet olarak bu konuda harekete geçmek isteyen
tüm gençleri desteklediklerini belirten Bakan Işık,
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“ Her zaman müşterinin beklentilerinin üzerinde

Bakan olmak yerine gören

YKK • Y ö netim

K ü l t ü r ü K omisyonu

olmak, sahip olmak yerine
sahiplenmek, almanın
vermekten geçtiğini
benimsemek çok önemlidir.

hizmet sunma hedefinde olduk. Amacımız ekiple
çalışma, birlikte üretme zevkini, mutlu etme yolunu
bulmak oldu. Her hücrenizle yaptığınız işe yönelik
daha iyi neler yapabilirizi sorgular hale gelmeliyiz.
“Bakan” olmak yerine “gören” olmak, “sahip olmak”
yerine “sahiplenmek”, “alma’nın vermek’ten geçtiğini benimsemek çok önemlidir. Biz Ekol’ü bir sosyal
sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Mülkiyetin o
ağır sıkıntılı yükünden kurtulup paylaşımcı olmanın
yollarını aramalıyız. Kişisel patronluklar bize göre
çözüm değildir. Patron olmak yerine üreten, değer
oluşturan bireyler olmalıyız.”
Özel Sektör Oturumunun ardından EKOTEK Vakfı
Başkan Yardımcısı ve Kuveyt Türk Katılım Bankası
A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Albayrak yönetimindeki STK oturumuna geçildi. Bu oturumdaki
konuşmacılarımız ise Yunus Emre Enstitüsü Başkan
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sıkıntılı yükünden kurtulup
paylaşımcı olmanın
yollarını aramalıyız. Kişisel
patronluklar bize göre çözüm
değildir. Patron olmak yerine
üreten değer oluşturan
bireyler olmalıyız.
Yardımcısı Ebubekir Ceylan ve İHH Başkanı Bülent
Yıldırım’dı.
İlk sözü alan Ebubekir Ceylan, Yunus Emre Enstitüsü’nün kısa bir tanıtım filmini bizlerle paylaştı.
Ceylan, temel görevi Türk kültür, dil ve sanatını yurt
dışında duyurmak ve tanıtmak olan enstitünün 2009
kuruluşlu çok genç bir kurum olmasına rağmen hızlı
bir network oluşturduğunu kaydetti.
“Bu topraklar adına güzel ne varsa bunları yurt dışına taşıyoruz. Bunu büyük fedakârlıklarla yapıyoruz.”
diyen Ceylan Yunus Emre Enstitüsü’nü bir nevi “yurt
dışında çalışan Kültür Bakanlığı” olarak tanımladı.
Ebubekir Ceylan enstitü eliyle yurt dışındaki kültür
merkezlerinde Türkçemizin yabancılara öğretilmesi
çalışmaları, çıkarılan yayınlar, yaz okulu, kültür-sanat, atölye faaliyetleri; Osmanlı coğrafyasında
özellikle de Balkanlar’daki kültürel miras ve arşivin
korunmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında
bilgiler verdi. Yunus Emre Enstitüsü’nün özerk, hem
kamu hem de özel sektör ile çalışma yapabilmesi bakımında esnek bir yapı ve kalifiye bir kadroya sahip
olduğuna dikkat çeken Ebubekir Ceylan, Boğaziçilileri
de enstitüde yer almaya davet etti.
IBPF 2015’in STK Oturumunda Ceylan’ın ardından İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım konuştu.
Konuşmasına Pakistan’a turistik bir ziyaret için gidip
silahlı bir grup tarafından kaçırılan ve iki yıldır esir tutulan iki Çek Cumhuriyeti vatandaşı kadının İHH girişimleri sonucu kurtarılmasının sevinciyle forumumuza geldiğini belirterek başladı. Yıldırım, bizlere Bosna
Savaşı sırasında bir grup gönüllü tarafından kurulup,
artık klasik bir yardım kuruluşunun çok üzerinde hiz-

metler yürüten İHH’nın farklı yönlerini anlattı.
Şu anda 140’tan fazla ülkede çalışmalarını yürüten
İHH’nın temelde insani yardım, insan hakları ve insani diplomasi olarak üç ana konuda hizmet verdiğini
belirten başkan Bülent Yıldırım: “Biz klasik bir yardım kuruluşu değiliz. İnsani yardım önemlidir. Ama
bu insani yardımı gerektiren durumu ortadan kaldırmak da önemlidir” sözleriyle vakfın son dönemde
ağırlık verdiği insani diplomasi girişimlerinden bahsetti.
“Bizler tırnaklarımızla kazarak bu günlere geldik, çok
sıkıntılar çektik. İHH kurulduğu günden bu yana ikiyüzlülüğe karşı çıkışın temsilciliği görevini yapmaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana sadece dört yöneticisi ayrılan, kararlılık ve tecrübeyle yoluna devam eden
bir kurumuz” diyen Yıldırım hep “her şeyin ilkini biz
yapalım” anlayışını düstur edindiklerini de vurguladı. Problem çözmenin yalnızca Batılıların işiymiş gibi
gösterildiğine işaret eden Bülent Yıldırım, hâlbuki İs-

lâm topraklarındaki sorunları ancak biz Müslümanların çözebileceğini kaydetti.
“Allah zalime karşı olmamızı istiyor” diyen Yıldırım
İHH olarak dini, dili, ırkı ne olursa olsun hep mazlumun yanında olduklarını vurguladı ve bunu yaparken
de Müslüman kimliklerini daima belli ederek ilerlediklerini ifade etti.
Özel sektör ve STK oturumlarının ardından IBPF
2015’in kapanış konuşması Oxford Centre for Islamic
Studies Araştırmacısı Dr. Basil Mustafa tarafından
gerçekleştirildi. Dr. Mustafa konuşmasına seçkin bir
akademisyen ve girişimciler topluluğuna karşı hitap
ediyor olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek başladı. Son yıllardaki ekonomik istikrar ve büyümesiyle
Türkiye insanlarının tebrik edilmesi gerektiğini belirten Dr. Mustafa: “Türkiye sanayisi kaliteli mallar
üretiyor, oryantal içecek “Türk kahvesi” İngiltere’deki kahvecilerin artan popülaritesi ışığında en yenilikçi
ürünlerinizden biridir. İroniktir ki, Türk kahvesi birkaç
BoğaziçiBülteni 2016/1
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Özel Sektör Oturumunun ikinci konuşmacısı ise Ekol
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul oldu.
Ahmet Musul, şu anda 10 ülke 22 lokasyonda hizmet
veren Türkiye’nin ve Avrupa’nın öncü entegre lojistik
sağlayıcıları arasında yer alan Ekol’ün hikayesini paylaştı. Sürdürülebilir her başarının büyük bir özveriyle
mümkün olacağını ifade eden Musul, bugün artık
depolama hizmetlerinde kendi alanının en gelişmiş
depolarına sahip, taşımacılık alanında sektördeki
yerleşik anlayışları değiştiren Ekol Lojistik’in farklı
yönetim anlayışını şu sözlerle dikkatlerimize sundu:

Mülkiyetin o ağır
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etrafında yol alan üreticilerin el ele vererek kaynakların verimli ve etkin kullanımının özgün uygulamasını
Konya Şeker örneğinde görmüş olduk.
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ler’in “kazandibi” tatlısını keşfetmelerini büyük bir
ümitle beklemeliyiz, beklemekteyiz” dedi.
Dr. Basil Mustafa konuşmasının ilerleyen bölümlerinde küresel iş dünyası trendleri ve küresel orta sınıfın yükselişi hakkında örnekler eşliğinde değerlendirmelerde bulundu. “Çeşitlilik ve kapsama, inovasyonu
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ve başarıyı beraberinde getirir” diyen Mustafa, rol

teşkil ettiğini belirtti. Dr. Mustafa ayrıca Efendimiz
(sav) için “O hayatı boyunca etkin dinleme, empati
duyma, saygı gösterme ve takım çalışması yetkinlikleri olan ’hizmetkar bir lider’ örneğidir” dedi.
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Dr. Mustafa sunumunda ayrıca, IBPF 2015 katılımcılarına, iş gücü katılımı, yenilikçi tasarım, grup çalışması ve paylaşımcı değer yatırımı başlıklarına da değindi. “Uygarlığı meydana getirenler hayal kuranlar
ve vizyonerlerdir” şeklindeki Oxford özdeyişini hatırlatan Mustafa, geleceğin uygarlığı inşa edenlere ait
olacağını vurguladı. Oxford Centre for Islamic Studies
Araştırmacısı Dr. Basil Mustafa, konuşmasında son
olarak, ilham verecek yönetim anlayışı için şu tavsiyelerde bulundu;
• Kurumunuzu açık bir vizyon ve değerler kümesi ile
yönetin.
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okuma olarak algılanmıştır” dedi. Mustafa, İngiliz-

modellerin önemine de vurgu yaptı. “İnsanlık, değişimi ilham etmede rol modelinden daha iyi bir yol
bulamamıştır” diyen Dr. Mustafa, insanlık tarihinden
pek çok büyük lider geçtiğini ancak hiçbirinin yüzyıllarca, nesiller boyu ilham kaynağı olan Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’den daha güçlü olmadığına dikkat çekti. Peygamber Efendimiz’in (sav)
yönetiminden örneklerle O’nun dönüşümsel liderliğine işaret eden Mustafa, bu liderlik örneğinin bugün
çalışma alanındaki yöneticiler için kıymetli bir miras

O (sav)

hayatı boyunca
etkin dinleme, empati
duyma, saygı gösterme ve
takım çalışması yetkinlikleri
olan hizmetkar bir lider
örneğidir.

teşvik eden kurumsal bir kimlik ile etkin bir ekip
oluşturun.
• Güven vererek iş/hayat dengesi ve mesleki eğitimlere olanak sağlayarak iş gücü katılımınızı artırın.
• Çevresel, sosyal ve yönetimsel trendlerin işiniz
üzerindeki etkilerini inceleyin.

• İş modeli olarak farklılıkları kucaklayan, katılımı
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yüzyıl önce İngiltere’nin dini kültürüne bir meydan
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DİVAN SOHBETİ

DİVAN SOHBETİ

İHA’da Milli Çözüm
şif, gözlem, istihbarat amaçlı kullanım oranı % 86 olan
İHA’ların; haberleşme, gözlem, hava tahmini ve jeolojik
amaçlarla kullanım oranı ise % 14 civarında seyretmektedir. Bu araçların en fazla kullanıldığı ülke ise ABD’dir.
Ülkemizde 2004 yılından sonra ise Savunma Müsteşarlığı tarafından askeri alanda yürütülen projelerle yurt
dışından hazır alım yerine yurt içinde özgün modeller
geliştirmeye yönelik bir açılım başlamıştır. Savunma sanayiinin stratejik bir alan olduğunu belirten Genel Müdür
Haluk Bayraktar, eğer insansız bir uçağın beynini de siz
yapmıyorsanız o sizin uçağınız olmayacaktır ifadelerini
kullandı. Dolayısıyla bu tür nitelikli çalışmalarız yapılabilmesi için sektöre devlet tarafından destek verilmektedir diyen Bayraktar, bu desteklerin ayrıca savunma
sanayii alanında çalışan insanların bilimsel anlamda
derinleşmesine de katkı sunduğunu belirtti.
Fotoğraf ve videolar eşliğindeki sunumlarıyla Haluk ve
Selçuk Beylerden çalışmalarını dinlediğimiz, yaş ortalaması 30’un altında olan 100 kişilik genç Baykar Makina
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ekibinin; 65’i çeşitli alanlardan mühendis, 35’i de teknisyenlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda çeşitli üniversitelerle iş birliği içinde olan ekibin, bir atölyede mini
insansız uçak üretimiyle başlayıp, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girme başarısını göstermeleri elbette
kolay olmamış. Şu anda Baykar Makina tarafından üre2 2 Ş u bat 2 01 5

22 Şubat Pazar günü 31’incisini düzenlediğimiz
Divan Sohbeti’nde uzun bir aranın ardından
Etiler Saray Muhallebicisi’nde yeniden bir araya
geldik. Programda ülkemiz savunma sanayii
için önemli başarılara imza atmış olan, ilk milli
insansız hava aracını üreten Baykar Makina’nın
Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Teknik
Müdürü Selçuk Bayraktar’ı misafir ettik.

sürdüren Bayrak Makinanın hikâyesini Haluk Bayraktar
ve Selçuk Bayraktar kardeşlerden dinledik. Bayraktar

tilen 200 insansız hava aracı genelkurmay ve polis teşkilatları bünyesinde kullanılmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin
Katar’a sattığı ve yurtdışına satılan ilk iha’lar olma özel-

kardeşler, daha sonraki dönemlerde, havacılığa ve tek-

liği taşıyan 20 adet mini araç, gurur kaynağımız olan

nolojiye meraklı aile yapısı gereği, İnsansız Hava Aracı

Baykar üretimidir.

Sistemleri ve alt sistemlerinin milli olarak tasarlanıp

Yüksek bir motivasyon ve kararlılıkla çalışmalarını sür-

üretilmesi amacıyla şirketin yoğun bir Ar-Ge sürecine

düren Baykar Makine’nın son başarısıysa, 2014 Ka-

girişini bizlerle paylaştılar.

sım’ında kabul testlerinden geçen 27 bin feette 24.5 saat

Konuklarımız, şirketleri çatısı altında başlattıkları ve 10

uçan, en hassas koordinatları alabilen, % 93 yerli sanayii

yılı aşkın bir süredir devam eden girişimlerini, bunlara

ile üretilmiş olan Baykar TB 2 uçaklarıdır. “Ülkemizde

Yoğun bir katılımla gerçekleşen sohbette, 1984 yılında

ilişkin yaşadıkları süreçleri ve ülkemizin insansız hava

ilk defa bu kadar derinlemesine bir uçak projesi yapıldı”

Özdemir Bayraktar tarafından hassas motor, pompa

aracı teknolojisinde geldiği durumu resmederek sektö-

diyen Haluk Bayraktar, “Uçağın beyninden bataryasına,

ve dişli kutusu parçalarının imalatı konusunda hizmet

rün geleceğine yönelik projeksiyonlarda bulundular.

etme amacıyla kurulan ve 2000’li yıllara kadar bu işlevini

Haluk Bayraktar Bey ilk olarak, tedarik, Ar-Ge ve mali-
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hava veri kayıt cihazları, servoları ve en ufak bileşenine
kadar Türkiye’de ilk defa yapılmıştır. Tüm elektronik donanımlar, yazılımlar yerli yapımdır. Uçak Heron ve Predatör’lerden farklı olarak ‘ üç yedekli uçuş kontrol sistemi
‘ denilen üç bilgisayara sahiptir. Ürünlerimiz şu anda
yolcu uçaklarında dahi olmayan otomasyona sahip çok
ileri seviyede ürünlerdir” sözleriyle de gelinen başarılı
noktaya vurgu yaptı.
Sınıfında dünya rekoru kırmış durumda olan uçakların
kabul testlerinden derlenen görüntülerini birlikte izlediğimiz sunumun sonunda Haluk Bey, bundan sonra yapılması gerekenleri de şu cümlelerle ifade etti:
“Sonuç olarak ifade etmem gerekirse, biz 100 kişilik
bir ekiple Türkiye’de teknolojik olarak en ileri seviyede
olduğunu söyleyebileceğimiz bir ürünü geliştirdik ve ülkemize kazandırdık. Ama bu bir ekosistem meselesidir.
Sizin kendi başınıza kurum olarak çok başarılı olmanız
çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bu başarının her birim
tarafından sahiplenilmesi lazım. Yani bunu tedarik eden
kurumun da, regülasyonunu oluşturan kurumun da, kullanacak olan askerin de kısacası herkesin sahip çıkması
gerekiyor. Bu her alanda gerekli bir husustur ama savunma ve havacılık sektöründe daha da gereklidir. Bu tip
projelerin gelişmesi bir Ar-Ge kültürü ile başlamaktadır.
Maalesef bizim gibi hep bitmiş hazır ürün alımı yapan,
şartnameleri bu ürünlere göre hazırlanmış bir ülkede, insanlar hep hazır ürünlere endeksleniyor. Dolayısıyla da
buna muhatap olan insanlar Ar-Ge kültürüne, yeni geliştirilen bir projeye sabır gösteremiyor.”
Ar-Ge çalışmalarını tıpkı bir bebeğin dünyaya gelip, gelişip düşe kalka yürümeyi öğrenmesine benzeten Haluk
Bey, “ Biz bu çabayı insansız hava uçağı yapımında gösteriyoruz. Bu anlayışı pek çok farklı alanda oluşturmalıyız ki işte o çok arzu ettiğimiz, çokça ifade ettiğimiz 2023
vizyonuna ulaşabilelim” diyerek sözlerini noktaladı.
Konuklarımız, dinamik ve dopdolu sunumlarının sonunda dinleyicilerden gelen soruları da cevapladılar.
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ki yerine dair genel bir çerçeve çizdi. Buna göre askeri ke-
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yetler açısından savunma sektörünün dünya pazarında-

HALUK BAYRAKTAR-SELÇUK BAYRAKTAR

İSLÂM İKTİSÂDI VE FİNANSI SOHBETLERİ

İSLÂM İKTİSÂDI VE FİNANSI SOHBETLERİ

Uluslararası Tarihi, Teorisi ve Pratiğiyle İslâm İktisadı
ve Günümüze İlişkin Çözüm Önerileri
MEHMET SARAÇ

İslâm İktisadı ve Finansı
SABRİ ORMAN

Saraç, İslâm iktisadının kavramsallaşması ve kurumsallaşmasının 50’lerden sonra, özellikle sömürgelerin özgürlüklerini ilan etmeye başladıkları dönemde kimlik arayışının bir
parçası olarak karşımıza çıktığını belirtti. 50-70’ler arasında
ise her yönüyle, bankacılık, ticaret, iş piyasası, özgün iktisat
modellemelerin oluşmaya başladığını ve Mısır’da Ahmed
Al-Naccar tarafından kurulan bankanın ilk İslâmî banka modeli olma özelliği taşıdığını belirtti.

Değerlendirme: Maşite Demirezen-Uluslararası Ticaret’18

İslâm İktisâdı ve Finansının akademik ve reel
ekonomi/finans bağlamında anlaşılması,
çalışma prensibi ve uygulama alanları ile ilgili
bilgi edinilmesi amacıyla düzenleyeceğimiz 8
oturumdan oluşacak sohbet dizimizin ilki 16 Ekim
Cuma akşamı gerçekleşti.
İlk sohbetimizde Dr. Mehmet Saraç’ı ağırladık. Değerli hocamız bizlere ‘’Uluslararası tarihi, teorisi ve pratiğiyle İslâm
iktisadı ve günümüze ilişkin çözüm önerileri’’ ile ilgili bir sunum yaptı.
Mehmet Saraç Hocamız, İslâm ekonomisi ile ilgili konuşulan
meselelerin ve çözüm yollarının aslında ihtiyaç duyduğumuz
en önemli şeye, ‘’insan unsuruna’’ işaret ettiğini söyleyerek
başladı konuşmasına. Saraç, bu konudaki en büyük problemlerin hayatın ve bilimsel bilginin vahiy bilgisinden soyutlandığı döneme kadar gittiğini ve değerlerden bağımsız bir
bilim yapma süreciyle karşı karşıya olduğumuzu söyledi.
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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Saraç,
daha sonra İslam’ın temel iktisadi kavramlara bakışını ele
aldı. Saraç, paranın bir mübadele aracı olduğunu ancak bugünkü iktisat anlayışında paranın; kendi piyasası, arzı talebi
ve fiyatı olan bir terim haline geldiğini ve İslam iktisadında
bunun yerinin olmadığını söyledi. Borç kavramına baktığımızda ise günümüzde bir insanın, ülkenin veya yönetimin
bir üst kademeye geçmesi için borca gereksinim duyduğuna,
onsuz yapamayacağı algısının oluştuğuna değinen Saraç, İslami finansın borç nitelikli bir paradigmanın üzerine oturduğu ve acil müdahale gerektiğine vurgu yaptı. Bu şekilde paranın ve borcun yanlış tanımlanmasının kaçınılmaz bir sonuç
olarak karşımıza faizi çıkardığını ileri sürdü.
Bu faydalı sohbetin ardından değerli hocamız, katılımcılardan gelen soruları da etraflıca cevapladı.

