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Emin Adımlarla Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe…

3. Mezunlarımızı verdik hamd olsun…Üniversite-
miz 7. yılında daha umut dolu gelişerek ve kalitesini 
artırarak yolculuğunu sürdürüyor.  Mütevelli Heyeti-
mizden idari ve akademik alanda çalışan kardeşleri-
mize İZÜ ailesi tek yürek olarak emin adımlarla mis-
yon ve vizyonuna uygun olarak ilerliyor…Sevinerek 
ifade etmeliyim ki, İZÜ şimdiden en saygın ve tercih 
edilen Vakıf Üniversiteleri arasındaki yerini almıştır. Bu 
güzide yapının kurumsal dergisi ZAİM dergi de içeriği-
ni her geçen gün zenginleştirerek sizlerle buluşuyor. 

Her başarının ardında bir ekip vardır. Dergimiz 
incelediğinde görülecektir ki, büyük bir orkestranın 
meydana getirdiği icra ettiği şarkı gibiyiz. Tüm me-
sai arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz, okulumuzun iyi 
bir eğitim kurumu olması için elinden gelen gayreti 
esirgemiyor. Bu vesileyle tüm mesai arkadaşlarıma 
ve öğrenci kardeşlerime bir kez daha teşekkür edi-
yorum. Tek bir tuğlanın diğer tuğlalarla yan yana gel-
mesiyle meydana geliyor binalar. İZÜ bunun en iyi 
örneklerinden biridir. 

İZÜ’de medeniyet değerlerimize yaslanarak gele-
ceğimizi emanet edeceğimiz lider ZAİM gençlerimizi 
“iyi bir eğitim” ve ek birçok faaliyetle geleceğe hazır-
lamaya gayret ediyoruz.  

Üniversitemizi teşrif eden çok değerli misafirle-
rin burada verdikleri seminerlerin gençler üzerindeki 
etkisi tartışılmaz. Gençlerimiz giderek daha aktif hale 
geliyor ve birçok programı kendileri organize ediyor-
lar. Hepsini gönülden tebrik ediyorum…

Bu sayımızda Üniversitemizde gerçekleşen bir-
çok faaliyetlerle birlikte kapak konusu olarak seçtiği-
miz İslam Ekonomisi ve Finansı dosyamız ve yaptı-
ğımız bazı dış ziyaretlere yer verdik. Hollanda İnsan 
Hakları Raporu ile ilgili gelişmeler konusu değerlendi-
rildi. Ayrıca medeniyet kavramı üzerine alanın yetkin 
isimleriyle yapılan röportajı da ilgiyle okuyacaksınız…
Sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili zengin program-
larımızdan örnekleri de bu sayımızda bulacaksınız…

Prof. Dr. Mehmet Bulut

İZÜ Rektörü
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İZÜ’de 
3.MEZUNİYET

COŞKUSU
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin 3. 

Mezuniyet Töreni bu yıl da coşkuyla gerçekleştiril-

di. Üniversitenin Halkalı’da bulunan kampüsünde 

gerçekleşen törene öğrenci ve veliler yoğun ilgi 

gösterdi. İZÜ 3. Mezuniyet Töreni’ne başta TBMM 

Başkanı İsmail Kahraman olmak üzere birçok mi-

safir katıldı. 

3. Mezunlara Coşkulu Tören

Mezuniyet törenine Kahraman’ın yanı sıra, İs-

tanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli He-

yet Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren, Rektör Prof. 

Dr. Mehmet Bulut, , Cumhurbaşkanı Başdanışma-

nı Bülent Gedikli, Küçükçekmece Kaymakamı Ha-

run Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel 

Karadeniz ve çok sayıda bürokrat katıldı. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 3. Me-

zuniyet Töreni TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 

alanı teşrifi ile başladı. Kahraman’ın gelişinin ar-

dından alana mezun öğrencilerin girişi gerçek-

leşti. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başladı.  İngilizce Öğretmenliği Bö-

lümü’nden Ozan Çalışkan mezun öğrenciler adı-

na bir konuşma yaptı.  Ozan Çalışkan’ın ardından 

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut konuşmasını 

gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Mehmet Bulut’tan Mezun 
Öğrencilere 5 Tavsiye

Prof. Dr. Mehmet Bulut konuşmasına bu an-

lamlı günde törende bulunan tüm konuklara te-

şekkürlerini ileterek başladı. Prof. Dr. Mehmet 

Bulut 200’e yakın üniversitede mezun olan genç-

ler olduğuna değinerek “Mezun olan tüm genç-

lerimizi tebrik ediyoruz. Sizler de takdir edersiniz 

ki ülkemizin ve milletimizin istikbalini en önemli 

sermayemiz geleceğimiz olan ‘iyi eğitim almış 

çift kanatlı gençlerimiz’ olacaktır. Dünyanın içinde 

bulunduğu durum ve son dönemlerde yaşadığı-

mız tecrübeler tüm Üniversitelerimizin bu konuya 

özel bir hassasiyet göstermesinin gereğini ortaya 

koymuştur.” dedi. Prof. Dr. Mehmet Bulut mezun 

öğrencilere birkaç tavsiyede bulunmak istediğini 

belirterek; “Aciz gösteren tevazu ve kibire kaçan 

onurdan uzakta durun, hayatın anlamını ve dili-

ni yakalamayı ihmal etmeyin, risk almadan netice 

elde edemeyeceğinizi bilin fakat yönetebilece-

ğiniz kontrollü riskler almaktan da kaçınmayın, 

sahih geleneğe bağlı doğru bilgi ile iman etmiş 

kişi bütün kederlerden emin olmuş kişidir-aklınıza 

vicdanınıza ve sezgilerinize güvenin, atalarımızın 

başarıları ile sorumluluktan kurtulamayacağımızı 

bilelim” şeklinde sıraladı. 
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“Öğrencilerimizi Zaim Gençler Ola-
rak Uğurlayacağız”