12 Kasım 2015
Değerlendirme: Serap Budak-Endüstri Mühendisliği’17

İslâm İktisadı ve Finansını anlamaya dönük
düzenlenen etkinliğimizin ikincisi 12 Kasım
Perşembe akşamı gerçekleşti. Sohbetimizde
“İslami İktisat Nedir?” konusunu TC Merkez
Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman
ile ele aldık.
Sabri Orman ile sohbetimize, iktisadi meselelerin insan hayatındaki yeri ve öneminden bahsederek başladık. Müslümanların iktisadi hayatla ilgilenmelerinin bir mecburiyet olduğunu belirten Orman, farklılıkların ancak bu mecburiyeti
yaşarken ortaya çıkabileceğine değindi.
‘İktisada İslam perspektifinden bakmak’ ve ’İslam’a İktisat
perspektifinden bakmak’ arasındaki terminolojik farklara
değinen Orman, yapılan çalışmalar aynı olsa da ‘İslam İktisadı’ ve ‘İslami İktisat’ tanımlamalarının aynı sonuca varmadığına işaret etti.

yen konuğumuz, bu yazılı metinleri çeşitli örnekler üzerinden bizlere tanıttı. Ebu Hanife’nin talebelerinden olan Ebu
Yusuf’un, iktisadi konuları içeren Kitab-ül Harac adlı eşsiz
eseri hakkında bizleri bilgilendirdi. Daha sonra Kitabü’l
Kesb ve Emval isimli eserler üzerinde duran konuğumuz,
eski âlimlerin iktisadi konulara olan yaklaşımını anlattı. İlk
olma özelliği taşıyan bu eserlerin, İslam medeniyetinin daha
sonra alacağı şekli belirlemede büyük rol oynadığını belirtti.
İslamiyet’te çalışmanın önemine ve gerekliliğine de değinen
Orman, yazılı metinlerin insanlar tarafından nasıl farklı yorumlanabileceğini çeşitli örnekler üzerinden anlattı.
İslami İktisadı, ”iktisadi realitelerin İslami bir perspektiften
incelenmesidir” diyerek tanımlayan konuğumuz, İslami İktisat kavramının bunun dışında daha birçok tanımının yapılabileceğini belirtti.
İslami İktisat teorisini ‘Bir ekonomik sistemin ve onun içinde yer alan faktörlerin davranışlarını, ilişkilerini inceleyen
ve açıklamaya çalışan sistem’ şeklinde tanımlayan Orman,
birden fazla İslami ekonomik sistemin var olduğunu fakat
İslami İktisat teorisinin bir tane olduğunu belirtti.

İlk yazılı İslami metinlerin İktisat alanında olduğunu söyle-

BoğaziçiBülteni 2016/1

97

YKK • Y ö netim

YKK • Y ö netim

K ü l t ü r ü K omisyonu

16 Ekim 2015

Konuğumuz Türkiye’deki İslami finans alanındaki tarihsel
sürece de değindi. Ülkemizin 1920’lerden itibaren geçirdiği
yapısal değişikliklerden kaynaklanan İslâm’la ilişkilendirilen
şeylere mesafeli duruşun etkisiyle, İslâm iktisadı kavramının
konuşulması ve bu konuda eserler verilmesinin de problem
haline geldiğini ifade etti. Saraç, bu tavrın ancak 1980’li yıllardan itibaren biraz yıkılmaya çalışıldığını ve bunun akabinde
de özel finans kurumlarının kurulmaya başlandığını söyledi.
2010 sonrasında ise Türkiye’de yeni bir dönemin başladığına
işaret eden Saraç, sektörlerin büyüdüğü ve toplumda farkındalık oluştuğu bu dönemin eğitim alanına da yansıdığını
belirtti.

K ü l t ü r ü K omisyonu

70’lerden sonra ise İslâmî iktisat teorileri üzerine yapılan
çalışmaların ve bu modellerin finansallaşmaya başladığını ifade eden Saraç, özellikle 1970’lerde körfez ülkelerinin
petrol kaynaklı zenginleşmesi sonucunda bu birikimin nasıl
değerlendirilmesi gerektiğinin öncelik haline geldiğine dikkat
çekti.

YÖNETİŞİM SOHBETLERİ

Meslek Olarak İK
HASAN KAYA

22 Ekim 2015
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Değerlendirme: Merve Alpu-Sosyoloji’ 15

Günümüz dünyası ve Türkiye’deki şirketlerin
değişik yönetim birimlerindeki çalışma
prensiplerini ve yaşadıkları tecrübeleri anlatarak,
iş hayatına yeni atılan öğrenci arkadaşlarımızın
ufuklarını genişletmek ve doğru mesleki
kararları vermelerine yardımcı olmak maksadıyla
düzenleyeceğimiz yeni sohbet dizimiz “Yönetişim
Sohbetleri’’nin ilkini 22 Ekim Perşembe günü
Boğaziçi Konak’ta gerçekleştirdik.
File Finans Direktörü Hasan Hüseyin Aydın’ın moderatörlüğünde Turkcell İletişim Hizmetleri A. Ş. İnsan Kaynakları
Direktörü Hasan Kaya’yı (Politika’99) konuk ettiğimiz programımız, dolu dolu ve keyifli bir sohbet havasında geçti.
Katılımın oldukça yüksek olduğu, samimi ve keyifli geçen
sohbete konuğumuz eğitim ve kariyer hayatını özetleyerek
başladı. Üretim ve hizmet sektörlerindeki İnsan Kaynakları
fonksiyonlarının farklı rollerini karşılaştırmalı olarak anlatan
Kaya, bu sayede sadece çalışma alanı değil sektör seçimi konusunda da öğrencilere yön verecek tavsiyelerde bulundu.
Bu iki sektörü karşılaştırırken de İK fonksiyonlarına, renkli

98

BoğaziçiBülteni 2016/1

ve renksiz yönlerine değinerek kariyerine bu alanda yön verecek öğrenciler için oldukça faydalı bilgiler paylaştı. Kaya,
İnsan Kaynaklarında teknik bilginin gerekliliğini ve çalışana
dokunmanın; samimiyet, dürüstlük, tutarlılık ve güvenin
önemini anlattı.
Etkinliğin soru-cevap kısmında ise;
Lider işletmelerde İK’nın sorumluluğu,
Farklı sektörlerde çalışan farklı profillerdeki çalışanların
İK’ya bakış açıları,
İnsan Kaynaklarının geçmişten günümüze değişen parametreleri,
Doyum noktasına ulaşan ve büyümekte olan şirketlerde yetenek yönetimi,
Şirket bağlılığı ve şirket bağımlılığı,
Global şirketlerde kariyer imkânları gibi öğrenci ve mezun
arkadaşlarımızın yönelttiği soruları tecrübelerinden örnekler vererek cevapladı.
Sohbetimizin sonlarına doğru IK’da kariyer yapmak isteyenlere tavsiyeler veren Hasan Kaya, uzmanlık alanı seçmenin
ve seçilen alanda uzmanlığı derinleştirmenin öneminden
bahsederek konuşmasına son verdi.

Kariyer ve İnsan
Kaynakları Merkezi
Etkinlikleri
MESLEKİ GELİŞİM SOHBETLERİ
Kerem Kınık - STK’larda Mesleki Gelişim • 04.03.2015
Ahmet Faruk Aysan - Kariyer Planlaması • 30.03.2015
Bahattin Aydın -İnsan Kaynakları • 16.04.2015
Faruk Gözleveli - İnsan Kaynaklarında Gelecek Aramak• 11.11.2015
LİDERLER KAHVESİ
Mehmet Doğanyiğit - Hatasız Öğrenme Olmaz • 06.03.2015
Hüseyin Balcı - Diplomaya Değil İşe Bak • 20.11.2015
KARİYER FESTİVALİ • 09.05.2015
İÇİNİZDEN BİRİ • 15.05.2015
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MESLEKİ GELİŞİM SOHBETLERİ

MESLEKİ GELİŞİM SOHBETLERİ

STK’larda Mesleki Gelişim

Kariyer Planlaması

Kerem kınık

30 Mar t 2015

AHMET FARUK AYSAN

Değerlendirme: Hasan Işıkdoğan – İktisat’15

30 Mart Pazartesi günü düzenlediğimiz Mesleki
gelişim Sohbeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi ve Boğaziçi
Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ahmet Faruk Aysan’ı ağırladık.

KİM • K A R İ Y E R

4 Mart Çarşamba günü düzenlediğimiz Mesleki
Gelişim Sohbeti’nde Yeryüzü Doktorları Derneği
Başkanı Dr. Kerem Kınık’ı misafir ettik. “STK’larda Mesleki Gelişim” başlıklı sohbetin moderasyonunu Salih Sezen (MIS’ 15) üstlendi.
Kerem Kınık, “Sivil Toplum”u devletlerin doğrudan
müdahil olmadığı alanlarda, belirli amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelmiş şahıslar tarafından
oluşturulmuş kurumlar toplamı olarak tanımladı.
Bir sivil toplum kuruluşunda çalışmak için öncelikle
kişinin kendini iyi yetiştirmesi gerektiğine değinen
Kınık, insanlar için faydalı bir alanda mutlaka gönüllü
olarak faaliyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Öğrenciliğin gönüllülüğe, gönüllülüğün de öğrenciliğe
pozitif manada katkısı olacağını söyleyen Kınık, “zaman öldürmek” ve “boş zaman” gibi terimleri hayatımızdan çıkarma tavsiyesinde bulundu.
Kerem Beye göre, kişinin mesleğini icra ederken belirli bir alana yoğunlaşması yeterliyken, gönüllülüğü
esas alan faaliyetlerde neredeyse her alanla haşır neşir olması gerekli olabilir. Bir sivil toplum gönüllüsü
yeri geldiğinde paket taşıyıp, pankart asabilir. İhtiyaç
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Bunun aynı zamanda Kur’anî bir düstur olduğunu hatırlatan Kınık, “Bir işten yorulduğunda bir başka işe
koyul” (İnşirah Ayet: 7) ayetini referans göstererek,
kişinin potansiyelini gerçekleştirebilmesi için bu ayet
mucibince hareket etmesinin önemine değindi.
STK çalışanlarının sosyal çevrelerinin diğer sektörlere göre çok daha geniş olduğuna değinen Kınık ayrıca
bu alanın kariyer çeşitliliği bakımından özel sektöre
göre daha fazla imkân sunduğunu da belirtti. Pek çok
insanın eğitimini aldığı mesleğe uygun bir STK pozisyonunda görev alabileceğini söyleyen Kerem Bey, bu
alanları şöyle sıraladı: “Destek hizmetlerinden lojistik, finans; insan kaynakları direktörlüğü, eğitim uzmanlığı, proje yöneticiliği, operasyon yönetimi, kaynak geliştirme, paydaş kuruluşlarla ilişkileri yönetme,
bağışçı-gönüllü ilişkileri yönetimi, gönüllü oryantasyonu, kurumsal iletişim, insani yardım diplomasi.”

Kariyer planlaması yaparken, kişinin çalışacağı yerin
ya da kurumun neresi olduğundan çok, orada ne kadar fark yaratabileceğine bakması gerektiğinin altını çizen Aysan, kurallarını kendimizin koyabildiği ve
özgürce hareket edebileceğimiz işlere yönelmemiz
gerektiğine dikkat çekti.

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

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

4 Mar t 2015

Verimsiz geçireceğimiz her zaman diliminin yarın
hayıflanacağımız bir şeye dönüşebileceğine dikkat
çeken Kınık, kişinin içindeki potansiyeli ortaya çıkarabilecek başka saha ve uğraşlara da yönelmesi gerektiğini belirtti.

Akademisyenliğin tam da bu noktada insanı özgürleştiren bir meslek kolu olduğuna işaret eden Aysan,
hangi alanda ve konumda olursa olsun kişinin öğrenmeyi durdurmayarak, her zaman kendisini geliştirici
işler yapması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

KİM • K A R İ Y E R

olduğunda bilmediği bir bilgisayar programını kullanmak veya topluluk karşısına geçip konuşmak zorunda
kalabilir.

Kaan Balkış’ın (İktisat’ 14) moderatörlüğünde gerçekleşen programda Ahmet Faruk Aysan Hocamız,
öncelikle bizlere hayat hikâyesinden çeşitli kesitler
sundu. Daha sonra Ahmet Hoca, Boğaziçindeki öğrencilik yılları, Amerika’da tamamladığı doktora eğitimi, Dünya Bankası’ndaki çalışmaları, Boğaziçi Üniversitesi’ne akademisyen olarak dönüşü ve Merkez
Bankası’nda edindiği tecrübeleri bizlerle paylaştı.

Sunumunu tamamlayan Kerem Bey, katılımcılardan
gelen sorulara da cevap verdi.
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İnsan Kaynakları

İnsan Kaynaklarında Gelecek Aramak

Değerlendirme: Kadir Narlu-PDR’ 15

Moderatörlüğünü TTNET İşe Alım ve Yetenek
Yönetimi Müdürü Kenan Şahan’ın üstlendiği
Mesleki Gelişim Sohbeti’nde Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin
Aydın’ı Boğaziçi Konak’ta misafir ettik.
Bahattin Aydın ilk olarak insan kaynakları departmanlarının şirketlerde hangi fonksiyonları yerine
getirdiğinden ve nasıl konumlandığından bahsetti.
Bahattin Aydın, Üretim, Satış/Pazarlama ve Finans
birimlerinin şirketlerin ana ögeleri; İnsan Kaynakları,
Satın Alma, IT gibi diğer birimlerin ise destek fonksiyonları olduğunu ifade etti.
Bahattin Aydın, İnsan Kaynaklarının diğer birimlerle bütünleşmiş ama aynı zamanda da farklılaşarak
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çalışması gerektiğini belirtti. Birbirine zıt gibi duran
bu iki unsurun insan kaynakları açısından son derece
önem arz ettiğini belirten Bahattin Bey, İnsan Kaynaklarında çalışan bir kişinin, parçası olduğu şirketi
hem iyi tanıması ve hem de iyi anlaması gerektiğini
vurguladı.
Yetkinliği oluşturan unsurları bilgi, beceri ve tutum
olarak sıralayan Bahattin Bey, bilgi ve becerinin eğitimler aracılığıyla geliştirilebildiğini fakat tutumun
kolay kolay değiştirilemediğini kaydetti. Bahattin
Bey, dolayısıyla şirketlerin işe alımlarda özellikle şirket kültürüne uyum sağlayabilecek kişilere öncelik
verdiklerini dile getirdi.
Bahattin Aydın son olarak kişilik envanterlerinin temel mantığına ve insan kaynakları açısından önemine değindi.

11 Kasım 2015
Değerlendirme: Mehmet Emin Sağan-PDR’ 19

Moderatörlüğünü Türk Telekom Grubu İnsan
Kaynakları İş Ortaklığı Müdürü Kenan Şahan’ın
üstlendiği, 11 Kasım Çarşamba günü düzenlenen Mesleki Gelişim Sohbeti’nde, Yıldız
Holding İnsan Kaynakları Genel Müdürü Faruk
Gözleveli’yi Boğaziçi Konak’ta misafir ettik.
Moderatörlüğünü Türk Telekom Grubu İnsan Kaynakları İş Ortaklığı Müdürü Kenan Şahan’ın üstlendiği; 11 Kasım Çarşamba günü düzenlenen Mesleki
Gelişim Sohbeti’nde, Yıldız Holding İnsan Kaynakları
Genel Müdürü Faruk Gözleveli’yi Boğaziçi Konak’ta
misafir ettik.
Konuşmasına kendisini tanıtarak başlayan Faruk

Bey, neden insan kaynakları departmanını seçtiğini
ve bu birimden önce satış ve pazarlama departmanlarında çalışmanın kendisine neler kattığı hakkında
değerlendirmelerde bulundu.
Faruk Gözleveli, dinleyicilerden gelen sorular doğrultusunda insan kaynakları ve satış departmanının
karşılaştırmalı bir analizini yaptı.
Faruk Gözleveli, başvurulan pozisyonların kişilik özelliklerine göre seçilmesinin çok önemli olduğuna dikkat
çekti. Ayrıca işe alım süreçlerinde, başarı öyküsüne sahip kişilerin çok daha avantajlı olduğuna değinildi.
Faruk Bey ayrıca öğrencilik döneminde yapılan stajların kişilerin kendilerini tanımaları açısından çok
yararlı olduğunu söyledi. Stajların kişilere yeni yetkinlikler de kazandırabileceğini kaydeden Faruk Bey,
öğrencilerin staj başvurularında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında da bilgi verdi.
BoğaziçiBülteni 2016/1
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FARUK GÖZLEVELİ

BAHATTİN AYDIN

LİDERLER KAHVESİ

LİDERLER KAHVESİ

Hatasız Öğrenme Olmaz
		

Mehmet DoğanyiĞİt

Diplomaya Değil İşe Bak

yetkinliklerine göre işe alım yaptığını; bu nedenle yetkinlik bazlı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan
Doğanyiğit, birçok başarılı öğrencinin nedenini dahi
bilmeden, işe alım süreçlerinde reddedilerek hayal
kırıklığı yaşadığına dikkat çekti.

Hüseyin Balcı

Değerlendirme: Mehmet Emin Öztürk- Endüstri Mühendisliği’17

Başarılı yöneticiler ile öğrenci arkadaşlarımızı buluşturduğumuz Liderler Kahvesi’nde 6
Mart Cuma günü Proline İcra Kurulu Başkanı ve
CEO’su Mehmet Doğanyiğit’i, konuk ettik. Moderatörlüğünü TTNET Yetenek Yönetimi ve İşe
Alım Müdürü Kenan Şahan’ın yaptığı etkinliğimiz Etiler Saray Muhallebicisi’nde gerçekleşti.
İTÜ İşletme Mühendisliği mezunu Doğanyiğit, hayat
hikâyesini ve kariyer basamaklarını nasıl tırmandığını
samimi bir şekilde bizlerle paylaştı. Kariyerinin ilk 10
yılını PwC’de geçiren Doğanyiğit, sonrasında Proline’a
geçiyor ve tabiri caizse Proline’da büyük bir devrime
öncülük ediyor. Bu devrim sayesinde Proline geçtiğimiz sene %62 oranında büyüyerek, alanında dünya
devleri ile rekabet edebilecek potansiyele ulaşıyor.
Şirketlerin not ortalamasına göre değil, insanların
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İşe alım süreçlerinde görüştüğü adayları değerlendirirken teknik bilgi, yetenek gibi konulara bakmadığını
aktaran Doğanyiğit, “Acaba bu arkadaşla karşılaşınca
merhabalaşır mıyız? Bu arkadaş şirketin kültürüne
uygun mu?” gibi sorulara cevap vererek değerlendirme yaptığını dile getirdi. Fırsat buldukça katları
dolaştığını ve takım arkadaşları ile sohbet ettiğini,
mümkün olduğunca yemekhanede yemek yediğini
belirten Doğanyiğit, “Yemediğiniz yemeği, çalışanlara
yedirmemelisiniz.” tavsiyesinde bulundu.
İnsanın her şeyden önce dürüst, huzurlu ve kendini
bilen biri olması gerektiğini vurgulayan Doğanyiğit,
“Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür” diyerek
başkaları ile kendini kıyaslamak yerine kendini keşfetmenin önemini vurguladı.
Devamında öğrenci arkadaşlarımızdan gelen sorularla Mehmet Doğanyiğit ile gerçekleştirdiğimiz uzun ve
keyifli sohbetimiz nihayete erdi.