Prof. Dr. Mehmet Bulut’un ardından, İZÜ Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren ko-
nuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Prof. Dr. 
Ramazan Evren konuşmasında “ Bugün hepimiz 
için heyecanlı, bir o kadar da gurur verici bir gün. 
Çünkü bugün bir yönüyle kökleri tarihin derinlik-
lerine ecdad yadigarı bu güzel vakıf müessesinde 
filizlenen üniversitemizde özenle yetiştirdiğimiz 
gözbebeğimiz öğrencilerimizi zaim gençler ola-
rak mezun edip uğurlayacağımız bir gün.“ diye 
konuştu. Mezun öğrencilerin velilerine seslenen 
Prof. Dr. Evren “ Bize emanet ettiğiniz evlatları-
nızı, eğitim faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz tüm 
alanlarda, geçmişle geleceği birleştiren, gelenek-
le modern arasında denge kurabilen erdemli bi-
reyler olarak yetiştirebilmek için gayret sarf ettik. 
Onlara bilgi üreten, strateji geliştiren, sorun çö-
zen, düşünmeye ve analize önem veren bir eğitim 
ortamı oluşturmaya çalıştık” dedi. Mütevelli Heyet 
Başkanı Prof. Dr. Evren, mezun öğrencilere hita-
ben “ Ne mutlu ki sizler, onuru incinen bir büyük 
millete büyüklüğünü yeniden hatırlatan, ayağa 
kaldıran ve ona istiklalin lezzetini duyuran Milli 
şairimiz Mehmet Akif’in mezun olduğu harikulade 
bir kampüste, daima rahmetle andığımız ilim irfan 
abidesi Sabahattin Zaim ismini taşıyan bir üniver-
sitede okudunuz. İnancımız odur ki, onların ideal-
leriyle yoğruldunuz, Asım ın nesli gibi güzel insan-
lar olarak hayata atılıyorsunuz. Meslek hayatınızda 
onların idealleriyle büyük başarılara imza atmak 
gibi bir ayrıcalığınız bir o kadar da sorumluluğu-
nuz olduğunu asla unutmayın. Değerli öğrenci-
lerimiz, artık mezunlarımızsınız. Üniversitemizin 
ismini hakkıyla temsil edeceğinize olan inancımla 
sizleri canı gönülden kutluyor, hepinize yaşam 
boyu sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yolu-
nuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı. Ev-
ren, bu anlamlı günde İZÜ ailesini yalnız bırakma-
dıkları için başta TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
olmak üzere tüm misafirlere teşekkür etti.

“Akif’in Mekanı, Sabahattin Hoca’nın 
İsmi”

Prof. Dr. Ramazan Evren’in ardından, İZÜ 3. 

Mezuniyet Töreni’ni teşrifiyle onurlandıran TBMM 

Başkanı İsmail Kahraman sahneye davet edildi. 

İsmail Kahraman konuşmasının başında mezun 

olan gençlere seslenerek “Hepinizi muhabbet 

ve hürmetle selamlıyorum. Rabbim bahtınızı ve 

önünüzü açık etsin. Her bitiş yeni bir başlangıç-

tır. Şimdi sıra topluma hizmet etmeye ve iş bul-

maya geldi. Yeni nesiller yetiştirmeye geldi. Ha-

yat devam edecek. Bütün bu hayat yolunda siz 

gençlere başarılar diliyorum” İfadelerini kullandı. 

Sabahattin Zaim Hoca ve Mehmet Akif Ersoy gibi 

değerli isimlerin üniversitenin kuruluş felsefesini 

yansıttığını belirten İsmail Kahraman “İsimler kül-

türü de beraberinde taşır. Sabahattin Zaim ismi 

çok mühim. Mehmet Akif ismi çok mühim. Örnek 

şahsiyetler bu kişiler. İnsanların vefat tarihleri bu 

fani âlemden ayrılma tarihleri değildir. İsimlerinin 

unutulduğu tarihtir. Şimdi Sabahattin Bey de Mil-

li Şairimiz Mehmet Akif de yaşıyorlar. Sabahattin 

Bey’le derin hukukum olma bahtiyarlığına ulaşmış 

bir insanım. Bir kimsenin aleyhinde konuşmaz, 

aleyhte olan bir konuşmaya katılmazdı. Gıybet, ar-

kadan konuşmak gibi bir şey asla yapmazdı. Çağı-

rıldığı her yere giderdi. Hakikatten bir ilim deryası, 

hocaların hocasıydı. İlim Yayma Vakfı bu üniver-

siteye en güzel ismi verdi. Akif iftiharımız. Muhte-

şem bir insandı ve milli marşımızı yazdığında 500 

altınlık ödülü kabul etmedi. Şehit ailelerine hediye 

etti. Çok dürüst bir insandı ve iyi bir örnekti. Bizim 

böyle insanlara ihtiyaçlarımız var.  Mekân olarak 

Akif’in mekânı isim olarak Sabahattin Zaim Hoca-

mızın ismi. Ne güzel bir birleşim” diye konuştu. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, konuşma-

sı sonrasında, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. 

Ramazan Evren ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut 

hediye takdiminde bulundu.
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HOCALARIN HOCASI
PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM

“...‘Hayrun Nas Men Yenfeûn Nas’. 
İnsanın hayırlısı, insanlara faydası 
dokunandır. Sabahattin Hoca her 
zaman faydalı işler yapmış bir ilim 

adamıydı. Bir ilim adamının en 
önemli vazifesi üniversitelerde 

talebe yetiştirmektir.”

Ü
niversitemiz tarafından düzenlenen 

“Prof. Dr. Sabahattin Zaim’i Anma 

Günü” programında, ‘Hocaların Hoca-

sı’ olarak anılan ve 2007 yılında hayatı-

nı kaybeden Prof. Dr. Sabahattin Zaim’i Rektörü-

müz Mehmet Bulut, İstanbul Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat ve MÜSİAD 3. 

Dönem Genel Başkanı ve aynı zamanda öğretim 

üyemiz Doç. Dr. Ömer Bolat anlattı.

Vefatının 9. yılında üniversitemizde anılan 

Prof. Dr. Sabahattin Zaim, öğrencileri tarafından 

rahmet ile anıldı. Birçok ısrar ve teklife rağmen 

aktif siyasete katılmayan, kendini üniversitelerde 

aydın yetiştirmeye adayan Zaim, memleketin iç 

ve dış mesellerin çözümüne yönelik daima ön 

planda oldu.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim’i Anma programı-

nın moderatörlüğünü yapan Rektörümüz Meh-

met Bulut konuşmasına “Bugün, 9 Aralık 2007’de 

rahmet ve rahmana tevdi ettiğimiz, ebedi isti-

rahatgahına uğurladığımız Prof. Dr. Sabahattin 

Zaim hocamızı anmak üzere burada toplandık. 

Onun naaşına omuz veren iki kişiden biri o dö-

nemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve o 

dönemin başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan idi. Burada da görüyo-

ruz ki devletin zirvesindekilere manevi olarak 

bu emaneti veriyor. İlmi ile amil, yani bildikleri 

ile amel eden büyük şahsiyetlerin sayısı gittikçe 

azalıyor. Bu dünyada 60, 70 belki de 100 yaşı-

na kadar bir ömrümüz var ve sayılı gün sonunda 

bitiyor. Dünyada ne olursanız olun, statünüzün 

ölürken hiçbir önemi yoktur. Önemli olan ne ka-

dar faydalı iş yaptığınız ve nasıl anıldığınızdır. Ba-

zısı hayr ile anılırken bazıları da ‘İyi ki kurtulduk’ 

lafzı ile anılıyor. ‘Hayrun Nas Men Yenfeûn Nas’: 

İnsanın hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. 
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Sabahattin Hoca her zaman faydalı işler yapmış 

bir ilim adamıydı. Bir ilim adamının en önemli 

vazifesi üniversitelerde talebe yetiştirmektir. Ho-

camız ömrünü güzel insan yetiştirmeye adamış; 

ilim, irfan ve hikmet yolunda üniversitelerde, sivil 

toplum kuruluşlarında, başta İlim Yayma Cemiye-

ti olmak üzere birçok vakıfta, dernekte, üniversi-

telerde bulunmuş bir şahsiyet. Bugün mahzunuz 

ama gençliğimiz böyle model şahsiyetleri daha 

yakından tanısın, onun kişiliğinde kendilerini bul-

sunlar istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında, vefat yıldönümü münasebeti 

ile İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u da rah-

met ve minnet ile anan rektörümüz sözü Prof. 

Dr. Sabahattin Zaim Hocamızın öğrencilerinden 

olan, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Sedat Murat’a bıraktı.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut’un ko-

nuşmasının ardından, İstanbul Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat, uzun yıllar Sa-

bahattin Zaim ile birlikte görev yapan, Sabahattin 

Zaim’in örnek alınması gereken hayatını anlattı. 

Ömrünün 25 yılını Sabahattin Zaim Hocası ile ge-

çirdiğini söyleyen Murat, “Hocamız 8 yaşınday-

ken Balkanlar’dan Türkiye’ye hicret etti. Hayatı 

boyunca edindiği misyonu yerine getirmek için, 

sağlığını riske atıyor, durmadan çalışıyordu. Saba-

hattin Hoca’nın amacı ‘güzel insan’ yetiştirmekti. 

İslam ahlâkıyla ahlâklanmış, edebiyle edeplenmiş 

insanlar yetiştirmek için çalıştı. Hiç durmazdı, bir 

sürü vakıfta ve kuruluşta görev almıştır. Dönemin 

tüm sağ partileri onu siyasete davet etmiş ama 

hepsini geri çevirmişti. O yaptığı hiçbir şeyde he-

sap yapmazdı. Hoca çok güler yüzlü, çok müte-

vekkil ve çok sabırlıydı. Biz hocamızı hem anmak, 

hem de anlamak zorundayız. Ders almak zorun-

dayız. Ben bu güzel programdan dolayı, İstanbul 

Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne teşekkür ediyo-

rum” diyerek sözlerine son verdi.

Prof. Dr. Sedat Murat’ın konuşmalarından 

sonra, konuşmasını yapmak üzere Doç. Dr. Ömer 

Bolat kürsüye davet edildi.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hoca’nın akademi 

kadar sektörde de tanıdığı çevrenin geniş oldu-

ğunu dile getiren Ömer Bolat, hocayla tanışıklı-

ğının MÜSİAD zamanına dayandığını ifade etti. 

“MÜSİAD dönemimde hocamız bizim danışma 

kurulumuzda yer alırdı. Kendisi sivil topluma çok 

önem veren biriydi. Hayırlı her müessesenin ya-

nındaydı ve destek verirdi” dedi.

Zaim Hoca’nın ekonomiye, kalkınmaya çok 

önem verdiğini ve bunun üzerine çalışmalar yap-

tığını ifade eden Ömer Bolat, “Hocamız derdi ki, 

İslam ülkelerinin kalkınma ve büyümesi sürekli bir 

barış ortamıyla sağlanır” diyerek bu konuya dik-

kat çekti ve “Günümüzde bunun farkında olanlar 

bölgesel savaş çıkarıyor” dedi.