20 Kasım 2015
Değerlendirme: Mehmet Emin Sağan (PDR ’19)

Moderatörlüğünü Salih Sezen’in (MIS ’14) üstlendiği 20 Kasım Cuma günü düzenlenen Liderler Kahvesi programında Türk Telekom Bireysel
Satış Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Balcı’yı
ağırladık.
1994 Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Finans Bölümü mezunu Hüseyin Bey, hayat hikâyesini ve kariyerini bizlere anlattı. Günümüz
rekabet ortamında başarıyı yakalayabilmek için çok
çaba sarf etmek gerektiğini belirten Balcı, kariyer
açısından mezun olunan okulun değil işte gösterilen
performansın ve iş yapma yeteneğinin belirleyici olduğunu vurguladı. Balcı, öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak belirli bir avantajlarının olduğunu, fakat başarıya aslında öğrenmeye açık ve hırslı bir
şekilde çalışarak ulaşılabileceğini ifade etti.
Özel sektörde genellikle aynı şirkette ilerleyen kişilerin başarıya ulaştığını belirten Balcı, insanların yapacakları işlerde fayda ve zarar odaklı değil, başarı
odaklı hareket etmeleri gerektiğini kaydetti. İş dünyasında küçük-büyük yüzlerce şirket olduğunu belirten Balcı’ya göre, sektöründe iddialı kurumlar kişilere
gelişmek için daha büyük fırsatlar sunmaktadır. Kü-

çük şirketlerde çalışmanın avantajları ve dezavantajları olduğunu belirten Hüseyin Bey, dezavantaj olarak
kişinin birden fazla işi yapmak zorunda kalmasını ve
çok çaba sarf etmek zorunda oluşunu; avantaj olarak
ise bu zorlukların kişilerin iş yapabilme yeteneklerini
geliştirmesini gösterdi.
Hüseyin Bey sohbetimizin geri kalan kısmında iyi bir
liderin nasıl olması gerektiği hususunda tecrübelerini
paylaştı. İyi bir yönetici risk almayı bilmeli ve adımlarını diğer şirketleri hesaba katarak atmalı diyen Hüseyin Bey, ancak bu şekilde iyi bir lider olunabileceğini
dile getirdi. Hüseyin Beye göre ayrıca, bir yöneticinin
lider vasfını kazanabilmesi, çalışanları için her an ulaşılabilir olmasına ve onlar için uyumlu bir çalışma ortamı sağlayabilmesine bağlı. Bunlara ek olarak iyi bir
lider ayrıca, yaptığı her işte öz değerlerini referans almalı ve geçmiş tecrübelerden istifade etmeyi bilmeli.
Hüseyin Beyin yönetici adaylarına bir başka tavsiyesi ise, iş dünyasında çalışanlara sadece ne yapmaları
değil, ne yapmamaları gerektiği hususunda da yol
gösterici olunmalıdır şeklinde oldu.
dinlediğimiz önemli tavsiyelerle dolu konuşmasıyla
güzel bir 1,5 saat geçirmemize vesile oldu.
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“Öğrenmeyen insan, hata yapmaktan korkan insandır. Hata yoksa denemiyorsunuz demektir, denemiyorsanız da doğruya ulaşamazsınız.” diye sözlerine
devam eden Doğanyiğit, ihmalkârlık olmadığı müddetçe asla takım arkadaşlarına hata yaptığı için kızmadığını aktardı.

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

“Hayatımda hiçbir işi yük olarak görmedim.” diyen
Doğanyiğit, PwC’de plazada oturmak yerine, gerektiği zaman aylarca Türkiye’yi karış karış gezdiğini ve 5
il hariç Türkiye’de adım atmadık yer bırakmadığından
bahsetti. Doğanyiğit, insanın daima arayış içinde olarak, gerektiğinde elini taşın altına koymaktan çekinmemesi gerektiğini vurguladı.

KARİYER FESTİVALİ

KARİYER FESTİVALİ

9 May ı s 2 01 5
Türksat ana sponsorluğunda 9 Mayıs Cumartesi günü
9’uncusunu düzenlediğimiz Kariyer Festivali, 350
öğrenci-mezunumuz ve ülkemizin önde gelen 30
kurumunun katılımıyla Sabancı Öğretmen Evi’nde
gerçekleşti.
09.30’da kahvaltı ile başlayan program, Mütevelli Heyeti
Başkanımız Haluk Dortluoğlu tarafından yapılan açılış
konuşması ve ardından Hamilik Okulu Vakfı Başkanı
Barbaros Ceylan’ın meslek bilinci ve iş ahlakına yönelik
konuşması ile devam etti.
Mütevelli Heyeti Başkanımız Haluk Bey “Her yıl Kariyer
Festivali vesilesiyle yeni yüzleri görüp tanışma ve bir araya
gelme imkânı buluyoruz. Bu çatı altında yürüttüğümüz
hayır faaliyetlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini
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görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini
kullandı. Haluk Bey konuşmasında, BYV’nin manevi
değerleri ayakta tutarak modern hayat içinde sağlam ve
iddialı bir şekilde yaşanabileceğini gösteren bir kurum
olduğunu ifade etti.
Her geçen gün modern dünyanın getirdiği meydan
okumalarla yüzleştiğimizi belirten Haluk Bey, “Biz
Boğaziçi camiası içinde, insan olma ve insan kalmanın
nasıl olabileceğine cevap aranan yere, Boğaziçi Yöneticiler
Vakfı diyoruz.” dedi.
“İnşallah hem manevi değerlerimizi ayakta tutup
yükselterek, hem de çağın getirdiği sorulara, sorunlara
hakkıyla cevap vererek vazifemizi yapmak ve bu kısa
ömür içerisindeki sorumluluğumuzu hakkıyla yerine
getirmek hepimize nasip olsun diyelim.” diyen Mütevelli
Heyeti Başkanımız Haluk Bey sözlerini şu dua ve
temennilerle bitirdi:
“İnşallah bu program burada bulunan yeni mezun ya da

Haluk Bey’in ardından sözü alan Hamilik Okulu Vakfı
Başkanı Barbaros Ceylan, hitap ettiği topluluğun çok
güzel ve hayırlı bir topluluk olduğunu vurgulayarak,
Kariyer Festivali gibi etkinliklerin devam etmesini diledi.
Ahmet Yesevi Hazretleri’nin hocası Yusuf Hemedani’ye
atıfta bulunan Ceylan,
insanların teselli bulma
mekânlarının farklı farklı olduğunu belirtti. Bu dünyada
kiminin yiyerek, içerek, dünya malı biriktirerek teselli
aradığını söyleyen Ceylan, kimininse teselliyi hayatın
gerçek manasında bulduğunu ve böylelikle eşref-i
mahlûkat makamına yükseldiğini kaydetti. “Bizim kader
dediğimiz esfel-i safilin ile eşref-i mahlûkat arasında
nerede bulunduğumuzla ilgili... Cüz’i irademizle ne
tarafta bulunacaksak imtihanın konusu bu oluyor, böyle
tecelli ediyor.“ diyen Barbaros Bey, “Hayata atılmak tabiri
sizler için kullanılmaya başlandığında, farkında mısınız
bilmem ama aslında imtihana atılıyorsunuz.” şeklinde
konuştu.
Ceylan, Ahd-i Atik’te verdiğimiz söz gereği, Allah’ın
yeryüzündeki halifesi olarak O’nun adına tasarruf etme,
değiştirme, dönüştürme vazifemizi meslek hayatımıza
yansıtmamızın gerekliliğine işaret etti. Babaros Bey’e

göre, “…İnsan yeryüzünde bu vazifesinden dolayı
bütün âlemlere karşı borçludur. Bu vazifesini de ahlakı
kuşanarak yapmak zorundadır.” Meslek sahibi olmak,
mesleğin sırtına basarak yükselmekle değil, tam tersine
mesleği sırtımıza alarak yükseltmekle mümkün olacaktır.
Dünyada dönüştürdüğümüz, değiştirdiğimiz her şeyin
mahşerde aleyhimizde veya lehimizde şahitlik edeceğini
hatırlatan Barbaros Bey, ancak bu bilinçle mesleğimizi
icra edersek “meslek adamı” vasfına ulaşabileceğimizi
dile getirdi.
Barbaros beyin dikkat çektiği bir diğer husus, “İş
hayatında yalanla, tembellikle, gurur ve kibirle,
kıskançlıkla, cimrilikle, öfke ve nefretle, zaaflarımızla,
tefrika ile imtihan edileceğimiz.” gerçeğiydi. Bu noktada
Barbaros Bey genç arkadaşlarımıza, dürüst olmayı, bize
verilen emaneti canımız pahasına kollamayı, kabiliyet ve
kapasitemizin hakkını vermeyi, mütevazı ve kanaatkâr
olmayı, cömert olmayı ve insanlık faziletlerini koruyup
kollamayı salık verdi.
Hamilik Okulu Vakfı Başkanı Barbaros Ceylan Bey
konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “Bu davada en büyük
yardımcınız hiç kuşkusuz Allah’tır. Bu savaşta O’nun
rahmetini celp etmenin yegâne yolu ise başkalarına iyilik
yapmaktır. Ancak iyilik yaparak bu er meydanında, insan
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mezun olmak üzere olan arkadaşlarımızın hayırlı ve iyi
bir iş bulmalarına vesile olur. Sizleri buralarda mezuniyet
sonrasında da görmek istiyor, katkılarınızı bekliyoruz. “
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Kariyer Festivali

KARİYER FESTİVALİ

İçinizden Biri
Kübra Fırat
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Mesleğin Serüveni: Liyakat ve Sadakat
Moderatörlüğünü Doç. Dr. Hatice Karahan’ın yaptığı
panelin konuşmacıları, Turkcell’in insan kaynaklarından
sorumlu genel müdür yardımcısı Seyfettin Sağlam,
İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bilimleri Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve McKinsey&Company
Yöneticisi Ali Üstün’dü. Konuşmacılar kendi uzmanlık
ve ilgi alanlarına göre ele aldıkları meslek hayatında
“liyakat” ve “sadakat” konusuna farklı açılımlar
getirdiler.

“Bir iş kontratı imzalarken aslında bir başarı hikâyesinin
sözünü veriyorsunuz.” diyen Seyfettin Bey, “ O hikâye
tamamlanmadan, yazılmadan oradan ayrılırsanız burada
problemli bir durum vardır.” dedi.
Panelin diğer konuşmacılarından İstanbul Ticaret
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Ayşen Gürcan ise, iş hayatında mutluluk ve başarı
olmaya engel olmadığını, bilakis kariyer için kamçılayıcı
bir unsur olduğunu belirten Ayşen Gürcan, bugün
Türkiye’de bir bereket varsa bunun güzel meziyetlere
sahip aile yapımız sayesinde olduğunu ifade etti.

• Sadakat ve liyakat niçin önemlidir?

Panelimizin üçüncü konuşmacısı ise McKinsey&Company

• Bir işyerinde uzun süre çalışmak profesyonellere neler katar?

Yöneticisi Ali Üstün Bey’di. Kendisi de bir Boğaziçili olan

• Bir kurumun en değerli çalışanları kimlerdir?

Ali Bey, konuşmasında daha çok “sadakat” kavramı

• İnsan Kaynakları sadakat ve liyakatte resmin neresinde
duruyor?

üzerine yoğunlaştı. Sadakatin öneminin ülkelere,

Turkcell’in İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam Bey, ehliyet sahibi
olmakla ahlaki olgunluğu birleştirmenin iş hayatında
başarıyı beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Seyfettin
Bey sözlerini, “Bizler dosdoğru insan olmanın peşinde
olmalıyız. Bu aslında işinin ehli olmak demektir; işin
gerektirdiği yeteneklere sahip olmak demektir. Bu iş
hayatına girerken öncelikli tercih oluyor; sonrasında

Üstün, “Kurumsallaşmanın az olduğu, sistemlerin henüz
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Değerlendirme: Eslem Gözde Fide-Okul Öncesi Öğretmenliği’ 18

için evlilik kurumunu işaret etti. Ailenin kariyer sahibi

Panelde genel olarak aşağıdaki sorulara cevaplar arandı:
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kurumlara sektörlere göre değiştiğine dikkat çeken Ali
oturmadığı, bilginin çok rahat akışkanlık kazanmadığı
ortamlarda” kişilerin liyakatlerinden çok sadakatlerinin

15 Mayıs Cuma günü “İçinizden Biri” programında, okuduğu bölümde mutlu olmayan; fakat
tükenmeyen azmi ve sabrıyla sıkıntılarını avantaja dönüştüren örnek bir arkadaşımızla; Kübra
Fırat’la buluştuk.
Sıradan, kendi halinde bir öğrenci olan Kübra’dan ailesinin bir beklentisi yoktur. Sırf meslek sahibi olsun
diye kızlarını meslek lisesine kaydettirirler. Kübra
Liseye başladıktan sonra çalışıp bir şeyler başarabileceğini anlar. Azmeder ve Boğaziçi Üniversitesi Okul
Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanır. Kübra bu
arada psikoloji alanına da ilgi duymaktadır. Okulda
çift anadal programına başvurur, fakat kabul alamaz.
Kübra sonra BÜ’de yüksek lisansa başvurur, okulun-

da yüksek lisansa devam ederken Londra’da yüksek
lisans-doktora programına kabul edildiğini öğrenir.
Kübra bundan sonra eğitim hayatına Londra’da devam edecek ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki tezini doktoradan sonra tamamlayacak.
Kübra Fırat öğrenim hayatı boyunca sürekli kendini
geliştiren bir arkadaşımız… Öyle ki “Öğrendikçe öğrenmeye olan merakım arttı.” diyor. Engeller karşısında pes etmemiş, azmin ve kararlılığın açık bir örneği…
İçinizden Biri’ne katılan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinden oluşan dinleyici grubumuz, Kübra arkadaşımızın yaşadıklarını onun ağzından dinleme fırsatı
yakaladılar. Etkinliğe katılan arkadaşlarımız inanarak, şükrederek ve azimle çalışarak ulaşılmak istenen
hedefleri gerçekleştirmenin gerçek hikâyesini dinlemiş oldular.

ön plana çıktığına değindi. Ali Bey, kurumsallaşma
arttıkça ve sistemler insanların yerini aldıkça, öncelik
bakımından

liyakatin,

sadakatin

yerini

almaya

başladığını dile getirdi.
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Açılış konuşmalarının ardından “Mesleğin Serüveni:
Liyakat ve Sadakat” başlıklı panel bölümüne geçildi.

ahlaki olgunluğa bakılıyor.” şeklinde sürdürdü.

KİM • K A R İ Y E R

olarak kalabilirsiniz. Bunun başka türlü bir yolunu ben
bilmiyorum.”

Hamilik Okulu
Komisyonu Etkinlikleri
HAMİLİK OKULU 2’NCİ KADEME DERSLERİ • 19.10.2015
HAMİLİK OKULU 2015-2016 ÖĞRENİM DÖNEMİ 1’İNCİ KADEME DERSLERİ • 24.11.2015

HAK
H A M İ L İ K

O KU LU

KO M İ S YO N U

Hamilik Okulu

Hamilik Okulu

Hamilik Okulu 2’nci Kademe Dersleri

Geçtiğimiz sene başlattığımız Hamilik Okulu
programına devam eden arkadaşlarımızın yeni
öğrenim dönemindeki ikinci kademe seminerleri
19 Ekim Pazartesi akşamı başladı.
Geçen seneden ikinci kademeye geçen 32 öğrencimiz, seminer başlangıcındaki kısa tanışmanın ardından İbrahim
Hakkı Bey tarafından bilgilendirildiler. İlk seminerde Vakfımızın Hamilik Okulu Komisyonu Başkanı Sadık Yener de
öğrencilerimizi yalnız bırakmadı.
Dört yıllık bir eğitim sürecini içeren Hamilik Okulunda cömertlik, fedakârlık, paylaşma, dayanışma, kardeşlik gibi
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insani değerlerin öğrenci arkadaşlara aktarılması hedefleniyor. Öğrencilere rehberlik edilmesi maksadıyla sürdürülen
programla, öğrenci ve mezunlar arasında Ahilik geleneğimizden tevarüs edilen “usta-çırak” ilişkisinin bir benzerinin kurulması amaçlanıyor.
Program kapsamında öğrenci arkadaşlarımızdan sadece
“okul” ciddiyetine sahip çıkmaları talep edilmekte, seminerlere %70 devam mecburiyetinin dışında, maddi veya
manevi bir karşılık beklenilmemektedir.
İbrahim Hakkı Yazıcı yönetiminde devam eden ikinci kademe seminerleri, her hafta Pazartesi akşamları saat 19.00’da
Boğaziçi Konak’ta gerçekleştirilmektedir.

24 Kası m 2015

kalma davasının farkındalığı oluşturulmaya çalışılacak.

Hamilik Okulu birinci kademede yeni dönem 24
Kasım Salı akşamı yapılan ilk seminerle başladı.

Günümüz iş dünyasında unutulan dürüstlük, ahlak, işbirliği

2015-2016 öğrenim dönemi başında alınan başvurular arasından mülakatla belirlenen 50 öğrenci saat 19.00’da başlayan seminer için Boğaziçi Konak’ta bir araya geldi.

diğeri.