Ömer Bolat son olarak “Görevimiz çok çalış-

mak. Milli ve yerli olmak. Hocamızın bize öğrettiği 

buydu. Bunu unutmamalı ve azimle çalışmalıyız” 

dedi ve öğrencilere bu adı taşıyan bir üniversite-

nin kıymetini ve yüklediği sorumlulukların farkın-

da olarak hareket etmeyi tavsiye ederek sözlerine 

son verdi.

Program, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bu-

lut’un hediye takdimi ile son buldu.
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Haberler

İ
stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin Marmara 

Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği eğitim yöne-

timi ve bilimleri doktora programını tamamlayanlar 

belgelerini aldı. 

Doktora mezunları; Mustafa Özgenel, Tuncay 

Akıncı ve Hilmi Koç’u makamında kabul eden İZÜ 

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, tebriklerini ileterek 

bu başarının İZÜ tarihinde bir ilk olmasının önemi-

ne dikkat çekerek, memnuniyetini dile getirdi. Bulut 

‘Üniversitemiz hızlı bir değişim göstermekte. Bu de-

ğişimin en büyük göstergesi de verdiğimiz mezun-

larımızdır. Lisans ve yüksek lisans programlarından 

sonra doktora programlarından mezun olan arka-

“Üniversitemiz hızlı bir 
değişim göstermekte. 

Bu değişimin en 
büyük göstergesi 

de verdiğimiz 
mezunlarımızdır.”

İZÜ İLK DOKTORA
MEZUNLARINI

VERDİ
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Evli ve 2 çocuk babası 
olduğunu vurgulayan 

Özgenel, 5 yıl süren 
bu maraton süresince 

ailenin ciddi bir 
fedakârlığa ihtiyacı 
olduğunu söyledi.

Haberler

daşlarımı tebrik ediyorum. Kariyerlerindeki bu 

önemli süreci başarıyla tamamlamaları bizleri 

motive ederek daha yeni programlar açmaya 

teşvik etmektedir’ şeklinde konuştu.

   Yakın Bir Zamanda Yüksek Lisansı     
   Olmayanlar Öğretmen Olarak             

Atanamayacak

Doktora programını tamamlayan Mustafa 

Özgenel, 41 yaşında ve Pendik İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nde proje koordinatörü olarak ça-

lışıyor. 2006 yılında yüksek lisans programını 

tamamladıktan sonra yabancı dili Almanca ol-

duğu için üç yıl İngilizce çalışarak yabancı dil 

sınavını verdiğini ve doktora programına heye-

canla başvurduğunu, çok kaliteli bir programı 

tamamladığını kaydetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğunu vurgulayan 

Özgenel, 5 yıl süren bu maraton süresince aile-

nin ciddi bir fedakârlığa ihtiyacı olduğunu söyle-

di.  Kariyerine akademik camiada devam etmek 

isteyen Özgenel, ilk kez İstanbul Üniversitesi’n-

de formasyon dersi verdiğini ve çok keyif aldığı-

nı bu yüzden lisansüstü eğitime devam ettiğini 

dile getirdi.

Özgenel Finlandiya, Güney Kore gibi ülke-

lerde yüksek lisansı olmayan öğretmenlerin 

atanmadığını belirterek, öğretmen olmak iste-

yenlerin artık bu konuda daha hassas davrana-

caklarını ifade etti.  Özgenel ayrıca, Sabahattin 

Zaim Üniversitesi’nde doktora yapmaktan duy-

duğu memnuniyeti dile getirdi.  

 Önce İş Sonra Doktora Daha Uygun

Aynı programdan mezun olan Tuncay Akın-

cı bir öğretim görevlisi. Marmara Üniversite-

si Atatürk Eğitim Fakültesi’nde görev yapıyor. 

Yüksek lisansın ardından doktora yapmaya ka-

rar verdiğinde onun da önüne dil engeli çıkmış 

ve biraz beklemek zorunda kalmış. Kendi men-

sup olduğu üniversitede doktora programının 

yapılmasının büyük kolaylaştırıcı bir unsur ol-

duğunu belirterek, devlet üniversitesi mensu-

bunun özel bir vakıf üniversitesinde doktora 

yapmasının güzel bir sonuç olduğunu ifade 

etti.  Kendisinin Marmara Üniversitesi mensubu 

olduğu için bu kuruma bir vefa borcu olduğu-

nu bu yüzden Göztepe Kampüsü’nde doktora 

yapmak istediğini vurgulayan Akıncı, diploma-

da iki üniversitenin logosunun yer almasının da 

herkese nasip olmayacağını dile getirerek bu-

nun ayrıcalığına da dikkat çekti. Akıncı, doktora 

konusunda ise lisans, yüksek lisans ve bu sıra-

da bir iş tecrübesi geçirdikten sonra doktora 

yapmasının daha ufuk açıcı ve faydalı olacağını 

belirtti.

 ‘Doktora İçin Şehir Değiştirdim’

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar 

müfettişlik yapan Hilmi Koç ise, Kırşehir Kaman 

doğumlu ve uzun yıllar Niğde’de milli eğitim 

müfettişi olarak görev yapmış. İşletme alanında 

yüksek lisans yaptıktan sonra doktora için Sa-

bahattin Zaim Üniversitesi’nin eğitim bilimleri 

ve yönetimi programı için tayinini isteyen Koç, 

İstanbul’a gelerek İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi’nde iç denetçi olarak çalıştığını söyledi. 