Hamilik Okulu Komisyonu Başkanı Sadık Yener ve Hamilik
Okulu Koordinatörü Barbaros Ceylan yönetiminde gerçekleşen başlangıç seminerinde, programın amacı özetlendi
ve yıl boyu sürecek derslerde öğrencileri nelerin beklediği
hakkında bilgi verildi.
Hamilik okulunun ilk kademesinde, Varoluş ve Ahilik Felsefesi temelinde verilecek derslerle, öğrencilere meslek bilinci
kazandırılması amaçlanıyor. Derslerde, insan olma ve insan

gibi temel değerlerin öğrenci arkadaşların yaşamında bir yol
gösterici olabilmesi programın en önemli hedeflerinden bir
Hamilik Okulu Koordinatörü Barbaros Ceylan, yaptığı konuşmada meslek yaşamında ahlak ve estetiğin önemine
işaret etti. Kişinin mesleğini hakkıyla icra etmesi gerektiğini söyleyen Barbaros Ceylan, “İnsan sırf insan olduğu için
tüm mahlûkattan sorumludur. Ve yine insan olduğu için,
borçludur. Borcumuzu ödemek için sorumluluk sahibi olup
güzel şeyler yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.
Hamilik Okulu’nun birinci kademe dersleri her hafta Salı
günü saat 19.00’da Boğaziçi Konak’ta gerçekleştiriliyor.
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Barbaros Ceylan
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İbrahim Hakkı Yazıcı
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Sosyal Medyanın Üzerimizdeki Etkileri

Boğaziçi 101 Semineri

Değerlendirme: Emine Muslu-PDR’ 14

18 Mart Çarşamba akşamı Boğaziçi Konak’ta
Merve Arabul’un (PDR’ 2015) moderatörlüğünde
gerçekleşen “Sosyal Medyanın Üzerimizdeki
Etkisi” başlıklı seminerde Hasan Karabakkal’ı
konuşmacı olarak ağırladık.
Başlangıçta Hasan Bey katılımcılara kendini ve iş hayatını anlattı. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik bölümünden mezun olan (2009) Hasan Karabakkal, İstanbul Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikolojik danışman olarak çalışmış. Daha
sonra yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi PDR bölümünde “Sosyal Medya Kullanımı ve Gençlerde Kimlik Algısı” konusu üzerine tamamlayıp, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmış. Öğrenim
hayatına Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Örgütsel
Davranış doktora programında devam etmekte olan Hasan
Bey, şu anda TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nde (TÜSSİDE) dramalı atölye çalışmaları uygulayıcısı,
eğitim tasarımcısı, MEB Liderlik ve Girişimcilik Projesi’nde
eğitmen ve araştırmacı olarak görev yapmakta.
Hasan Karabakkal, sosyal medya kullanımını ve bunun hayata yansımalarını, psiko-sosyal ve felsefi teoriler zemininde ele aldı. Hasan Bey, interaktif sunumu, hayattan verdiği
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örnekleri ve kullandığı görsel-işitsel materyaller ile katılımcıların dikkatini seminer boyunca canlı tuttu.
Hasan Bey sunumunda; öz paylaşım isteği, başkalarıyla
bağlı kalma isteği (zone of conformity) ve kimliğin onaylanması ve doğrulanması kavramları üzerinde durdu. Sosyal
medya mefhumunu en iyi karşılayan örneklerden biri diye
nitelediği Facebook’u ele alan Hasan Bey, sosyal medyanın
işlevlerine, kullanıcılarda oluşturduğu absürt etki ve paradokslara değindi.
Sosyal medyanın kimlik oluşumu ve kimlik algısı üzerindeki etkilerinden bahseden Karabakkal, ergenlik dönemi
ve sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkiye dikkat çekti.
Sunumunda Karabakkal ayrıca, sosyal ağlar üzerinden paylaşılan kişisel veri ve bırakılan izlerin, bireylerin hayatları
üzerinde neden olabileceği olumsuz sonuçlar hakkında da
değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medyadaki imajımızın
her alanda olduğu gibi iş hayatında da belirleyici bir unsur
olduğunu belirten Hasan Bey, bu bağlamda sosyal medyada profesyonel kimliğin ön plana çıkarılmasının önemi
üzerinde durdu.
Karabakkal, birçok kişi ve kurum için artık vazgeçilmez olarak görülen sosyal medyanın, bilinçli şekilde kullanılarak
ve alternatifler oluşturularak olumsuz etkilerinin bertaraf
edilebileceğini kaydetti.

25 Kası m 2015
Değerlendirme: Merve Arabul-PDR’ 15

Vakfımızın yürüttüğü Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık çalışmaları kapsamındaki “Boğaziçi
101: Introduction to Boğaziçi” semineri 25 Kasım
Çarşamba akşamı Boğaziçi Konak’ta gerçekleşti.
Merve Arabul’un (PDR’ 15) moderatörlüğünde gerçekleşen
seminere Uzman Klinik Psikolog Neslihan Arıcı Özcan konuk oldu. Seminere ağırlıklı olarak hazırlık, birinci sınıf ve
PDR bölümünden öğrenciler katıldı.
Neslihan Arıcı Özcan programa, Boğaziçi Üniversitesi’ni
tanıtarak başladı ve kurumun tarihi hakkında bilgi verdi.
Neslihan Hanım, Boğaziçi’nde karşımıza çıkacak yeni kav-

ramlardan, büyük şehirde yaşıyor olmanın zorluklarından,
aileden ayrılmanın verdiği hüzünden ve “Boğaziçili” olmanın getirdiği bir takım sorunlardan bahsetti.
Yaşamımız boyunca bizleri korkutabilecek uyum süreçlerinden geçebileceğimize dikkat çeken Özcan, asıl önemli
olanın bu sıkıntıları küçümsemeden onlarla başa çıkmayı
bilmek olduğuna vurgu yaptı.
Seminerin sonlarına doğru yaşanılan sorunların nasıl aşılabileceğine dair değerlendirmelerde bulunan Neslihan Hanım, hayatın kendisinin bir uyum süreci olduğunu unutmamamız gerektiğini kaydetti. Uyku ve beslenme düzenimize
dikkat etmemizi tavsiye eden Özcan, okulun sunduğu imkanlardan faydalanmanın bizlere çok şey katacağını belirtti. Neslihan Hanım ayrıca, çevremizdeki insanlarla sosyalleşmemize vesile olacak BYV gibi kurumların faaliyetlerini
takip etmemizi de salık verdi.

Hasan Karabakkal, bu noktada ailelerin her türlü sosyal
medya ortamını bilmeleri ve çocuklarını takip etmeleri gerektiğini vurgulayarak semineri sonlandırdı.
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Neslihan Arıcı Özcan
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Hasan Karabakkal

SABAH NAMAZI PROGRAMLARI

SABAH NAMAZI PROGRAMLARI

5 N i s an 2 01 5
Her dönem olduğu gibi, lale mevsiminin geldiğini müjdeleyen bu bahar döneminde de Boğaziçili öğrencilerle birlikte
sabah namazı ve sohbet programında bir araya geldik. Bu
kez öğrencilere 10 kadar mezun ağabeyi de eşlik etti.
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İlk gün ışığı henüz camlara aksetmeden önce Rumelihisarı
Şehitlik Dergâhı’ndan Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampus
kütüphane önüne doğru hareket ettik. Bizleri Beşiktaş Dolmabahçe Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii’ne götürecek
servislerimize bindiğimizde sabahın bereketi de gönüllerimize dolmaya başlamıştı.

“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. 150
yıl kadar önce İtalyan birliği sağlanınca, Mazzini’nin şöyle
dediği rivayet edilir: “İtalya’yı yarattık, sıra İtalyanları yaratmaya geldi.” Moda tasarımlarından çok da farklı olmayan
bu kreasyon süreci İslam toplumlarında başarısız oldu;
çünkü “din” medeniyetin ve dolayısıyla siyasal imgelemin
ana öğesi olmaya devam etti. O kadar ki, kuruluşundan
ancak 90 yıl sonra cumhura reisini doğrudan seçtiren Cum-

“Yedi kişi var, Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet
gününde kendi gölgesinde gölgeler: Adil imam, Allah’a
ibadet içinde yetişen genç; Tekrar dönünceye kadar kalbi
mescide bağlı olan kimse, Allah için birbirlerini seven, Allah rızası için bir araya gelip, Allah rızası için ayrılan iki kişi;
Güzel ve makam sahibi bir kadın tarafından davet edildiği
halde “Ben Allah’tan korkarım” deyip icabet etmeyen kimse; Sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek kadar gizli sadaka
veren kimse; Allah’ı tek başına zikrederken gözlerinden yaş
boşanan kimse.”

huriyetimizde, iki ulusçu partimiz bir araya gelip dindar bir

Sohbetin ardından imam efendinin etrafında büyükçe bir
hilal oluşturarak fotoğraf çektirdik. Caminin dışında da yine
hep birlikte Tarık Altuncu kardeşimizin objektifine poz verdik ve ardından kahvaltı mekânımız olan Saat Kulesi Restoran’daki yerimize geçtik.

onlar bir iki darbeci generalden sonra sömürgeci efendileri-

Çayları yudumlamaya başladığımızda öğrencilerle hasbihal
etmek üzere vakfımızın kurucular Kurulu Üyesi Mustafa
Özel geldi. Çay, simit, Boğaziçi tadında bir sohbet için artık
her şey hazırdı.

çatırdıyor. Dünya 5’ten büyükse, Türkiye hem kendi bölge-

Vakıf Başkanımız Haluk Dortluoğlu BYV olarak öğrenci ve
mezunların her daim yanında ve yakınında bulunduğunu;
her daim hizmetlerine hazır olunduğunu söyledi. Boğaziçi
Üniversitesi’nde hizmetlerde bulunan öğrenci gruplarını
temsil eden arkadaşlarımız da okul civarında yaptıkları ilmî
ve irfanî çalışmalar hakkında kısaca bilgi verdiler.

Duyuru ilanında öğrenci arkadaşlarımızı Dolmabahçe’de

Söz Mustafa Özel Hoca’ya gelmeden önce bir arkadaşımızın Seyyid olduğu söylendi. Mustafa Hoca da nesebinin
Abdülhakim Arvâsi Hazretleri’ne ulaştığını söyleyerek, bu
toprakların insanlarının nesep ilmine sahip olduğunu, kuşaklar boyunca atasını, dedesini tanıdığını lakin Batı toplumlarında iki nesil sonrasının izine varılamadığını belirtti
ve hâzirûna “Millet olmak ne demek? Medeniyet olmak ne
demek?” sorularını yöneltti. Mustafa Hoca soruları şöyle
cevapladı: “Medeniyetleri muhacirler kurar. Kurmak kolay
yaşatmak zordur. Hiçbir ciddi organizasyon dışarıdan yıkılmaz, içeriden yıkılır. Büyük organizasyonları muhacirler
kurar, devşirmeler devam ettirir.”

müşahede ettikten sonra başka bir programda bir arada

adaya karşı, daha önce muhtemelen hiç tanımadıkları ve
adını telaffuz etmede dahi zorlandıkları başka bir dindar
adayı desteklediler ve hezimete uğradılar. Türkiye siyasetinde dini paranteze alma projesi tutmadı.
Batı dışında hiçbir yerde de tutmuş değil! Bugün var olan
200 kadar devletin üçte ikisi yaşça benden daha toy ve köksüzdürler. Ben hiç değilse beşinci dedemin adını biliyorum,
ne 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
sini toparlama gücü olan; hem de dünyanın diğer birçok ülkesine örneklik etme yeteneğine sahip bir merkez ülkedir.”
namaza, kahvaltıya, sohbete ve geziye davet etmiştik.
Namaz, kahvaltı ve sohbet tamam olunca bu kez sıra Dolmabahçe Sarayı’nı gezmeye geldi. Sarayda ecdadımızın
mîmâride, sanatta ve estetikte ulaştığı seviyeyi hayranlıkla
olmak dileğiyle kalbi duygularla selamlaşarak toplantıyı
tamama erdirdik.

Mustafa Özel’in ulus-devlet; birey-medeniyet özelindeki
analizlerini iki paragraf halinde paylaşalım:
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Dolmabahçe Camii’ne vardığımızda 40’ar kişilik saflardan
üç adet teşkil ettik. Eskiler, camiinin bir zamanlar son cemaat yerine kadar dolduğundan bahis açarlar. İnşa edilerek
ibadete açılmasının üzerinden 100 yıl geçen ve kalabalık
cemaate hasret kalan caminin imamı, 100’ü aşkın aydınlık yüzü görünce, elbet duruma kayıtsız kalmadı. Namaz
sonrasında zikir ve tevhîd elfazını hocaefendinin rehberliğinde hep birlikte talim ettik. Ardından, hocaefendi hala
hafızamızda canlı olan sohbetini gözlerimizin içine bakarak
mülayim lisanıyla irad etti. Ebu Hureyre’nin (ra) Sevgili Peygamberimizden rivayet ettiği aşağıda yer alan hadis-i şerif
etrafında eskilerin efradını cami a’yarını mani dediği tarzda
sohbet etti.
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Erkek Öğrenciler Sabah Namazı
ve Kahvaltı Programı

Geleneksel Mezuniyet Töreni

2 May ı s 2 01 5

26 Hazi ran 2015

Değerlendirme: Maşite Demirezen-Uluslararası Ticaret’ 18

Sabah namazı ve dost sohbetleriyle süslenen;
nefis bir kahvaltı eşliğinde tamamladığımız
program için, 2 Mayıs günü berrak bir Cumartesi
sabahında hanım öğrenci kardeşlerimizle bir
araya geldik. İstanbul Boğazı’nı geniş bir açıyla
gören Yahya Efendi Hz’nin Beşiktaş’ta bulunan
dergahında sabah namazını eda etmek üzere
buluştuk.

Huşu ile kılınan namazın ve edilen duaların ardından Yahya
Efendi ve dergâhı hakkında bizleri bilgilendirmek için sözü
devralan Sufânâ arkadaşımıza gözleri çevirdik. Arkadaşımızın kısa ve etkili konuşmasının ardından kahvaltı faslı
için Beşiktaş’ta bulunan Kuymak Kafe’ye geçtik.
Kahvaltıda mezunlarımızdan da misafirlerimiz vardı. Öğrenci-mezun tanışmasına vesile olan programımızda öğrenci kardeşlerimiz ile mezunlarımız geleceğe yönelik fikir
alışverişinde bulundu. Bu vesileyle de yeni arkadaşlıklar
kuruldu; karınlar doyuruldu. O anlar, çekilen fotoğraflarla
ölümsüzleştirildi ve hayırla yâd edilmek niyetiyle bir anı
olarak belleklerimizde yerini aldı.

26 Haziran Cuma günü 20’nci Geleneksel
Mezuniyet Töreni için Boğaziçi Konak’taydık. Yeni
mezunlarımızı aileleriyle beraber ağırladığımız
programa öğrenci arkadaşlarımız da eşlik ederek
abi ve ablalarının sevinçlerini paylaştılar.
Misafirlerimiz tören için Boğaziçi Konak’a gelmeye başladıklarında onları ilk olarak ebru tabloları karşıladı. Katılımcıların beğenisine sunulan; vakfımız bünyesindeki ebru
atölyemizde 5 yıldır hanım öğrencilerimize ebru dersleri veren Burcu Kılıç’a (MIS’ 17) ait tablolardan oluşan mini sergi,
bahçemize ayrı bir güzellik kattı.
Yavuz Selim Elmas’ın (İktisat’ 15) sunuculuğunu üstlendiği tören, Nafi Baba Camii müezzini Eyüp Tural’ın Kur’an-ı
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Kerim tilaveti ile başladı. Kur’an-ı Kerim’in ardından BYV
Mütevelli Heyeti Üyesi Bahattin Aydın bir selamlama konuşması yaptı.
Mezun olan arkadaşlarımızın tarihi bir gün yaşadıklarını
söyleyen Bahattin Aydın, mezuniyetle beraber kişisel çabanın belirleyici olduğu kritik bir dönemin başladığına dikkat
çekti. Bahattin Bey konuşmasında ,“Hayatın hangi alanında olursak olalım özenli olmayı, odaklı olmayı, çalışmayı,
gayret etmeyi hiçbir zaman elden bırakmamamız, vazgeçmememiz gerekiyor. Zaten Müslüman olmanın da en temel gereklerinden biri bence budur” şeklinde konuştu.
Bahattin Aydın ayrıca kendi okul yaşamı ve iş hayatından
örnekler vererek genç arkadaşlarımıza önemli tavsiyelerde
de bulundu.
Aydın’ın ardından bu yıl törenin onur konuşmacısı olan
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Hanım Öğrenciler Sabah
Namazı ve Kahvaltı Programı
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Mezuniyet törenimizde, yeni mezun arkadaşlarımızdan
İnşaat Mühendisliği bölümünden Salih Demiryürek, İktisat
bölümünden Erdem Dereli, İngilizce Öğretmenliği bölü-
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2015’in EN’leri şöyleydi:
En Planlı/Programlı: Merve Arabul. Toplantılara vaktinde
katılmak için toplantı saatinden çok önce gelerek işini garantiye aldığı için…
En Organizatör: Şeymanur Dönmez. Okul içinde ve çevresindeki etkinliklerde görev aldığı hem de etkinliklere aktif
olarak katıldığı için…
En Sıcakkanlı: Hilal Gül. Erasmus dönüşü soluğu Boğaziçi
Konak’ta alan, aramıza geç katılmasına rağmen kendisine
kolayca alıştığımız için…
En Güleryüzlü: Fatma Aktaş. Yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle çevresine neşe kaynağı olduğu için…

doğan, Fatih Elmalı, Erdoğan Sevilgen, Kemal Kahraman,
Lokman Gündüz, Lütfü Çalışkan ve Mehmet Koçak ile
birlikte arkadaşımız Merve Arabul tarafından hazırlanan
nostalji albümünü izledik. Sunumun ardından değerli büyüklerimiz söz alarak duygularını paylaştılar. Mezuniyet
törenimize katılarak bizleri onurlandıran büyüklerimize
25’inci yılları anısına hazırlanan plaketler, Kurucular Kurulu
Üyemiz Sadık Yener Bey tarafından takdim edildi.
25 yıllık mezunlarımızın ardından törenimiz, arkadaşlarımız Hakan Cengiz ve Mâşite Demirezen’in hazırladığı
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münden Elif Bayır ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden Hüsna Terzibali birer konuşma yaptılar.
Mezun konuşmalarının ardından törenimizin en renkli bölümlerinden biri olan EN’lerin ilan edilmesine geçildi. Bu
sene de yeni mezunlarımız arasından farklı özellikleriyle
öne çıkarak EN olan arkadaşlarımızın hediyeleri verildi. Arkadaşlarımıza Savaş Barkçin’in proje yönetmeni ve yazarı
olduğu Rumeli-Bir Müzik Seferi isimli eseri Vakıf Müdürümüz İbrahim Ethem Gören tarafından takdim edildi.

En Entelektüel: Elif Bayır. Edebiyat okumaları, yayıncılık
sohbetleri gibi programlarda koşturan olduğu; onu kitapları
ve yazılarıyla tanıdığımız için…
En Akademik: Oğuzhan Ferman. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile beraber aynı zamanda Ekonomi bölümünü
3.60 ortalamayla 3,5 senede üstün başarıyla tamamladığı
için…
En Teknolojik: Talha Korkmaz. Üniversitede yaptığı robotik
çalışmalar ve quadrocopter çalışmalarıyla mühendislik öğrencilerine başarılı bir örnek olduğu için…
En Vakıf İnsanı: Erdem Dereli. Vakfımızın birçok faaliyetin-

de etkin görevler üstlendiği ve yıllardır vakıf çalışmalarına
emek verdiği için…
En Başkan: Salih Demiryürek. BUPARK kulüp başkanlığı
yaptığı için…
En Araştırmacı: Celil Ünlü. Hem okul içinde hem okul dışında birçok ilaç çalışmalarına katıldığı için…
En Yardımsever: Salih Ünüvar. Sayısız vakıf faaliyetinde sadece bir telefon uzaklığında olduğu için…
En Hızlı: Ahmet Şekeroğlu. 3’üncü sınıfta evlenip çalışmaya
başladığı için…
20’nci Geleneksel Mezuniyet Törenimizin son bölümünde
ise mezun olan arkadaşlarımız fakültelerine göre tek tek
anons edilerek plaket takdimi için sahneye davet edildi.
Arkadaşlarımız için isimlerine özel hazırlanan plaket ve
kalemler kendilerine mütevelli heyeti üyelerimiz ve 25 yıllık
mezunlarımız tarafından takdim edildi. Bu anlar, çocuklarının sevinçlerine ortak olmak için orda olan anne babalar
tarafından duygu dolu gözlerle izlendi.
İki yıldır Ramazan ayı içinde düzenlenen mezuniyet törenimiz, mezuniyet sevinciyle iftar sevincini bir arada yaşamamıza vesile oluyor. Akşam ezanı okunurken biten bu yılki
törenimizin ardından da yine hep birlikte konak bahçesinde
iftar edildi.