Doktora programlarının daha iyi bir seviyeye 

ulaşması için bir öneride bulunan Koç, mesleki 

sosyalleşmenin önemine dikkat çekti. Teoriden 

önce pratiğin içinden gelen kişilerin o disipline 

farklı bir renk katacağını ifade ederek,  ‘Uygu-

lamanın içinden gelen kişilerin alanları ile ilgili 

yüksek lisans ve doktora yapmaları çok daha 

uygun ve verimli oluyor’ dedi. 

İZÜ doktorasına sahip olmanın kendisi için 

çok önemli olduğunu belirten Koç, ‘Eğitim ala-

nında öğretmenlerin performansları üzerine 

çalışmak istiyorum. Çok iyi bir eğitimden geç-

tik. Diğer doktora programlarında 7 ders var-

ken biz 11 ders gördük’ şekline konuştu.
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SİYASET MEYDANI’NDA
ÜLKE MESELELERİ

KONUŞULDU

İZÜ Siyaset Kulübü öğrencilerinin 
düzenlediği Siyaset Meydanı Programına 
İstanbul genelinden yoğun katılım oldu. 

Yedi hafta süren programda tüm siyasi 
parti temsilcileri ve farklı görüşteki  
gazeteciler Türkiye’nin gündemini 

değerlendirdi. 

Haberler
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Haberler

Ü
niversitemiz İZÜ Siyaset Kulübü tarafından 

düzenlenen “Siyaset Meydanı” konulu 

program İSEFAM’da yapıldı. Programın 

ilk oturumu, Rektörümüz Prof. Dr. Meh-

met Bulut, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk 

Yılmaz, İZÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır’ın katılımlarıyla 

İSEFAM Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut’un açılış 

konuşması ile başlayan programda Bulut, sosyalist 

sistemin ülke rejimlerindeki durumunu vurgulayarak 

şunları söyledi: “Son elli yıla bakarsak kapitalizmin 

alternatifi olarak sosyalist sitemin ortaya çıktığını 

görürüz. Bu elli yıl zarfında dünyada batı merkezli 

bir iktisat ve siyasetten oluşan bir paradigmanın 

varlığı mevcut. Bu iki hâkim değerler dizisinin, yani 

kapitalizm ve sosyalizmin İslam Medeniyeti’nin 

iktisadi ve siyasi alanlarında teorik olarak devam 

ettiğini görüyoruz. Osmanlının yıkılması ile bu du-

rum daha da artmış durumda. Neden Osmanlı? 

Çünkü Osmanlı devleti kapitalizm ve sosyalizmin 

önündeki en büyük engeldi.”

Bulut sözlerine ‘seküler Müslümanlık’ ile ilgili 

bazı anekdotlar ile devam etti: “Osmanlı Devleti’nin 

durulması ile seküler, tamamen batıya endeksli 

ve batı sisteminin peşinden giden bir yapı oluştu. 

Osmanlı’nın son dönemlerinde dört ayrı hâkim 

gücün olduğunu biliyoruz. Bunlar; Osmanlıcılık, 

Türkçülük, Batıcılık ve Milliyetçilik. Cumhuriyetin 

ilanı ile Batıcılık diğer akımlardan bir adım öne 

çıkarak siyasi alanda hâkim oldu. Cumhuriyetin 

duruşu sebebi ile İslam iktisadı ve İslam’ın siyasi 

alandaki kurduğu dengeler kulak ardı edildi. Türkiye 

de bunların en güçlüsü ve önemli varisiydi. Diğer 

İslam ülkeleri işgal altındaydı; İran ve Afganistan 

da Şah ve benzeri yönetimlerin İslam ile bağını 

koparmak için çok kuvvetli seküler bir moderni-

zasyon projesini hayata geçirdi. Kılık kıyafetlere ve 

harflere müdahale edecek kadar yaygınlaştırıldı.”

2. oturumun açılışı CHP Genel Başkan Yardım-

cısı Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ile yapıldı. 

“Büyük Oyun Orta Doğu” başlığı altında; Ortado-

ğu’daki son durum, ülkelerin Ortadoğu üzerindeki 

politikaları, mülteci sorunu, Amerika Birleşik Dev-

letleri’nin yeni başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu 

politikası ile Türkiye’nin Fırat Kalkanı Operasyonu 

ve Etkileri soru-cevap şeklinde tartışıldı. IŞİD’in elin-

de rehin kaldığı dönemden de bahseden Yılmaz, 

Ortadoğu’nun IŞİD’den ivedilikle temizlenmesi 

gerektiğini belirtti. 

Programın 3. oturumunda ise Yrd. Doç. Dr. 

Ali Emrah Bozbayındır “Trump Sonrası Değişen 
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Dünya” başlığı altında dünya siyasetine değinerek, 

seçimin ABD ve dünya siyasetine etkilerini, dün-

yada yükselmekte olan sağ partiler ve milliyetçilik 

gibi konuları ele aldı. Oturumun kapanışında ise 

ABD dış politikasında oluşan dalgalanmalar, dünya 

genelinde doların yükselmesi ve yüksek mahkeme 

kararları konuşuldu.

 Siyaset Meydanı’nda 3 Parti Bir Arada 

Siyaset Meydanı programının 2. haftası Stra-

tejik Danışman Dr. Erhan Gültürk, CHP İstanbul 

Milletvekili Onursal Adıgüzel ve MHP Genel Başkan 

Yardımcısı Ruhsar Demirel’in katılımıyla gerçekleşti.

3 oturumluk programın 1. oturum konuğu Dr. 

Erhan Gültürk idi. Küresel Ekonomi konulu oturum-

da Gültürk, “Türkiye küresel ekonomiyi etkileye-

cek bir marka üretebildi mi?” sorusuna katılımcılar 

vasıtasıyla yanıt aradı. Her ülkenin bir algı haritası 

olduğunu, İtalya’nın makarna ile, Almanya’nın oto-

motiv sektörü ile eşleştiğini vurgulayarak “Türkiye 

deyince akla ne geliyor?” sorusu üzerinde durdu. 

Apple, Facebook, Snapchat, Whatsapp gibi bir 

marka henüz üretilemediğine değinen Gültürk, 

Türkiye’nin son 14 yıldır AR-GE’ye ciddi yatırımlar 

yaptığını dile getirdi. Gültürk son olarak katılımcı 

öğrencilerimize “Çok okuyun, dünyayı gezin, çağı 

yakalayın ve yerli markalara sahip çıkarak geliştirin” 

diyerek ilk oturumu tamamladı.

2. oturuma “Gençlerin Karar Alma Süreçleri-

ne Katılımı ve Yeni Anayasa” konu başlığıyla CHP 

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ile devam 

edildi. Adıgüzel, Türkiye’nin ciddi bir genç nüfusa 

sahip olduğu, ancak bu genç nüfusun siyaset ile 

yeteri kadar ilgilenmediği söyledi. Gençlerin bu 

tutumunda haklılık payları olduğunu ve siyasetten 

samimiyet beklediklerini belirtti. Yaş ortalaması 58 

olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 550 milletve-

kilinin yalnızca %1,5’ unun genç olduğuna değinen 

Adıgüzel, “Türkiye’ de 20 milyon genç nüfus var, 

bu genç nüfusun %4’ ü herhangi bir partiye üye 

değil, %6’ sı herhangi bir partiye sempati duyuyor, 

%10’ u herhangi bir partinin faaliyetlerine katılıyor 

ve diğer gençler ise yalnızca sosyal medya aracılığı 

ile düşüncelerini ifade ediyor” dedi. Gençlerin ha-

yatın her alanında olmaları gerektiği gibi siyasette 

de bulunmaları ve bunun için de gerekli habitattın 

sağlanması gerektiğini vurgulayan Adıgüzel, oluştu-

rulacak yeni anayasanın genç nüfusun beklentilerini 

karşılaması ile amacına ulaşacağını belirtti. Yeni 

anayasada milletvekili seçilme yaşının 25’ten 18’e 

indirilmesi maddesi de tartışılırken, programa katı-

lımcılardan gelen sorularla devam edildi. Gençlerin 

gündemlerini oluşturan konulardan eğitim sistemi, 

işsizlik, burs-barınma ve genel sağlık sigortası ile 

ilgili sorunlar ve bunlara çözüm önerileri tartışıldı. 

Adıgüzel konuşmasını “Geleceğimize sahip çıkmak 

siz gençlerin elindedir” sözleri ile tamamladı.

3. ve son oturum konuğu Ruhsar Demirel ise 

“Kadın ve Siyaset” konu başlığı ile katılımcıların 

karşısında idi. Türkiye’de kadının kanguru misali 

‘eş, anne, çalışan’ olarak birden fazla cebi olması 

gerektiğini belirten Demirel, “Bu kadar görevi bir 

arada yürüten kadınların planlama, yönetim ve siya-

sette ne kadar başarılı olduğu apaçık bir gerçektir” 

dedi. Demirel, Türkiye’de kadın siyasetçi rakamının 

konuşulduğunu belirten Demirel, sadece niceli-

ğin değil niteliğin de önemli olduğunu “Mühim 

olan iz bırakabilmektir, temsil ettiğiniz değerlere 

hizmet edebilmektir” sözleriyle ifade etti. Demirel 

son olarak Osmanlı Devleti’nde kadının siyasette 

aktif rol oynadığına değinerek “21. yüzyıl gençleri 

olarak tarihi size anlatıldığı gibi kabul ederseniz 

geleceğe yön veremezsiniz. Basit mantık kurma-

yın; kadın veya erkek fark etmez, gayret etmekten 

vazgeçmeyin” dedi.

   Bakan Faruk Çelik Yeni Anayasa ve       
 Referandum Sürecini Anlattı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 

Siyaset Meydanı’ etkinliğin 4. haftasında öğrenci-

lerle buluştu. Üniversitemizin İSEFAM Konferans 

Salonu’nda düzenlenen programda yeni Anayasa 

ve referandum süreci tartışıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik 

konuşmasının başında son günlerde ülkemize top-

yekûn bir saldırı olduğunu belirtti. Bu saldırıların 

yeni olmadığını ve 1000 yıldır devam eden bir süreç 

olduğuna değinen Faruk Çelik “1000 yıldır bizim bu 

topraklarda var olmamızı istemeyenlerin uğraşları 

devam ediyor. Ama her seferinde bize yeniliyorlar. 

Ülkemize saldıranların bilmesi gereken bir durum 

var. 3 kıtada nehirlerden su içmiş, 7 denizde abdest 

tazelemiş olan bir ecdadın torunlarıyız biz. Bunu 

unutmamamız gerekir” dedi.

 

Haberler
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 “Geçmişi Bilmeden Gelecek için 
Doğru Konuşamayız”

Faruk Çelik, bugün yaşananları doğru analiz 

etmek için özellikle yakın tarihi doğru bilmek 

gerektiğini vurguladı. Çelik, “Geçmişi bilmez-

sek gelecek hakkında söyleyecek sözümüz ol-

maz. Geçmişten her zaman ders alınmalı. Nasıl 

zorunlu din dersi varsa zorunlu dün dersi de 

olmalı. Tabii bizde tarih dersleri var ama geç-

mişte yaşananların gençlere doğru bir şekilde 

aktarılması gerekiyor.” şeklinde konuştu. Bakan 

Çelik konuşmasının devamında Türk demokra-

si tarihindeki önemli kırılma anlarına değindi. 