BoğaziçiBülteni 2016/1

125

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

Yeni mezunlarla aynı sıralarda eğitim gören ve 25 yıl önce
mezun olan mensuplarımız da törenimize iştirak ettiler.
Sahneye davet edilen 1990 yılı mezunlarımız Ali Yaşar Ay-
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Mehmet Koçak, mezuniyet sonrası kısa vadede yalpalanmalar yaşanabileceğini, ama sabredilmesi halinde inşallah
orta ve uzun vadede tüm arkadaşlarımızın Türkiye’nin güzel kurumlarında önemli vazifeler alabileceğini ifade etti.

“1 Yıl Nasıl Geçti” adlı klibin gösterimiyle devam etti. Klip
vesilesiyle 2014-2015 öğrenim dönemi boyunca vakfımız
bünyesinde öğrenci ve mezunlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikleri hatırlayıp, güzel geçen bir yılın şükrünü
eda etmiş olduk.

Mehmet Koçak Bey (İşletme’ 90) katılımcılara hitabetti.

27 Haziran Cumartesi akşamı Boğaziçi Konak
bahçesinde düzenlediğimiz Geleneksel Mezunlar
İftarında öğrenci ve mezunlarımız ile bir araya geldik.

da uğramıştı. İftar ikramını ve masaları hazırlayan ekip
arasında kısa süreli bir panik yaşansa da, 10 dakika kadar süren rahmet geride etrafa yayılan mis gibi toprak
kokusunu bırakarak Hisarüstü’nü terk etti.

Her yıl hepimizin sabırsızlıkla beklediği iftarımız 1250

Yaklaşan iftar saatiyle birlikte Boğaziçi Konak misafirle-

mensubumuzun katılımıyla gerçekleşti.

riyle doldu taştı. İftar öncesindeki Kur’an-ı Kerim tilave-

Her zaman olduğu gibi öğlen saatlerinde başlanan hazırlıklara misafirlerimiz bahçede yerlerini alana kadar
devam etti. Saat 17.00 sularında meteorolojinin tahminleri tutmuş ve beklenen rahmet Boğaziçi Konak’a
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tini ve arkasından Ezan-ı Muhammedi’yi Ukrayna Diyanet İşleri Eski Başkan Vekili Hıdır Kartal Hocaefendi’den
dinledik.
İftarımızı hem Ramazan ayının hem de bir arada olma-

nın rahmeti ve huzuruyla yaptıktan sonra masalarımızda sohbet ederken, Mütevelli Heyeti Başkanımız Haluk
Dortluoğlu’nun yapmış olduğu selamlama konuşmasına dikkat kesildik. Haluk Bey’in ardından da Kurucular
Kurulu Üyemiz Oral Avcı (Fizik’ 83) misafirlerimize seslendi. Oral Bey kendi öğrencilik yıllarındaki siyasi aktör
ve koşullara atıfta bulunduğu konuşmasında, şu anda
Boğaziçili bir Başbakana sahip olmanın getirdiği avantaja vurgu yaptı. Oral Bey’den sonra ise sözü Mütevelli
Heyeti Üyelerimizden Medipol Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Hatice Karahan Hanım aldı. Yanı başı-

mızdaki coğrafyada yaşanan sıkıntılara değinen ve bu
bağlamda birlik olmanın önemine dikkat çeken Hatice
Hanım –iftarımızda olduğu gibi– bu tür etkinliklerle her
geçen gün büyüyen BYV ailesinin ülkemiz için büyük bir
kazanç olduğunu dile getirdi.
Konuşmalar sonrasında, iftar programımız için Boğaziçi
Konak’a gelerek bu güzel topluluğa dahil olan misafirlerimiz bir başka programda yeniden bir araya gelebilme
duasıyla mekandan ayrıldılar
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Geleneksel Mezunlar İftarı

Değerlendirme: Rabia Tuba Görgülü-Politika’ 10

4 Temmuz Cumartesi akşamı Türk Telekom
Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde (Türk Telekom Evi)
Ankara’da yaşayan mezunlarımız ve aileleriyle bir
araya geldik. Bu yıl ikincisi gerçekleşen iftarımıza
yaklaşık 130 mensubumuz katıldı.
İftar öncesinde Neyzen Kenan Aydınlı tarafından kısa bir
dinleti gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetini ve arkasından Ezan-ı Muhammedi’yi de Kenan Bey’den dinledik.
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İftarımızı hem Ramazan’ın hem de bir arada olmanın rahmeti ve huzuruyla yaptıktan sonra masalarımızda sohbet
ederken İstanbul’dan misafirimiz olarak gelen Mütevelli
Heyeti Başkanımız Haluk Dortluoğlu selamlama konuşmasını yaptı. Ardından da mensuplarımızdan Ebubekir Ceylan
(Tarih’ 97), Gülşah Akçay Civriz (Psikoloji-Sosyoloji’04) ve
Murat Ali Yülek (Makine Mühendisliği’88) kısa birer konuşma yaptılar.
Ankara İftarımız İbrahim Turhan Bey’in (İşletme’ 92) yaptığı konuşma ve duayla tamamlandı.
Misafirlerimiz bir başka programda yeniden bir araya gelebilme duasıyla ayrıldılar.

12 Te m m uz 2015
Değerlendirme: İbrahim Kaplan-Kimya Öğretmenliği’ 13

Her demi mübarek olan Ramazan ayının son
günlerinde Boğaziçi Konak’ta sahur için bir araya
geldik.
11 Temmuz Cumartesi’yi 12 Temmuz Pazar’a bağlayan gecede, Bebek Hümâyûn-u Âbad Camii İmam Hatibi Ahmet
Atmaca’nın konak bahçesinde kıldırdığı teheccüd namazı
ile başlayan programımız, seminer salonumuzda sohbet
ve dualarla devam etti. Hocamızın solo olarak seslendirdiği
tasavvuf musikisi eserinin ardından da arka bahçede sahurumuzu gerçekleştirdik.

Hilale adım adım yaklaştığımız yeni bir seher vaktinde sabah namazı için bütün şühedayı ve kale kapıdan itibaren
Rumeli Hisar’ını selamlayarak Bebek camisine doğru yol
aldık. Sultan Reşad’ın banisi, Mimar Kemalettin’inse mimarı olduğu; etrafında amansızca çarpışan mâsivaya inat
ruhunu dalga dalga Bebek’e, İnşirah yokuşundan Etiler’e ve
tabi ki Hisarüstü’ne dağıtan Hümâyûn-u Âbad Camii’nde
namazımızı eda ettik.
Program sonunda konak atölyesinde öğrencilerimiz tarafından hazırlanan el emeği göz nuru bir ebru tablo, günün
anısı olarak vakfımız adına Mütevelli Heyeti Üyemiz Nurettin Temiz tarafından Ahmet Atmaca Hocamıza takdim
edildi.
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Sahur Programı

Ankara İftarı

1 7 Mayı s 2015
Değerlendirme: Kübra Nur Yakupoğlu-Okul Öncesi Öğrt.’ 17
Hanımlara yönelik olarak düzenlediğimiz SafranboluAmasra gezimiz, 16 Mayıs Cumartesi gecesi
otobüsümüzün Hisarüstü’nden kalkmasıyla birlikte
başlamış oldu. Geziyi anlatmaya Safranbolu’ya
varışımızdan ziyade otobüse ilk binişimizden itibaren
başladık; çünkü biliyoruz ki dostlarla yapılan otobüs
yolculuğu gezilerin vazgeçilmez bir parçası oluyor.
Otobüste geçirilen vakit, muhabbetler, şarkılar ve
oyunlarla anlamlı hale geliyor.
3 0 A ğu s t o s 2 01 5
Her yıl olduğu gibi bu yıl da mezunlarımız ve
ailelerini Boğaziçi Konak bahçesindeki pikniğimizde
buluşturduk.

Önceki yıllarda Mayıs ayı sonunda ya da Haziran ayı
içerisinde düzenlediğimiz pikniğimiz bu yıl 30 Ağustos
Pazar günü gerçekleşti. Yaz mevsiminin bitmeye yüz
tuttuğu bir günde yapılan pikniğimizde eski-yeni dostlar ve ailelerimizle birlikte güzel bir pazar günü geçirme
imkanı bulduk.
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Her zaman olduğu gibi yine gönüllü arkadaşlarımızın
mangal başında pişirdikleri ikramlarımızla kurulan bereketli sofralarımızda, uzun zamandır birbirini göremeyen
arkadaşlar hasret giderdiler. Pikniğimizde mezun aileleri
birbirleriyle tanışıp kaynaşırken, eski dostluklar da yeniden tazelendi.
Saat 15.00 sularında başlayıp akşam saatlerine kadar
süren pikniğimize katılan mezunlarımız anılarına ve
dostluk halkalarına yenilerini ekleyerek bahçemizden
ayrıldılar.

Dualarla başladığımız yolculuğumuz elhamdülillah bir sıkıntı olmaksızın son buldu ve Safranbolu’ya vardık. Eski
ahşap bir binada kahvaltımızı yaptık ve rehberimizle birlikte tarihi eserleri gezmeye başladık. Çarşının en eski temelsiz camilerinden biri olan Köprülü Mehmet Paşa Camii,
Cinci Hamamı, İzzet Paşa Camii, Türkiye’nin dört bir yanındaki saat kulelerinin minyatür hallerinin ve şahane bir şehir
manzarasının da bulunduğu Hükümet Konağı ve cumbalı
Safranbolu evleri… Ardından rehberimiz bizi meşhur Safranbolu lokumundan ve Bağlar gazozundan tadabileceğimiz bir lokumcuya götürdü. Burada Safranbolu’yu anlatan
güzel bir belgesel izleme imkanımız da oldu.
Tarihi Safranbolu evlerinin bulunduğu Eski Çarşı’yı gezdikten sonra oluşumu halen devam etmekte olan Mencilis

Mağarası’nı ziyaret ettik. Yaz-kış aynı sıcaklığı muhafaza
eden mağara, farklı renk ve şekilleriyle hayret edici güzellikteydi. Amasra’dan evvel son olarak Tokatlı Kanyonu’nu ve
İncekaya Su Kemeri’ni görmeye gittik. Kristal Teras’a çıkıp
kanyona bir de yukarıdan bakmak isteyenler epey uzun bir
kuyruk oluşturmuştu. Kanyon, kesinlikle görülmeye değer
bir manzaraya sahipti.
Ve yaklaşık iki saat süren bir yolculuk sonrası Amasra…
Deniz havası kendini hemen hissettirmişti. Evvela şehre
yukardan bakmak istedik ve kaleye çıktık. Kalenin yakınlarındaki Fatih Camii’nde cumaları kılıçla hutbe okunuyordu.
Yıllardır bozulmayan bu gelenekle camii, pek çok habere
konu olmuştu. Namazlarımızı kıldıktan sonra epey acıkmış
olduğumuzdan hızla yemek yiyeceğimiz yere geçtik. Sahil
kenarında ve açık havada karnımızı doyurduktan sonra
zaman epey ilerlemişti. Dönüş vaktine yaklaştığımız son
saatleri ise grup halinde değil, şahsi olarak değerlendirdik.
Kimi sahile inip ayaklarını denize soktu, kimi Tavşanlı Adası’na doğru yürüdü, kimi de sahil kenarındaki bir çay bahçesinde arkadaşlarıyla muhabbete daldı.
Dönme vakti geldiğinde yorgunluk herkesin yüzünden okunuyordu. Güzel ve unutulmayacak anıların sebep olduğu
tatlı bir yorgunluktu bu. Gece yarısı saat iki civarındaysa
otobüsümüz bizi Hisarüstü’ne geri bıraktı.
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Geleneksel Mezunlar Pikniği
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23-26 Nisan 2015
Değerlendirme: Ayşe Kıyıklık-Fizik’ 00

Geçen seneye kadar Kudüs’e gitmek bizim için
bir hayaldi. Güvenlik problemi gibi sıkıntıları
öne sürerek algı oyunu yapan medya yüzünden
gidebilmeyi, hele de üç çocuğumuzla gitmeyi
hiç düşünemiyorduk. Bu senenin Kudüs yılı
ilan edildiğini ve Türkiye’den Kudüs’e giden
turist sayısının artması için çabalar olduğunu
duyduğumda şaşırdım. Sonra arka arkaya birkaç
sefer biz de niyet ettik gitmeye. En sonunda
sevdiğimiz arkadaşlarımızın ve güvendiğimiz
dostlarımızın da olduğu Boğaziçi Yöneticiler
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Vakfı’ndan 23-26 Nisan tarihleri arasındaki bir
Kudüs turu e-mailini alınca tam da beklediğimiz
teklif gelmiş oldu. Bir işe niyet etmek o işin
olması için en önemli adımmış onu gördük.
İlk gün 09:25 uçağı ile Tel Aviv’e geldik. Saat 12:00 olmuştu indiğimizde. Bizi epey korkutmuşlardı güvenlik
çok sıkı diye. Allah’a çok şükür, sıkıntısız geçtik kontrolden. Dışarıda bekleyen otobüsümüze bindik.
İlk önce Tel Aviv, eski adıyla Yafa’yı gezdik. 1948’de
kurulmuş İsrail. Yurt dışından getirilmiş Yahudileri yerleştirmişler birer birer. Havaalanında bir kutlama vardı.
Meğer buraya yerleşmeye karar vermiş bir Yahudi’nin
gelişini kutluyorlarmış. “Buraya ne kadar Yahudi gelirse
o kadar da Filistinli gider” diyor rehberimiz. Eskiden bu-

İlk olarak Hasan Paşa Camisi’ni gezdik. Yafa’da Osmanlı
döneminden kalma belki de tek cami bu. Ama bu topraklarda o kadar çok Osmanlı eseri var ki. Buraya gelmeden önce farkında değildim. Eski binalar var, kemerlerinde “Allah” yazıyor. Altında Yahudiler yiyip içip eğleniyor.
Müslümanları çıkartıp yerleşmişler buraya. Tam bir işgal
ile karşı karşıyayız. Bizler en ufak bir kısıtlanmaya dayanamazken buradaki insanlar evlerinden, bağlarından,
bahçelerinden çıkarılmışlar. Her yerde boy gösteren UN
(Birleşmiş Milletler) minibüslerinin içindekiler ne yapıyorlar acaba? Yafa’yı otobüs ile dolaşıyoruz. Sokaktaki
Yahudi giyimli çocuklar dikkatimizi çekiyor. Bizim Çarşamba semtinin çocukları gibi. Bir farkla, dünya bunlara
saygı duyuyor. “Dünya’nın hakimi olan Kudüs’ün hakimi
olur” diyor rehberimiz. Şu an Dünya’nın hakimi Yahudiler. Dolayısı ile de Kudüs’ün de hakimi onlar. Eski Yafa
içinde otobüs ile panoramik bir tur yapmak istiyoruz. İzin
verilmiyor. O gün onların da kuruluş günüymüş. Zulmün
başladığı günün yıldönümünde gelmişiz buraya. Modern
şehrin içinden geçerken gecekondu gibi ufak derme çatma yapıların önünden geçiyoruz. Rehberimiz, bunlar İsrail’in kurucusu Ben Gurion’un İsrail’in kuruluşunu ilan
ettiği evler diyor. Yıkılmıyor, o günleri hatırlatması için.
Yafa, yani şimdiki adıyla Tel Aviv Yahudiler arasında “Sin
City”, yani günah şehri olarak bilinirmiş. Dindarlar burada yaşamazmış. Onlar sürekli ibadet ile meşgul olmak
için Kudüs’ü tercih edermiş.
Buradan sonra Kudüs’e, kutsal topraklara hareket ediyoruz. Yaklaşık altmış-yetmiş dakikalık bir otobüs yolculuğu ile varıyoruz Kudüs’e… Burada da ancak % 20
oranında Müslüman kalmış. Bu sayı her geçen gün azalıyor diyor rehberimiz. Kudüs’e Müslümanların yaşadığı
bölgeden giriyoruz. İnsanlar günlük işleri ile meşgul, kimisi lastik tamir ediyor, kimi kaset satıyor, kimisi meyve-sebze. Öte tarafta İsrail askerleri tam teşekküllü bir
vaziyette. Halleri bize o an bir hareketlilik olsa bellerindeki otomatik silahlarla etrafı kan gölüne çevirebilirler
hissi veriyor. Zaten amaç da bu, korku salmak. Ama alış-

Küçük kızım asker fotoğrafı çekmek istiyor. Ne tepki vereceklerini bilmediğim için onu çekiştire çekiştire götürüyorum. Mescid-i Aksa’nın şu an açık olan yedi kapısı
varmış. Biz Al-Hitta kapısından giriyoruz. Bir kapısından
Müslümanların girmesi yasakmış. Bizi rehberimiz “Türk
bunlar” diyerek geçiriyor. Avluya açılan kapının dışında
dört İsrail askeri bir şeyler tıkınıyor. İçeride ise bir Ürdün
askeri Allah’ın selamı ile karşılıyor bizi.
İlerledikçe fark ediyoruz ki Mescid çok yalnız. Kimsecikler yok. Bizim gibi tek tük turistler dışında. Öğreniyoruz
ki Filistin halkının girişi yasak. Altmış yaş ve üzeri olmak
gerekiyor. Siz şanslısınız diyor rehberimiz. Burasının
aşkı ile yanan ama giremeyen çok insan var. Şuralardaki
tepelerde yaşıyorlar. Minareleri görüyorlar. Ezanı duyuyorlar. Ama giremiyorlar. “Onlar tuzak kurdular, ancak
Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır” mealindeki ayeti
kerimeyi hatırlatıyor bizlere. Tüm olanlara rağmen Rabbim Mescid’ini korumuş. Kubbetü’s Sahra ve Mescid-i
Aksa karşımızda, tevazu ve vakar ile arz-ı endam ediyor.
İşgalden kurtulacağı günü bekliyor. Namazlarımızı kıldık
ve otele döndük. Otelimiz on dakika mesafede bir Müslüman tarafından işletilen “National Hotel” idi. “Vergileri beş katına çıkardılar ama sahibi direniyor, bırakmıyor
burayı, otelcilik yaptırmak istemiyorlar aslında” diyor
rehberimiz.
İkinci gün cuma vaktine kadar Mescid-i Aksa etrafındaki
diğer mescidleri gezdik. Osmanlı mimarisine şahit olduk.
Çeşmeler, mescidler, kemerler… Önce Mervan Mescidi’ni
gezdik. Burası kısa bir süre öncesine kadar harabeymiş.
Raid Salah adında bir Müslüman, yüz kadar genci toplayıp bir gece gizlice girip burayı temizlemiş ve o sayede
ibadete açılmış. Halılar da geçen hafta gelmiş. Bu sayede bize de namaz kılmak nasip oldu. Asıl Mescid-i Aksa
denilen, yerin altında bulunan mescide de indik. Burak
Mescidi’ni gördük. Peygamber Efendimiz’in (sas) atını
bağladığı söylenen mescid.
Bu mescidin bir özelliği de arkasının “Ağlama Duvarı”
olması. Yahudilerin ibadeti yoktur diyor rehberimiz. II.
Abdülhamid burayı hata ile Yahudilere verdi. Keşke vermesiydi. Çok büyük hata etti diyor. Kıyamet kilisesine
gidiyoruz oradan. Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğine ve göğe
yükseldiğine inanılan kiliseymiş burası da… Üç dinin
kutsalları da birbirine yakın. Sonra cuma namazını kıl-
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Kudüs Gezisi

mış Filistin halkı, silahların gölgesinde yaşamaya. Normal karşılıyorlar. Yeni doğmuş bebeğini battaniyeye sıkıca sarmış bir baba, hızlı hızlı yürüyor. Öte tarafta bir genç
kız, gözler sürmeli, neşeli neşeli arkadaşı ile konuşuyor.
Bir yandan aklımdaki Filistin, bir yandan gördüklerim,
şaşırmış şekilde çocukların ellerinden tutmuş, hızlı hızlı
eski taş merdivenleri iniyoruz.
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ranın adı “British Mandate Palestine” imiş. Sonra Yahudileri buraya göndermeye karar vermiş İngilizler. Yafa’da
şu an belki % 5 Müslüman bile yoktur diyor rehberimiz.
Halbuki burası eskiden bir Müslüman şehriymiş; modern
bir şehir. Tüm büyük bankaların şubeleri varmış. Tüm
zengin Yahudilerin de bu şehirde bir evi varmış. Her Yahudi’nin İsrail’de bir mülkü olmalıymış. Eğer bir kişi İsrail
vatandaşı olmayı kabul ederse onlara bedava ev ve araba veriyorlarmış kendi sayılarını arttırdığı için. Türkleri
hiç sevmezler buradakiler, diyor rehberimiz. Türk Konsolosluğu’nda dalgalanan Türk bayrağının hemen yanında,
diğer yüksek binanın üzerinde İsrail bayrağı dalgalanıyor.

dık. Hanımlar Kubbettü’s Sahra’da, erkeklerse Mescid-i
Aksa’da çıktı huzura.

ÖMİK • Ö Ğ R E N C İ

Ertesi gün rotamız Zeytin Tepesi; Hz. Davud’un makamı Eriha ve Beytüllahim şehirleri (Hz. İsa’nın doğduğuna
inanılan şehir). Hz. Davud’un kabri Yahudilerin kontrolünde. Temiz ve bakımlı. Dün gördüğümüz Hz. İbrahim
makamı gibi değil. Kadın ve erkek girişleri ayrı. Dikkatimi
çekiyor. Hristiyan ve Yahudi kadınlar da başlarını örtüyorlar buraya girerken. Temel prensipler birbirine çok
beziyor. Örtümüze bu kadar kafayı takanları anlayamıyorum. Her dinde olan, normal bir durum bu. Dünyanın
her yerinden dindarların hac alanı burası. Hz. Meryem’in
kabrine ilahiler söyleyerek inen Hintliler şaşırtıyor beni.
Zeytin tepesinden Kudüs’ü izlerken bir Hristiyan rehberin haşa “Muhammed hem Yahudilikten hem Hristiyanlıktan bir şeyler alıp İslam’ı kurmuş. Uydurma bir din.
Onlar için de burası kutsal” dediğini duyuyoruz. Lâ havle
çekip yolumuza devam ediyoruz.
Gezimizin en özel yanlarından biri de, son akşam tanıştığımız, oradaki derneklerden birinde görevli bir ağabey
idi. Yatsı namazını müteakip Mescid-i Aksa’yı bir kez de
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El Halil Camisi’ni ziyaret ediyoruz. Camide Hz. İbrahim
(as) ve eşi Sare annemizin makamları var. Bu caminin
bir özelliği de Selahaddin-i Eyyubi’nin yaptırdığı orijinal minberi barındırması. Selahaddin-i Eyyubi üç tane
minber yaptırmış. Birisini Mescid-i Aksa’ya, birisini Şam
Emevi Camii’ne, diğerini de El Halil’deki Hz. İbrahim Camii’ne göndermiş. Namaz kıldıktan sonra tekrar yola koyuluyoruz. Biz oradayken şehrin giriş çıkış kontrollerinde
bir Filistinli gencin şehit olduğunu duyuyoruz. Kız kardeşinin üzerine yürüyen askere tepki verdiği için vurulmuş.
“İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciun”. Buradan sonra yolumuzu tekrar Kudüs’e çeviriyoruz. Akşam yemeği sonrası
yatsı namazımızı Mescid’de kılıp tekrar otelimize dönüyoruz.
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Cuma namazından sonra otobüs ile El-Halil (Hebron)
kentine geçtik. Burası bir Filistin şehriymiş. Etrafı utanç
duvarı ile örülü. Giriş ve çıkışlar kontrollü. Girişinde bir
de tabela var, İsrailliler için tehlikeli olduğunu belirten.
Şehrin içi adım başı gözetleme kuleleri ile dolu. En ufak
hareketlilikte içindeki İsrail askerleri ateş ediyorlarmış.
Filistin plakalı araçlar var burada. Yakınımı görmüş gibi
mutlu oluyorum. Özgür Filistin için dua ediyorum. Yahudilerin yerleşim politikasını şöyle anlatıyor rehberimiz;
öncelikle yerleşmek istedikleri bir şehrin az dışında su
deposu gibi bir şeyler yapıyorlar. Sonra bir-iki bina derken bakmışsınız sayı birden beşe ona çıkıyor. Bir-iki seneye o şehri de işgal ediyorlar. Şimdiki hedefleri El-Halil
diyor. İbrahim Peygamberimizin (as) şehri.
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Ancak Mescid büyük tehlike altındaymış. Bizi derneklerine götürdü. Arazisi seneler önce zengin bir Filistinli
aileye aitmiş. Çocuklarının mezuniyeti için Amerika’ya
gidince bir kanun çıkartmış İsrail, dışarıdakiler dönemez
diye. Sadece kalan iki yaşlı varmış sahiplerden. Derneğin
arazisi onlardan kiralanmış. İsrail el koyamamış böylelikle. Filistinli Müslümanlar için sosyal etkinlik merkezi
kurmuşlar. Çocuklar futbol, basketbol oynuyor; kadınlar
gelip sohbet edebiliyor; bir de çocuk yuvası var bu komplekste.
Bize çay ve meyve ikram etti Filistinli mücahidler. Erkekler, ellerini sıkıp omuzlarını sıvazlama şerefine eriştiler.
Biz ise gözümüz yaşlı dua ettik. Rabbim bizlerin ve onların îmanını ve cesaretini arttırsın. Bizleri de bu diyarın
kurtuluşuna vesile kılsın diye. Küçük bir resim sergisi
gösterdi ağabey, burası dedi, Türkiyeli çocukların kumbaralarındaki paralar ile yapıldı. Mavi Marmara sonrası
bankalar aracılığı ile para alamıyoruz diye de ekledi. Tam
gitmeye yakın bir haber geldi. Eski Kudüs karışacakmış,
dünkü şehidin taziyesi olacakmış dediler. Otelimize geri
döndük. Kalbimizi Kudüs’te bıraktık. Bizi yalnız bırakmayın dedi. Sık sık gelin buraya. Bir şey daha ekledi.
Burası karışınca sizi İsrail konsolosluğu önünde görmek
istiyoruz. İsrail bilsin ki Türk halkı, Filistin halkının yanında. Ertesi gün sabah uçağı ile tekrar evimize geldik.
Sanki zaman makinasından geçmiş gibi. Sabah Kudüs
sokaklarında, öğleden sonra kaldığımız yerden devam.
Rabbim oradaki şuuru devam ettirebilmeyi nasip etsin.
Bizi komşusu sıkıntıdayken onun sıkıntısı ile hemhal
olanlardan eylesin. Dünya’ya daldırıp ukbâyı unutturmasın. Âmin.
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onun dilinden dinledik. Burası sizlerin dedelerinizin eseri, gelin buradaki taşları sevin; sevinirler mutlu olurlar;
onları sizin dedeleriniz koydu dedi bizlere. Allah’ın düşmanlarını kahredene sevinç vardır. Siz de buraya gelerek
İsrail’in canını sıkıyorsunuz. Türkçe duymaktan hoşlanmaz onlar dedi. Bize cami içindeki vitrininde sergilenen
mermileri gösterdi. Burada hep olur bunlar. Daha iki ay
önce postalları ile girdiler dedi. 1969’da bir Yahudi tarafından yakıldıktan sonra yerine konan minberi gösterdi.
Yakılan minber Selahattin-i Eyyubi tarafından yaptırılan
minbermiş. Yahudiler bütün Mescid-i Aksa’nın altını
kazmışlar. Hz. Süleyman’ın tapınağını arıyorlarmış. Ama
bulamamışlar. Amaç Mescid’e zarar vermek. Henüz başaramamışlar.
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Akşam konaklamamız Esteghlal West Otel’de yani İstiklal
Otel. Burası İran Devrimi öncesinde Hilton Oteli’ymiş, devrim sonrasında tüm global güçlerin etkilerini silmek adına

Gülistan Sarayı’nı ziyaret etme fırsatı bulabildik. Gülistan
Sarayı 1779 yılında yapılmış, sonraki yıllarda saraya çeşitli
eklemeler yapılmış. Devrim öncesinde şahlar tarafından
kullanılırken, devrim sonrasında kullanılmamaya, sadece
müze olarak ziyaret edilmeye başlanmış. Görkemli salonlarda, Batı kültüründen ve mitolojiden esinlenmiş bazı figürler bulunsa da, zarif ayna işleri İran sanatının farklılığını
bu salonlarda ortaya koyuyor. Ünlü İran ressamlarından
olan Kemal’ül Mülk’ün eserleri de sarayda geniş yer buluyor. Alçı oyma ve süslemeleri de İran sanatını yansıtan
diğer eserlerden. Muhammed Rıza Şah’ın evlendiği Selam
odasını, İngiltere kraliçesi Kraliçe Elizabeth’in Nasreddin
Şah’la yakın ilişkisine istinaden verdiği hediyeleri bu sarayda görmek mümkün. Buradaki mücevherlerin asıllarının

otel kontrol altına alınarak ismi değiştiriliyor. Akşamı İstiklal Otel’in bu hikâyesiyle noktalıyoruz.

Merkez Bankası’ndaki müzede korunduğunu öğreniyoruz.

birlikte gezinin sonuna doğru bu karşıdan geçiş “seremonisi”ne bizler de alışıyoruz.
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24-31 Ekim 2015
Değerlendirme: Ayşegül Gelmiş-Endüstri Mühendisliği’ 10
1. Gün – Tahran
24 Ekim gecesinin ilk saatlerinde 01:10 TK-0878 İstanbul
– Tahran uçuşuyla ilk durağımız olan Tahran’a doğru yola
koyulduk. Türkiye’deki yoğun seçim gündemini geride bırakıp, İran’ın zengin ve bizler için ilginç gündemiyle meşgul
olacağımız bir haftanın ilk adımları olacaktı bu yolculuk.
Sabaha karşı Tahran’a ulaştık, kahvaltımızı Firdevsi Otel’de
yaparak, Aşura Günü taziye merasimlerini izlemek üzere
kendimizi Tahran’ın sokaklarına bıraktık. Sokaklarda her
yer siyah, kırmızı, yeşil bayrak ve sancaklarla süslenmişti.
Tahran’daki ilk günümüz Muharrem ayının 10’una, yani taziye merasimlerinin, ağıtların, ikramların en yoğun olduğu
günlerden birine rastlıyordu. Aşura, kelime anlamı olarak
10. Günden geliyormuş. Kameri ayın Türkiye’den farklı olmasının faydasını burada görmüş olduk. Bizler de bu ağıt
ve tiyatral canlandırmaları izleyebilmek için 7. imam İmam
Musa’nın oğlu olan İmamzâde Salih’in Türbesi’ni ziyaret
ettik. Türbe’nin bahçesinde dualar ediliyor, ağıtlar yakılıyordu. Ayrıca, Kerbela’da Hz. Hüseyin’in, arkadaşlarının ve
ailesinin şehit edilişi tiyatral gösterilerle canlandırılıyor; bu
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İlk günün diğer duraklarından biri Devrim’in en önemli aktörlerinden İmam Humeyni’nin türbesi. İmam Humeyni
türbesinin içi kendi sade yaşamının aksine oldukça şaşaalı
ve büyük. Şaşkınlığımızı gizleyemeyerek Türbe’deki görevlilere bu durumun nedenini soruyoruz. Çok net bir cevap
alamıyoruz ancak onlar da bizim bu şaşkınlığımıza hak veriyorlar sanıyorum. Aslında İran’da tüm türbeler bu şekilde
gösterişli, gezinin devamında türbeleri ziyaret ettikçe fark
ediyoruz.

seremoni ağıtlar yakılarak zenginleştiriliyordu. Bu tiyatral
merasimlerin Safeviler döneminden kalma olduğunu öğreniyoruz; Kaçarlar döneminde de günümüzdeki haline benzer bir hale gelmiş.
Tahran sokaklarına çıktığımızda yine Aşura günü merasimlerinden “desde”leri görüyoruz yol boyunca. Siyahlar
giyinmiş, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan gruplar ağıtlar
ve ilahilerle yol boyunca yas tutuyorlar; zincirlerle hafifçe
kendilerine vurarak matemlerini gösteriyorlar. (Televizyonlarda gördüğümüz kanlı ve karmaşık sahneler yok, İran’lı
Azeri rehberimiz bunların abartılarak gösterildiğini, gerçeği
yansıtmadığını özellikle vurguladı.) Desde’ye katılan erkekler, sırayla Hz. Hüseyin’in tabutunu simgeleyen “Nakhl” adı
verilen sembolik tabutları taşıyor; aslında tabut da bu matemin bir simgesi. Ayrıca, Tahran’ın tüm sokakları ve bahçeleri boyunca “ihsan” olarak süt, çay, safranlı pilav, tatlı
gibi birçok yiyecek dağıtılıyor. Ayrıca, Hz. Fatıma’ya mehir
olarak verildiği için tuz dağıtıldığına da şahit olduk.
Tahran’daki bir diğer ilginç detay trafiği:) Trafik ışıklarına
rağmen, yolun karşısına geçmek için kendinizi araçların
önüne dikkatlice atmalı, arabaları el işaretleriyle durdurmalı, ya da şanslı iseniz arabaların durdurulduğu bir zamana
denk gelerek karşıya geçmelisiniz. Sadece Tahran’da değil,
İran’ın diğer şehirlerinde de durum farklı değil:) Ekibimizle

2. Gün – Tahran – Kashaan – İsfahan
Aşura gününün resmi tatil olması nedeniyle, Tahran’da
bulunduğumuz süre boyunca maalesef bazı çarşı ve ziyaret mekanları kapalıydı. Aşura günleri merasimlerine şahit
olurken, bazı yerlerin ziyaretini atlamak durumunda kaldık. Fakat Tahran’ın önemli ve en güzel saraylarından olan

Sonraki durağımız Kashaan kenti, Borojuerdi Evi ve Fin
Bahçeleri. Borojuerdi Evi, buradaki en meşhur evlerden biri.
Diğeri de Taba Tabai Evi. Taba Tabai çok zengin halı tüccarlarından biriymiş. Borojuerdi ise, Taba Tabai’nin kızına aşık
olan bir başka zengin tüccarmış. Sevdiği kızla evlenebilmesi için güzel bir ev yapması şartı getirilince bu evi yapıyor
ve sevdiği kıza kavuşuyor. Hatta Taba Tabai evinden daha
meşhur bir ev oluyor burası.
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İran Gezisi

Kashaan’da son durağımız Fin Bahçeleri. Kapanışına çok az
bir vakit kala girişini yakalayabiliyoruz; ekibimiz için maceralı bir giriş hikâyesi oluyor. Burası UNESCO koruma listesinde yer alan bahçelerden biriymiş. Süleyman çeşmesi ve
bahçeleri ile biliniyor. Ayrıca, Abbasian House’ta yüksek sofalar üzerinde yöresel İran yemeklerini tatma fırsatımız da
oluyor. İran yemekleri Türk yemeklerinden çok farklı değil
aslında, sadece baharatları açısından farklılıklar olduğunu
söyleyebiliriz.
Kashaan’dan sonra İsfahan’a doğru yola koyuluyoruz. İsfahan akşamlarında 33 kemerli Siosepol Köprüsü’nü izliyoruz. Zayanderud Nehri maalesef kurumuş; yılın birçok
zamanında da bu nehirler hep kuru oluyormuş zaten. Güzel köprülerin boynu biraz bükük, güzelliklerine biraz gölge
düşmüş…
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3. Gün – İsfahan
İsfahan şehri “ordugâh” anlamına geliyormuş. Şehirdeki
eserlerin hemen hepsi Safevi Devleti ve sonrasındaki dönemlere ait. İran’ın içinde İsfahan’ın halıları da çok meşhurmuş.
Şah Abbas tarafından yapılan Haju Köprüsü ziyaret noktalarımızdan biri. Burası da Siosepol Köprüsü gibi kemerlerden oluşuyor; bir de padişahın dinlenme yerini barındırıyor.
Köprünün süslemeleri çok güzel. Ancak, yine altından akan
nehir kurumuş.
İsfahan’da UNESCO’nun dünya mirası listesine almış olduğu Nakş-ı Cihan Meydanı bir diğer ziyaret mekânımız.
Meydanın ortasında geniş bir havuz var; etrafı da birbirinden güzel eserlerle çevrilmiş. Tüm cihânın bu yansımada
nakşettiği düşünülerek meydana bu isim verilmiş. Birçok

Sonraki durağımız 40 Sütun Sarayı. Bu sarayda aslında 20
sütun bulunuyormuş, ancak sütunların suda yansıması 40
sütun görüntüsü oluşturduğu için bu isimle anılıyormuş.
Sarayın iç kısımlarında Çaldıran Savaşı’nın resimleri, sultanların hayatlarının yansıtıldığı resimler yer alıyor. Saray
misafirleri ağırlamak için kullanılırmış; 1600’lü yıllardan
kalma eski bir saray.
Qeysarieh Pazarı olarak bilinen geleneksel çarşıda kısa bir
tur/alışverişe geçiyoruz. Gün batımını ekibin büyük bir bölümüyle birlikte Nakş-ı Cihan Meydanı’nda izleyip akşam
namazını eda ederek otelimize geçiriyoruz.
Otelemize uğrayıp akşam yemeğini yedikten sonra Şah Abbasi Otel’in güzel atmosferinde çaylarımızı yudumlayarak,
Hatayi’nin şiiriyle akşamı sonlandırıyoruz.
“Ezel bahar olmayınca
Kırmızı gül bitmez imiş
Kırmızı gül bitmeyince
Dertli bülbül ötmez imiş”

Bugünkü durağımız olan Yezd’e doğru yola çıkıyoruz sabahın erken saatlerinde. İsfahan’a veda vakti… Yol üzerinde
yaklaşık 3000 yıllık bir şehir olan Naein (Nain) şehrine uğruyoruz. Çöl ortasında, çok eski zamanlara karıştığınızı hissetiren bir şehir burası.
Zerdüşt tapınaklarından birinin üzerinde yer alan bir camiyi
ziyaret ediyoruz. Caminin alt kısmında hala Zerdüşt tapınağından kalma su kanalları yer alıyor. Burada su kıymetli,
Zerdüştler için ateş ve su kutsal olduğu için ayrıca önemli.
Zerdüşt tapınaklarında bu nedenle ateş ve su muhakkak
yer alıyormuş.
Naein’den sonra Yezd’e geçiyoruz. Yezd yine Naein gibi eski
şehirlerden biri. Cuma Mescidi, Emir Çakmak Kompleksi
buradaki ziyaret yerlerimiz. İran’da birçok mahalle arasında
yer alan “Hüseyniye”lerden biri olan Ebu’l Kasım Hüseyniye’sini de ziyaret ediyoruz. Hüseyniyeler, Nevruz, Aşura
günü gibi önemli merasimler için halkın toplandığı yerler
anlamına geliyor.
Ayrıca, Yezd’de Zerdüşt dininin en önemli tapınaklarından
Ateşgede’yi görüyoruz. Yezd, Zerdüştlerin vakti zamanında yoğun olarak yaşadığı şehirlerden biriymiş. Ancak,
dünyanın farklı yerlerine göç etmek durumunda kaldıkları
için Yezd’deki nufüsları da zamanla azalıyor. Zerdüştlerin
temel 3 öğretisi: iyi konuşmak, iyi düşünmek, iyi davranmak şeklinde belirtiliyor. Beyaz temizliği simgelediği için
kıyafetlerinin genelde beyaz olduğunu öğreniyoruz. Ahura
Mazda, Zerdüştlük’te Tanrı anlamına geliyor; aslında ateşe
tapmıyorlar; ateşi ve suyu kutsal kabul ederek tek Tanrıya
inanıyorlar. Toprak da kutsal bir nesne olarak kabul edildiği için, cesetleri necis sayarak toprağa gömmeyi tercih etmiyorlar. Sessizlik (ya da Suskunlar) Kulesi olarak bilinen

BoğaziçiBülteni 2016/1

141

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

Kubbelerin alçı ve altın yaldızlı süslemeleri çok etkileyici.
Birbirine çok benzeyen Usta ve Çırak Camileri, Cuma saatlerinde tüm camilerin kapalı olduğu cuma namazının kılındığı Cuma Camii diğer ziyaret yerlerinden biri.

4. Gün – Yezd
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merasim, nevruz kutlamaları bu meydanda yapılırmış. Bayramlarda, nevruzda renkli renkli süslenirken, Muharrem’de
siyaha boyanırmış meydan. Bu meydan Safevi döneminde
başkentlik yapmış İsfahan’ın merkezi durumunda. Ayrıca,
Dünyanın en büyük meydanlarından biri olduğu söyleniyor. Bu meydanda muhteşem mimarisi ve seramik işçiliği
ile İmam Camii, Safevi sultanlarının meydanı ve törenleri
izledikleri Ali Kapu Sarayı, nazenin işlemelerle bezenmiş
Lütfullah Camii yer alıyor.

Cuma Mescidi (Mescid-i Kebir), artık İran’da görmeye alıştığımız nazenin mavi çini işlemeleriyle ünlü. 14. yy’dan kalma Emir Çakmak Camii ise şehrin sembollerinden, yas törenlerinin yapıldığı merkezlerden biri. Burayı akşam ziyaret
ediyoruz, camii önünde bir sohbete denk geliyoruz.
Akşamı kısa bir şehir turuyla noktalıyoruz.
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5. Gün – Pasargat- Persepolis – Şiraz
Bugün Şiraz’a doğru yola koyuluyoruz. Yol üzerinde iki antik kente, Pasargat ve Persepolis’e uğrayarak yolumuza
devam ediyoruz.
Pasargat, bilinen ilk insan hakları bildirisini yayınlayan Büyük Pers kralı Cyrus’un (Büyük Kuruş) 2500 yıllık taş anıt
mezarını barındırıyor. Antik kentin Urartu ve Pers mimarisinin karışımı bir yapısı olduğu söyleniyor. Cyrus’un önemi
nedeniyle bu antik kent de önemli şehirlerden biri. Cyrus,
adaletli bir imparator olarak anılıyor; bu nedenle İran halkı ve kültürü açısından önemli bir yerde duruyor. Cyrus’un
Zülkarneyn olduğuna inananlar varmış.
UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Persepolis bir
sonraki durağımız. Yunanca, Perslerin şehri anlamına geliyor. Pers Kralı 1. Darius tarafından M.Ö. 6. yy’da kuruluyor.
Persepolis bizi görkemli “Milletler Kapısı” ile karşılıyor. Sütunlardaki kabartmalarda değişik kavimlere ait askerlerin
figürlerini görüyoruz; adeta medeniyetler geçidine şahit
oluyoruz. Antik kentler arasında en bilinen, en önemli şe-

6. Gün – Şiraz
Güller ve şairler kenti olarak bilinen Şiraz, Zend Hanedanına
başkentlik yapmış bir şehir. Şehirde Kerim Han’ın önemli
eserleri yer alıyor. Zend Hanedanı döneminde hükümdarlar
kendileri için “Halkın Vekili” ünvânını kullandığı için, buradaki eserlerin bir bölümü de bu isimlerle anılıyor. Devrimden
önce şehrin şaraplarıyla da meşhur olduğu söyleniyor; ancak
devrim sonrasında yasaklandığı için izlerini göremiyoruz.
Güllerinin yanında meyvelerinin de çok güzel olduğu belirtiliyor.
Şehirdeki ilk durağımız Nasr’ün Mülk Camii. Şiraz’ın gülleri,
ince ince caminin her yanına işlenmiş. Caminin ortasındaki
havuz işlemeleri bizleri çok etkiliyor. Ayrıca, caminin renk
ahengini caminin içine yansıtan vitray camları da görülmeye
değer.

Sonraki durağımız ise, Şah Çerağ Türbesi. Burası 8. İmam
Rıza’nın kardeşi, Seyyit Ahmet’in türbesi ve İranlı’ların
en önemli ziyaret yerlerinden biri olarak biliniyor. Seyyit
Ahmet, aynı zamanda 7. İmamın oğlu bir imamzâde. Tüm
imamların ziyaret mekanları çok önemli, İranlılar sık sık ziyaret etmeye çalışıyorlar. Mübarek olduğunu düşündükleri
bazı imamzâdelere ayrıca önem veriyorlar.
Bu türbenin Aşura günlerinde özellikle çok kalabalık olduğunu, kurbanların kesildiğini ve misafirler için ikramlar yapıldığını öğreniyoruz. Türbenin içi diğer önemli türbelerde
gördüğümüz gibi ayna süslemeleriyle kaplı. Türbenin iç
bölgesi 200 yıllık; yeni yapılan bölgesi ise yaklaşık 20 yıllık.
Burada imamların nasıl seçildiğine dair rehberimizden bilgi
alıyoruz. İran ve Şii inancında önemli bir yeri olan imamlar,
yaşa göre değil dini bilgilerine göre seçiliyor. Ayrıca, imamın
bazı ilahi işaretler gösterdiğine inanılıyor.
Sonraki durağımız şehre birçok eser bırakan Kerim Han’ın
kalesi. Kale 4 burca sahip. Burçlardan birisi Pisa kulesi gibi
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yüksek tepelere cesetlerini bırakıp, yırtıcı hayvanların parçalamasını bekliyorlar; sonrasında kemiklerin direk toprağa
temas etmeyecek şekilde gömüldüklerine inanılıyor. Günümüzde, Sessizlik Kuleleri yasaklandığı için, toprağa temas
etmeyecek şekilde cesetlerini gömüyorlarmış. Bunun yerine rehberimiz Zerdüştlerin kutsal kitabı olan Avesta’dan
bazı bölümleri bizlere çevirince ilgili kısımlara şaşırıyoruz.
Hak olan temel öğretiler aslında çok benzer. Bu metinler
(Allahu alem) kutsal metinlerden alınmış, zamanla bir kısmı tahrif edilmiş bölümler de olabilir.

Son olarak, İran’ın 4. büyük kenti olan güller ve şairler kenti
Şiraz’a, Kuran Kapısı’ndan giriyoruz. Kervanların, asırlar boyunca şehre hep bu güzel kapıdan girdikleri söyleniyor; önceden kapıda duran Kuran’dan dolayı bu adı aldığına inanılıyor.

Sonraki durağımız İran’ın ve Şiraz’ın ünlü şairlerinden Bostan ve Gülistan’ın müellifi Şeyh Sa’di Şirazi’nin kabri. Kabrin iç kısmında Bostan’dan bazı beyitler, Gülistan’dan da
nesir şeklinde metinler yer alıyor. Rehberimiz kabrin çevresinde yazılanları bize çeviriyor, Bostan’ı ve Gülistan’ı ve tabi
ki Sa’di’yi yad ediyoruz.
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hirlerinden biri olan Persepolis, Pers İmparatorluğu’na başkentlik yapmış bir şehir. İçerisinde salon, saraylar, konaklar,
hazine bölümlerinin yer aldığı kalıntılar bulunuyor. Kral mezarları da yine yüksekçe bir tepenin üzerinde yer alıyor.

Sonrasında, Vekil Camii ve Vekil Hamamı’nı da ziyaret ederek kendisini ulusun avukatı ve haklarının savunucusu olarak ilan eden Kerim Han’dan kalan önemli eserleri ziyaret
etmiş oluyoruz.
İrem Bağları sonraki durağımız. İrem bağları ya da bahçeleri, zamanında çölün ortasında her türlü bitkinin yetişmesiyle bilinen bahçelerden oluşuyor.
Son ziyaret yerimiz Hâfız’ın kabri. Hâfız ise şiirleriyle
meşhur bir şair. Kendisini tasavvufa verdiği bir dönemde,
rüyasında Hz. Ali’yi gördüğüne, sonrasında şiir yazmaya
başladığına inanılıyor. Hâfız’ın şiirlerinden tefeül çekilmesi İran’da yaygın rastlanan bir alışkanlık olduğu söyleniyor.
Hâfız’ın dönemin sultanı ile aşağıdaki dizeleri ile ters düştüğü söylenen rivayetler arasında:
“Eğer ân Türk-i Şirazi bedest âred dil-i mârâ/Behâl-i hindûyeş bahşem, Semerkand ü Buhârâ-râ..”
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Yanağındaki siyah benine Semerkand’ı da bağışlarız, Buhara’yı da…”
7. Gün – Meşhed
Gezimizin son gününü Meşhed’e ayırıyoruz. Sabahın erken
saatlerinde Şiraz’dan yola çıkarak havayoluyla Meşhed’e
geliyoruz.
Meşhed, İran’ın en önemli dini turizm merkezi olarak biliniyor; aynı zamanda ülkenin başkent Tahran’dan sonra 2.
büyük şehri. Arabistan’dan, Basra Körfezi’nden bu şehre
çok fazla ziyaretçinin geldiğini öğreniyoruz. En önemli ziyaret mekânlarından biri Şiaların 8.imamı İmam Rıza’nın
türbesidir. Şehrin adı Meşhedi-i Mukaddes, yani Kutsal Şehit’lerden geliyor.
Firdevsi, Şehnamesi ile ünlü, kitabında tüm efsaneleri bir
araya getiriyor ve sadece Farsça kelimeler kullanarak (çok az
Arapça kelime geçiyor) eserini kaleme alıyor. İranlılar bu açında
Firdevsi’yi ve Şehname’yi çok önemsiyor. Firdevsi’nin kabri/
anıtı ziyaret yerlerimizden biri oluyor.
Meşhed’e çok yakın olan Tus şehri’ne de gelerek Gazâli’nin
kabrini ziyaret ediyoruz. Maalesef görkemli türbelerin aksine,
Gazâli’nin kabrini çok bakımsız buluyoruz. Kabrinin dış görünüşünün aksine, içinin nurlarla dolu olduğuna inandığımız
ünlü âlime Fatihalarımızı gönderip ziyaretimizi noktalıyoruz.

Sonrasında, Afşar İmparatorluğu’nun kurucularından Nadir Şah’ın türbesini de ziyaret ediyoruz. Afşarlar göçebe bir
topluluk; bu nedenle sanat bakımından gelişmiş bir toplum
değil. Bu dönem daha çok savaşlarla geçiyor; sanat anlamında pek gelişme kaydedilemiyor.
Son olarak İmam Rıza Türbesi. Burası Şiaların en önemli
ziyaret mekânlarından biri olduğu için çok kalabalık. Daha
önceki türbelerin ihtişamı yine bu türbede de bizi karşılıyor.
İmam Rıza Türbesi ziyaretimizden sonra serbest zamanı
çarşısında dolaşarak geçiriyoruz.
Ziyaret edilecek yerleri tamamladıktan sonra, akşam yemeğinin ardından, rehberimizle vedalaşıp, Meşhed havalimanından İstanbul’a doğru yola koyuluyoruz. Sabahın ilk
saatlerinde İstanbul’a ulaşıyoruz.
Bir sonraki gezide görüşme temennilerimizle gezi ekibiyle
vedalaşıp, İran gezimizi noktalıyoruz.
Genel Bilgiler:
İran’da devrim sonrasında özellikle Amerika merkezli global
markaların girişine izin verilmediği için yerli birçok markanın
gelişmiş olması dikkatimizi çeken detaylardan biri oluyor.
Yollarda yaklaşık her 35 km’de bir kervanların konaklaması
gerektiği için kervansaray yapılırmış. Bu nedenle çöl yolları
üzerinde kervansaraylar çok yaygınmış. Bir kısmı günümüze
kadar ulaşmış ancak birçoğunun kalıntılarına dahi ulaşılamıyor.

Mihrâb kelimesi, Farsça Mihr: Güneş ve Ab: Su kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Güneş ve su İran kültüründe (daha çok Zerdüştlerde) kutsal sayıldığı için Farsça’da “kutsal yer” anlamında kullanılıyor.
İran tarihinde birçok devlet gelip geçmiş. Devletlerden bazıları şu şekilde: Med ve Ahameniş İmparatorlukları, Part,
Sasani İmpratorlukları, Gazneliler, Selçuklular, Moğol İstilası, İlhanlılar, Timur İmparatorluğu, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safevi İmparatorluğu, Afşar Hanedanlığı, Kaçar
Hanedanlığı, Pehlevi Dönemi.
Nevruz İran kültüründe de önemli bir yerde duruyor. Güneş’in yeni turuna başlamasını simgeleyen “yeni gün” anlamına geliyor.
İran’da sokaklarda sıklıkla yardım sandıklarına rastlanıyor.
Devlet bu yardımları alarak, yaşlı, hasta, engelli kişilere dağıtıyormuş.
Şehriyâr, İran’ın bilinen ünlü şairlerinden biridir. Adına
İran’da şiir günü kutlanıyormuş. Azeri Türkçesiyle şiir yazan
ilk şairdir. Heyder Baba’ya Selam şiiri Türkiye ve diğer Türki
Cumhuriyetlerde de bilinmektedir.
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Hatem işine de burada rastlıyoruz. Çok ince, zarif bir iş. Kemik, pirinç karışımı metallerin ince birer metal çubuk haline getirilmesi sornasında, ince ince nakış nakış işlenmesi
ile yapılıyor. Dünyada hatem işi alanında bilinen, profesör
kimliği olan bir zanaatkârın hatem işi yapışını izleyerek buradaki gezimizi noktalıyoruz.

“O Şirazlı Türk güzeli gönlümüzü tutsak ederse,
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biraz eğik. Orta avlusunda havuz olan kalenin dört tarafında odalar yer alıyor. Girişte Kerim Han’ın ve oğlunun heykelleri yer alıyor. Kulenin bir bölümünde de geleneksel Şiraz
işleri yapılıyor ve satılıyor.

Kurumsal İlişkiler ve
İletişim Komisyonu
7’NCİ İSTİŞARE HEYETİ TOPLANTISI • 11-12 NİSAN 2015
KOMİSYONLARARASI TANIŞMA TOPLANTISI • 21.11.215
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7’nci İstişare Heyeti Toplantısı

Komisyonlararası Tanışma Toplantısı
21 Kası m 2015

İlk sözü alan Kaynak Geliştirme ve İdari İşler Komisyonu
(KAGİK) Başkanı Nurettin Temiz Vakfımızın tüm etkinliklerini finanse eden komisyonun çalışmalarını anlattı.
Nurettin Bey Vakfımızın yürüttüğü faaliyetler için ihtiyaç
duyulan kaynakların temini ve sürekliliğinin sağlanması
için mensuplarımızın düzenli katkı sağlamasının önemine
dikkat çekti.
11-1 2 Ni s an 2 01 5

Vakfımızın 7’nci İstişare Heyeti Toplantısı 11-12
Nisan Cumartesi-Pazar tarihlerinde Yalova Rizom
Tatil Köyü’nde gerçekleşti.
Kurucular kurulu üyelerimiz, mütevelli heyetimiz, komisyon üyelerimiz ve vakıf gönüllüsü arkadaşlarımızdan oluşan İstişare Heyetimiz mevcut faaliyetlerimizin iyileştirilmesi ve önümüzdeki yıllarda yapacağımız yeni etkinlikler
hakkında fikir teatisinde bulundu.
11 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’da başlayan toplantımızda ilk olarak Mütevelli Heyeti Başkanımız Haluk
Dortluoğlu ile Mütevelli Heyeti üyemiz ve aynı zamanda
toplantımızın koordinatörü olan Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş,
programın yapılış amacına dönük kısa birer konuşma yaptılar. Nihat Erdoğmuş’un çalışma planımızı aktarmasının
ardından heyet üyelerimiz 12’şerli gruplar halinde hali hazırda devam eden faaliyetlerimiz üzerinde yapılabilecek
iyileştirmeler ve değişiklikler üzerine kafa yordular. Bizler
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toplantı salonunda “Daha iyi neler yapabiliriz?” sorusuna
cevap ararken ailelerimiz de yeşil ve mavinin iç içe geçtiği
tatil köyünde tabiatla baş başa kaldılar.
Akşam saatlerinde sona eren çalışma sonunda gruplardan
çıkan öneriler ertesi günü sunulmak üzere derlendi. Akşam
yemeği ve sonrasındaki çaylı sohbet ortamında üyelerimiz
ve aileleri tanışma, kaynaşma fırsatı buldular.
12 Nisan Pazar günü ise güneşli bir sabahta beraberce kahvaltımızı yaptıktan sonra heyet üyelerimiz toplantı salonunda tekrar bir araya geldiler. Toplantıda Cumartesi günü
yapılan oturumlarda çalışma gruplarından çıkan öneriler
Nihat Erdoğmuş tarafından özetlenerek üyelerimizin bilgisine sunuldu. Özetin ardından “serbest kürsü” bölümünde
ise üyelerimiz vakfımızın faaliyetlerinin geleceğine yönelik
fikirlerini paylaştılar.
Ailelerimizle birlikte 150 kişiden oluşan kafilemiz, hafta
sonu bir araya gelerek hem elbirliği ile çalışma hem de dinlenme fırsatı bulmuş olmanın mutluluğuyla öğlen saatlerinde tatil köyünden ayrıldı.

KAGİK Başkanı ardından sözü alan Kariyer Ve İnsan Kaynakları Merkezi (KİM) Başkanımız Kenan Şahan, komisyonun yıl içinde gerçekleştireceği istihdam, kariyer planlama
ve geliştirme proje ve organizasyonları hakkında bilgiler
verdi.
KİM’in ardından Yönetim Kültürü Komisyonu’na (YKK) geçildi. YKK Başkanı Ali Üstün, mensuplarımızın liderlik ve
yöneticilik özelliklerini geliştirmek maksadıyla faaliyetlerini sürdüren komisyonun “Yönetişim”, “İslam İktisadı” ve
“Girişimcilik” başlıkları altında toplanan etkinlikleriyle ilgili
bilgiler aktardı.
Bu sene komisyonlarımız arasına bir yenisi daha eklendi.
Sadık Yener başkanlığında faaliyetlerine devam eden Hamilik Okulu Komisyonumuz (HAK) Vakfımızın bünyesinde
geçen yıl başlatılan “Hamilik Okulu” projesinden sorumludur. Komisyon adına söz alan Sadık Bey de yürüttükleri
çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Öğrenci ve mezunlarımız arasındaki ilişkiyi güçlendirmek
ve kuşaklar arası iletişimi ve birlikteliği sağlamak amacıyla

faaliyetler yürüten Öğrenci ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu (ÖMİK) ise Başkan İsmail Benli tarafından tanıtıldı.
Öğrenci ve mezunlardan oluşan kalabalık bir ekibi bünyesinde barındıran ÖMİK, öğrenim dönemi boyunca iftardan
pikniğe, yurt içi-yurt dışı gezilerden rehberlik faaliyetlerine
pek çok etkinliğimizin koordinasyonundan sorumlu.
Fikir Sanat ve Medeniyet Komisyonumuz (FSM) Ayşen
Baylak başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor. ÖMİK Başkanı ardından söz alan Ayşen Hanım, temel amacı mensuplarımıza yönelik düşünsel, kültürel ve sanatsal faaliyet,
proje ve organizasyonlar düzenlemek olan FSM’nin çalışmalarına değindi. Ayşen Hanım’ın ardından FSM ekibi de
söz alarak kendilerini tanıttı.
Kurulduğu günden bu yana Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine eğitim desteği veren Vakfımız, burs çalışmalarını Burs
Komitesi eliyle yürütmektedir. Komite Başkanımız Hüseyin
Bayraktar Bey de söz alarak 2015-2016 öğrenim döneminde yapılan burs çalışmalarımız hakkında bilgiler verdi. Burs
Komitesi üyelerinin de kendilerini tanıtmalarının ardından
son sözü Mütevelli Heyeti Başkanımız Haluk Dortluoğlu
aldı. Dortluoğlu, ”Boğaziçili mezun kuruluşları içinde apayrı
bir yere sahip olan Vakfımız, kuruluş felsefesini kaybetmeden misyonumuza uygun etkinlikler düzenleme çabası
içindedir. İnşallah bundan sonra da uhuvvet ve kardeşlik
ortamı içinde günümüzün gerçeklerinin de farkında olarak
yürümek ve çalışmalarımızı sürdürmek nasip olur.” duasıyla Komisyonlar Arası Tanışma Toplantısı’nı noktaladı.
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İLİŞKİLER VE İLETİŞİM KOMİSYONU

Mütevelli Heyeti Başkanımız Haluk Dortluoğlu’nun selamlama konuşması sonrası Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu (KİK) Başkanımız Fatma Tunç Yaşar toplantının
amacı ve KİK hakkında bilgi verdi. Fatma Hanım’ın ardından da komisyon başkanlarımız tek tek söz alarak çalışmalarını aktarıp ekiplerini takdim ettiler.

İLİŞKİLER VE İLETİŞİM KOMİSYONU

21 Kasım Cumartesi günü Boğaziçi Konak’ta
düzenlediğimiz Komisyonlar Arası Tanışma
Toplantısı’nda Vakfımızın komisyon üyeleri
ve Mütevelli Heyeti bir araya geldi. Kurumsal
İlişkiler ve İletişim Komisyonu’muzun davetiyle
gerçekleşen etkinlikte üyelerimiz, komisyonlar
arasındaki işbirliği ve iletişimi güçlendirmek
için neler yapılabileceğini istişare etme imkânı
buldular.

Burs Fonumuz Katkılarınızla Büyüdü
Vakfımız hizmetlerine ve özellikle burs fonumuza yaptığınız katkılar için teşekkür ediyoruz.
Göstermiş olduğunuz ilgi ve esirgemediğiniz desteklerinizle şimdiye kadar binlerce öğrenci kardeşimiz tahsil
hayatlarını sizlerden aldıkları güvenle sürdürdü.

BYV–Kaynak Geliştirme ve İdari İşler Komisyonu (KAGİK)
Burs Fonumuzun Gelişimi
Öğretim Yılı

Bursiyer Öğrenci Sayısı

1996-1997

10

Kıymetli desteklerinizle 2015–2016 öğretim yılında 546
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine burs hizmeti sunulmaktadır.

1997-1998

45

1998-1999

83

Boğaziçi Üniversitesi’nin lisans, lisansüstü ve hazırlık
programlarında aktif olarak öğrenim gören her 25 öğrenciden biri vakfımızdan öğrenim desteği almaktadır.

(…)

Vakfımız çalışmalarına yaptığınız maddi-manevi yardımlar için teşekkür eder, bu vesileyle çalışmalarınızda
kolaylıklar dileriz.

2013-2014

496 (324 Lisans: 172 Destek Bursu)

2014-2015

540 (396 Lisans-144 Destek Bursu)

2015-2016

546 (416 Lisans-130 Destek Bursu)

Vakıf hizmetlerine başladığımız günden bugüne katkılarınızla sürekli artan bursiyer öğrenci sayılarını bilgilerinize arz ediyoruz.
Selam ve saygılarımızla,
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DOĞUM
24 Kasım 2015
Salih Kamil Salihoğlu

5 Şubat 2016
İsmail Volkan Özaydınlı

14 Mart 2016
Övgü Kafadar Torlak

Vakfımız Kurucular Kurulu Üyesi ve önceki
dönem başkanı Tuncay Dinç (İşletme’ 97) ve
mensuplarımızdan Ruhan Dinç’in (Tarih’ 99) Betül
ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.
Dinç ailesini tebrik ediyor, minik Betül’e hayırlı
ömürler diliyoruz.

Mensuplarımızdan Salih Kamil
Salihoğlu’nun (Endüstri Mühendisliği’ 08) Elif Serra
ismini verdiği bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.
Salihoğlu ailesini tebrik ediyor, minik Elif Serra’ya
hayırlı ömürler diliyoruz.

Mensuplarımızdan İsmail Volkan Özaydınlı’nın
(Matematik’ 99) Mustafa Sirac adını verdiği bir erkek
çocuğu dünyaya gelmiştir. Özaydınlı ailesini tebrik
ediyor, minik Mustafa Sirac’a hayırlı ömürler diliyoruz.

Mensuplarımızdan Övgü Kafadar Torlak’ın (İşletme’
13) ise Elif ismini verdiği bir kız çocuğu dünyaya
gelmiştir. Torlak ailesini tebrik ediyor, minik Elif’e
hayırlı ömürler diliyoruz.

9 Şubat 2016
Münir Geden

14 Mart 2016
Selman Uysal

Mensuplarımızdan Havva Karamanlı
Elbüken’in (Endüstri Mühendisliği’ 07) Alper Kerem
ismini verdiği bir erkek bebeği dünyaya gelmiştir.
Elbüken ailesini tebrik ediyor, minik Alper Kerem’e
hayırlı ömürler diliyoruz.

Mensuplarımızdan Münir Geden (Bilgisayar
Mühendisliği’ 08) ve Ayşe Gür Geden’in (Batı Dilleri
ve Edebiyatları’ 09) Yahya Adem ismini verdikleri
bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Geden ailesini
tebrik ediyor, minik Yahya Adem’e hayırlı ömürler
diliyoruz.

Mensuplarımızdan Selman Uysal’ın (Endüstri
Mühendisliği’ 14) Sümeyye ismini verdiği bir kız
çocuğu dünyaya gelmiştir. Uysal ailesini tebrik
ediyor, minik Sümeyye’ye hayırlı ömürler diliyoruz.

26 Kasım 2015
Şeyma Tozlu Güldal

9 Şubat 2016
Şeyma Nur Ekren Tan

Mensuplarımızdan Şeyma Tozlu
Güldal’ın (PDR’ 10) Ertuğrul Asım ismini verdiği
bir erkek bebeği dünyaya gelmiştir. Güldal ailesini
tebrik ediyor, minik Ertuğrul Asım’a hayırlı ömürler
diliyoruz.

Mensuplarımızdan Şeyma Nur Ekren Tan’ın
(Bilgisayar Mühendisliği’ 11) ise Abdullah Huzeyfe
ismini verdiği bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Tan
ailesini tebrik ediyor, minik Huzeyfe’ye hayırlı ömürler
diliyoruz.

30 Kasım 2015
Erdem Özdemir

22 Şubat 2016
Ahmet Şekeroğlu

Mensuplarımızdan Erdem Özdemir’in
(İşletme’ 06) Yusuf Bera ismini verdiği bir erkek
çocuğu dünyaya gelmiştir. Özdemir ailesini tebrik
ediyor, minik Yusuf Bera’ya hayırlı ömürler diliyoruz.

Mensuplarımızdan Ahmet Şekeroğlu’nun (İktisat’ 15)
Asude Zeynep ismini verdiği bir kız çocuğu dünyaya
gelmiştir. Şekeroğlu ailesini tebrik ediyor, minik
Asude Zeynep’e hayırlı ömürler diliyoruz.

21 Ocak 2016
Mehmet Güray Güler

11 Mart 2016
Saliha Morçay Erken

Mensuplarımızdan Mehmet Güray Gürler’in
(Endüstri Mühendisliği’ 02) Ahmet Emin ismini
verdiği bir çocuğu dünyaya gelmiştir. Güler ailesini
tebrik ediyor, minik Ahmet Emin’e hayırlı ömürler
diliyoruz.

Mensuplarımızdan Saliha Morçay Erken’in (Felsefe’
16) Zeynep Sare adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya
gelmiştir. Kurucular Kurulu Üyemiz Erhan Erken Bey
(Politika’ 85) ve mensubumuz Şükrü Morçay Bey
(Endüstri Mühendisliği’ 81) nezdinde aileleri tebrik
ediyor, minik Zeynep Sare’ye hayırlı ömürler diliyoruz.

Kİk • K U R U M S A L

İLİŞKİLER VE İLETİŞİM KOMİSYONU

Vakfımız Mütevelli Heyeti üyesi Mustafa
Ağır’ın (Uluslararası Ticaret’ 06) Vesile Serra adını
verdiği bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Ağır ailesini
tebrik ediyor minik Vesile Serra’ya hayırlı ömürler
diliyoruz.

30 Nisan 2015
Ercan Karakeçe & Meryem Betül Karakeçe
Vakfımız mensuplarından Ercan Karakeçe
(Uluslararası Ticaret’ 06) ve Meryem Betül
Karakeçe’nin (PDR’ 07) Ali Yahya adını verdikleri bir
erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Karakeçe ailesini
tebrik ediyor, minik Ali Yahya’ya hayırlı ömürler
diliyoruz.

28 Mayıs 2015
Özgür Latif Çelik
Mensuplarımızdan Özgür Latif Çelik’in
(Uluslararası Ticaret’ 07) Kemal Yüşa adını verdiği bir
erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Çelik ailesini tebrik
ediyor, minik Kemal Yüşa’ya hayırlı ömürler diliyoruz.

27 Temmuz 2015
Bülent Sayan
Mensuplarımızdan Bülent Sayan’ın
(İşletme’ 89) bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.
Sayan ailesini tebrik ediyor, minik bebeğe hayırlı
ömürler diliyoruz.
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25 Mart 2015
Mustafa Ağır

24 Kasım 2015
Havva Karamanlı Elbüken

İLİŞKİLER VE İLETİŞİM KOMİSYONU

27 Şubat 2015
Tuncay Dinç & Ruhan Dinç
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3 Nisan 2015
Tuncay Dinç

Vakfımız Kurucular Kurulu Üyesi ve
önceki dönem başkanlarımızdan Tuncay Dinç
(İşletme’ 97) Borsa İstanbul A.Ş.’nin genel müdürü
olmuştur. Tuncay Bey’i tebrik ediyor, başarılarının
devamını diliyoruz.

13 Mayıs 2015
Musa Gün
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Mensuplarımızdan Musa Gün
(Uluslararası Ticaret’ 05) İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Bölümü’nde
“Likitide ve Değerleme: Likit ve Likit Olmayan Varlık
Değerleri İçin İskonto Değerlemesi, Türkiye Hisse
Senedi Piyasası İçin Model Uygulama” başlıklı tezi
ile doktorasını başarıyla tamamlamıştır. Musa
Bey’i tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını
diliyoruz.

10 Ağustos 2015
Semih Yener & Müberra Yılmaz

5 Eylül 2015
Selim Delikurt & Gözde Kaygana
		
Mensuplarımızdan Selim
Delikurt (İktisat’ 14) ve Gözde Kaygana (Türk
Dili ve Edebiyatı’ 15) dünya evine girmişlerdir.
Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, mutluluklar diliyoruz.

12 Eylül 2015
Mehmet Şah Karadeniz
Mensuplarımızdan Mehmet Şah
Karadeniz’in (Makine Mühendisliği’ 79) oğlu Veysel
Çağan Karadeniz Merve Demirkol ile dünya evine
girmiştir. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor mutluluklar
diliyoruz.

18 Kasım 2015
Enes Furkan Kâhya

18 Kasım 2015
Cengiz Kallek
Mensuplarımızdan Prof. Dr. Cengiz
Kallek (İşletme’ 82) İstanbul Şehir Üniversitesi
Rektörlüğü’ne getirilmiştir. Cengiz Bey’i tebrik
ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

15 Ağustos 2015
Hüseyin Nuri Çomu

13 Aralık 2015
Büşra Teke & İsmail Kazan

İstişare Heyeti Üyemiz Hüseyin Nuri
Çomu’nun (İşletme’ 87) kızı Kübra Suna Çomu,
Hasan Abdullah Tezölmez ile dünya evine girmiştir.
Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, mutluluklar diliyoruz.

Mensuplarımızdan Büşra Teke
(Moleküler Biyoloji ve Genetik’ 14) ve İsmail
Kazan (Yönetim Bilişim Sistemleri’ 14) dünya
evine girmişlerdir. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor,
mutluluklar diliyoruz.

Mensuplarımızdan Mustafa Kont
(Endüstri Mühendisliği’ 07) Züleyha Atlay ile
dünya evine girmiştir. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor,
mutluluklar diliyoruz
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4 Şubat 2016
Fatih Meriç
Mensuplarımızdan Fatih Meriç (İşletme’ 96)
Sun Ekspress Havayolları Finans Direktörü
(CFO) olmuştur. Fatih Bey’i tebrik ediyor, başarılı
çalışmalarının devamını diliyoruz.

13 Şubat 2016
Zehra Betül Koçak & Safa Ahmet Gürbüz
Mensuplarımızdan Zehra Betül Koçak (Politika’ 17)
ve Safa Ahmet Gürbüz (İnşaat Mühendisliği’ 16)
dünya evine girmişlerdir. Arkadaşlarımızı tebrik
ediyor, mutluluklar diliyoruz.

24 Şubat 2016
Hatice Karahan
Mütevelli Heyeti Üyemiz Doç. Dr. Hatice Karahan
(İşletme’ 99) bu yıl 16’ncısı düzenlenen MÜSİAD
Ekonomi Basını Ödülleri’nde “Yılın Ekonomi Yazarı”
ödülüne layık görülmüştür. Hatice Hanım’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Mensuplarımızdan Ümit Yardım (Politika’ 84)
ve Dilaver Yardım’ın (Politika’ 87) babaları Ali
Yardım vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan
rahmet ailesi ve yakınlarına sabırlar niyaz
ediyoruz.

6 Mayıs 2015
Murat Işık
Mensuplarımızdan Murat Işık’ın (Endüstri
Mühendisliği’ 88) babası Kemal Işık vefat
etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, ailesi ve
yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

27 Mayıs 2015
Rasim Özcan
Mensuplarımızdan Rasim Özcan’ın
(Matematik’ 96) kayınpederi Nazif Çavuş vefat
etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve
yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

Mensuplarımızdan Enes Furkan Kâhya
(Elektrik Elektronik Mühendisliği’ 09) Büşra
Pehlivan ile dünya evine girmiştir. Arkadaşlarımızı
tebrik ediyor, mutluluklar diliyoruz.

Mensuplarımızdan Semih Yener
(Endüstri Mühendisliği’ 11) ve Müberra Yılmaz
(Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik’ 14) dünya
evine girmişlerdir. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor,
mutluluklar diliyoruz.

23 Ağustos 2015
Mustafa Kont

8 Şubat 2015
Ümit Yardım & Dilaver Yardım

8 Haziran 2015
Hüseyin Oruç

VEFAT
8 Şubat 2015
Dilek Kılıçparlar
Mensuplarımızdan Dilek
Kılıçparlar’ın (İngilizce Öğretmenliği’13) kardeşi
Ahmet Kılıçparlar vefat etmiştir. Merhuma
Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına sabırlar
niyaz ediyoruz.

8 Şubat 2015
Mahmut Kayacık
Mensuplarımızdan Mahmut Kayacık’ın
(Politika’ 99) annesi Hatice Kayacık vefat
etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet ailesi
ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

Mensuplarımızdan Hüseyin Oruç’un (Turizm
İşletmeciliği’ 92) annesi Zekiye Oruç vefat
etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi
ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

15 Temmuz 2015
Orhan İkiz
Vakfımız İstişare Heyeti Üyesi Orhan
İkiz’in (Elektrik-Elektronik Müh 87’) kardeşi
Oğuz İkiz vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan
rahmet ailesi ve yakınlarına sabırlar niyaz
ediyoruz.

8 Eylül 2015
Şevket Can Tülümen
Mensuplarımızdan Şevket Can
Tülümen’in (İnşaat Mühendisliği’ 86)
muhterem babası Cahit Tülümen vefat
etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve
yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.
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26 Eylül 2015
Fatih Kurtulmuş

24 Aralık 2015
Sadık Yener

Vakfımız Kurucular Kurulu üyesi
Fatih Kurtulmuş’un (İktisat’ 85) muhtereme
annesi Halise Kurtulmuş vefat etmiştir.
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

Vakfımız Kurucular Kurulu Üyesi ve Hamilik
Okulu Komisyonu (HAK) Başkanı Sadık Yener’in
(İşletme’ 80) muhtereme annesi Ayşe Yener vefat
etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

16 Ekim 2015
Erkan Kilimci

28 Aralık 2015
Cengiz Değirmenci

Mensuplarımızdan Erkan Kilimci’nin
(Politika’ 99) muhterem babası vefat
etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve
yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

Mensuplarımızdan Cengiz Değirmenci’nin
(Endüstri Mühendisliği’ 05) muhterem babası
Hasan Değirmenci vefat etmiştir. Merhuma
Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar
niyaz ediyoruz.
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29 Ekim 2015
Ahmet Hakan Ersoy

29 Aralık 2015
Ahmet Göktaş

Kurucular Kurulu üyemiz Ahmet
Hakan Ersoy’un (inşaat Mühendisliği’ 83)
muhtereme annesi Sulhiye Gezici vefat
etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi
ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

Mensuplarımızdan Ahmet Göktaş’ın (İşletme’
07) muhtereme annesi Hatice Göktaş vefat
etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

4 Kasım 2015
İbrahim Ethem Gören

4 Şubat 2016
Ümit Yardım & Dilaver Yardım

Vakıf Müdürümüz İbrahim Ethem
Gören’in muhtereme annesi Nakile Gören
vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet,
ailesi ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

Mensuplarımızdan Ümit Yardım (Politika’ 84) ve
Dilaver Yardım’ın (Politika’ 87) anneleri Züleyha
Yardım vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan
rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

22 Kasım 2015
Osman Lami Oktay

18 Şubat 2016
Serdar Öztürk

Vakfımız Kurucular Kurulu Üyesi
Osman Lami Oktay’ın (Endüstri Mühendisliği’
85) kardeşi Lütfü Oktay vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve
yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

Vakfımız Kurucular Kurulu Üyesi Serdar Öztürk’ün
(Türk Dili ve Edebiyatı’ 97) muhterem babası Sabri
Öztürk vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet,
ailesi ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz.

8 Mart 2016
İbrahim Ethem Gören
Vakıf Müdürümüz İbrahim Ethem Gören’in
muhterem babası Hasan Gören vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına
sabırlar niyaz ediyoruz.
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