Mevcut sistemdeki boşlukların neden olduğu 

krizlerin ülkemize çok zaman kaybettirdiğine 

değinerek referandumdan çıkacak sonuçla bu 

olumsuz durumların sonlanacağını belirtti.

Siyaset Meydanı 4. Hafta Programı, Prof. Dr. 

Ramazan Evren’in, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Faruk Çelik’e hediye takdimi ve toplu 

fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Haberler
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Ü
niversitemiz koordinasyonunda dü-

zenlenen “Yeni Anayasa ve Cumhur-

başkanlığı Sistemi Paneli” konulu prog-

ram İZÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Mustafa Ateş moderatörlüğünde, Rektörü-

müz Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Üniversi-

tesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Alkan, 

İZÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Cumhur-

başkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe 

ve İZÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Yavuz Atar’ın katılımlarıyla İSEFAM Konferans Sa-

lonu’nda düzenlendi.

“Eğer Başta Düzgün Bir Adam Var İse 
Herkes O Adama Göre Vaziyet Alır”

Program Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bu-

lut’un konuşması ile başladı. Bulut “Sözlerimin 

başında bu organizasyonu gerçekleştiren hu-

kuk fakültemize, teşrif eden hocalarımıza ve siz 

dinleyici gençlere teşekkür ediyorum. Türkiye 

YENİ ANAYASA VE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

SİSTEMİ

“Bizim lidere bağlı bir kültür ve medeniyetimiz 
var. Eğer başta düzgün bir adam var ise herkes o 

adama göre vaziyet alır. Liderin güçlü olması bizim 
başarımızda önemli bir rol oynuyor.”

Haberler
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çok önemli bir dönemeçten geçiyor. Ben ikti-

sat tarihçisi olarak anayasa değişikliğini önem-

siyorum. Benim için 5 noktada bu değişikliğin 

çok lüzumlu olduğu kanaatindeyim. Birincisi biz 

iktisatçılar bu siyasi istikrarın ekonomik gelişme-

de çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve Tür-

kiye’ye baktığımızda en başarılı ekonomik per-

formanslar genelde iktidarın koalisyon değil, tek 

partili hükümeti tarafında olduğu dönemlerde 

gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu yeni sistem bir ko-

alisyon ihtimalini ortadan kaldırıyor. İkinci olarak 

siyasi istikrar demek sistemli bir yönetim demek. 

Yani ekonomik olarak performansımız artacak. 

Türkiye halkı itibarı ile 150 yıllık demokratik bir 

tecrübeye sahip. Fakat halkın tercihlerinden 

sonra mevcut sistemde çoğu zaman masa başı 

oyunları ile bertaraf edildi. Yani özde demokra-

si daha çok sözel tabir ediliyor. Halkın tercihleri 

sonuç verdi ama sonuçta bu tercihleri değiştire-

bilecek bir sistem ile yönetiliyoruz. Bu ortadan 

kalkacak. Üçüncü olarak, bakanlar kurulunun 

milletvekili dışından olmasının, kanun yapıcılarla 

yürütme ve yürütücü arasındaki bu ayrımın -ge-

nel kanaatim o ki- hesap sorma ve işi herkesin 

düzgün yapması anlamında çok önemli oldu-

ğunu düşünüyorum. Dolayısı ile yasama tama-

men kendi işini yaparken yürütme de sadece 

yürütmeye konsantre olacak. Özellikle bakanlar 

belli bir yerden seçiliyorlar ve bu da Türkiye’de 

merkezi bütçenin çok yanlış tasarruf edilmesi-

ne neden olmuştur. Bunu önemsiyorum,” diye 

konuştu. 

Bulut şöyle devam etti: “Dördüncü olarak bu 

toprakların bir geleneği var. Bizim lidere bağlı 

bir kültür ve medeniyetimiz var. Eğer başta düz-

gün bir adam var ise herkes o adama göre vazi-

yet alır. Liderin güçlü olması bizim başarımızda 

önemli bir rol oynuyor. Tüm kurumsal yapılara 

baktığımızda, uzun ömürlü yapılarda dirayetli li-

derliğin önemli olduğunu görüyoruz. Beşinci ve 

en son önemsediğim ise anayasayı millet yapı-

yor. Bu millet yanlış yapmaz. Aşağı yukarı şu ana 

kadar 5 adet anayasa yapılmış. Hepsi bürokratik 

elitlerin yaptığı anayasalar. Halk inisiyatifi eline 

almış vaziyette. 10-15 yıldır Türkiye’yi yöneten 

iktidarın değerler sistemimize verdiği önem or-

tada. Bu 5 yönden bu değişikliğin çok lüzum-

lu olduğuna inanıyorum. Tekrar teşriflerinizden 

dolayı teşekkür ediyorum.”

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut’un konuş-

masının ardından Prof. Dr. Mustafa Ateş “Osmanlı 

dönemini de sayarsak en köklü anlamda değişiklik. 

Anayasamız 19 kez değiştirilmiş. Belli ki her deği-

şiklik ihtiyaçlardan kaynaklanmış. Bir gömlek dikil-

miş ama bu gömlek bu vücuda olmamış. İnşallah 

yapılan bu değişiklik, bu milletin, bu toplumun ih-

tiyaçlarına, beklentilerine cevap verecektir,” diye 

konuştu. 

   “Neden Bir Anayasa Değişikliği   
İhtiyacı Doğdu?”

İZÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Cum-

hurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karate-

pe, “Arkadaşlar hepiniz çok gençsiniz ve sürekli 

olarak bu ülkede anayasanın tartışıldığını duyu-

yorsunuz. Bu olağan bir durum değildir. Dünya-

nın bütün ülkelerinde -gelişmiş, gelişmemiş fark 

etmez- insanlar bu kadar anayasa konuşmuyor, 

bu kadar anayasa tartışmıyorlar. Bu kadar tartışı-

yor olmamızın nedeni şu: Çünkü gerçekten Türki-

ye’ye yakışan ve derli toplu, bir devletin düzenli bir 

şekilde yönetilmesine yeten ve bu devlet yöneti-

lirken de sizin, bizim, insanların haklarını ve hür-

riyetlerini tam olarak teminat altına alan bir ana-

yasamız yok. Sürekli ortada bir anayasa problemi 

var. Neden sürekli olarak anayasa problemi var? 

Çünkü bu anayasaların hiçbirisi böyle televizyon-

larda tartışılmadı ve panelleri yapılmadı. İnsanlar 

bir araya gelip de anayasa konuşmadılar. Bir gün 

bir emri vâki’ oldu. İnsanlar silahına güvenerek ge-

lip idareye el koydular ve ertesi gün biz bu ana-

yasayı yaptık siz de uyacaksınız dediler ve gittiler. 

Ama arkada bir sürü problem bıraktılar. Mevcut 

anayasa bir darbeden sonra yapıldığı için, darbeye 

gerekçe olarak gösterilen o günki Türkiye’nin siya-

si, iktisadi, sosyal durumunu göz önüne almış ve 

kendisi için problem gördüğü noktaları tespit et-

miş ve o problemler bir daha olmasın diye sürekli 

olarak önlemler almış. Toplumda karışıklık var, te-

rör var demiş ve sözü millete bırakmış. 1996 yılın-

da henüz anayasayı yapan, iktidarın, gücün sahibi 

olan kişi cumhurbaşkanı iken bu anayasa yetersiz 

kalmış ve değişmeye başlamış. İlk değişikliği 1986 

yılında oluyor. 1982’de yürürlüğe giriyor ve yürür-

lükle beraber Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçi-

liyor. Cumhurbaşkanlığının 4. yılında da anayasa 

değişiyor. Çünkü o kadar fazla yasak ve topluma 

karşı tedbir getiriyor ki o değişiklik yapılmasa top-

lum hareket niteliğini kaybediyor.” diye konuştu.

Haberler
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İlk şekli ile bu anayasanın Türkiye’nin o güne 

kadar elde ettiği her türlü hürriyet kazanımını, 

her türlü demokratik hak ve özgürlükleri tehlike-

ye attığını ifade eden Karatepe, “Türkiye bir Avru-

pa Birliği sürecine girdi. Sürekli olarak biz gruplar 

halinde, paketler halinde sürekli olarak anayasa 

değişikliği yaptık. 2/3’sini değiştirmişiz ve buraya 

kadar gelmişiz. Buraya kadar gelirken faydalı oldu 

mu? Evet, faydalı oldu. Fakat 2 bakımdan prob-

lem çözülmedi. Birincisi o değişiklik yapıldı ama o 

darbenin 1. dereceden önemli nedeni olan, oto-

riterlik, vesayet sistemi, seçilmiş insanlara asker-

lerin, atanmış insanların yukarıdan bakması hâlâ 

anayasanın içinde gizli şekilde duruyor. Ve onların 

oluşturduğu müesseseler de duruyor; mesela as-

keri mahkemeler, darbelerin sebebi olan, ilişkileri 

düzenleyen hükümler. Bunların bir kısmı zamanla 

yine Avrupa Birliği şartlarına uygun olarak değiş-

tirildi. Ama ne kadar değiştirilirse değiştirilsin ih-

tiyaçları karşılayamaz durumda. Bu değişiklikten 

sonra anayasadan sürekli olarak hükümler çıkarı-

yorsunuz ve her tarafı yamalı hale geliyor. Ama 

dediğim 2 önemli noktada bir değişiklik olmuyor. 

Deniliyor ki, Türkiye parlamenter sistemle yöne-

tiliyor. Parlamenter sistem monarşilerden ortaya 

çıkmıştır, krallık rejimleriyle ortaya çıkmıştır. Krallık 

rejimlerinde meşrutiyet yönetimleri yerleştikçe, 

kralların yetkileri zayıfladıkça sembolik hale gel-

diğinden artık onlar sadece törenlere katılıyorlar. 

Öteki tarafta sandıktan çıkan hükümetler güve-

noyu alarak ülkeyi yönetiyorlardı. Bu parlamenter 

sistemin tarifidir. Yani sembolik bir devlet başka-

nı, sandıktan çıkan güçlü bir iktidar ve yürütme-

nin hem sorumlusu hem de yetkilisi bir hükümet. 

Hâlbuki 82 anayasası darbe yapan generalin şah-

sına matuf olarak çok güçlü bir Cumhurbaşkanlığı 

makamı oluşturuyor. Mevcut anayasa Türkiye için 

gerçekten çok güçlü bir Cumhurbaşkanlığı su-

nuyor. İş sadece bununla kalmıyor, sürekli olarak 

cumhurbaşkanlığı seçiminde vesayet makamları 

-yani asker-  seçimle gelenlere baskı yaptıkları için 

2007 cumhurbaşkanlığı seçimlerine de müdaha-

le ediyorlardı. Diyorlar ki; bu meclis ancak şu ka-

dar rakamla toplanır, 367 kişiden daha az rakamla 

toplanamaz. Ve meclisin toplanmasına izin vermi-

yorlar. İtiraz metnini anayasa mahkemesi onaylı-

yor. Ve cumhurbaşkanı seçilemiyor. O dönemde 

parlamento diyor ki, ‘Millet bize oy veriyor, bizi 

seçiyor ama siz dışarıdan müdahale ediyorsunuz. 

Hukuk dışı yollardan cumhurbaşkanı seçmeye en-

gel oluyorsunuz. Esasen bu hak milletin hakkıdır. 

Biz bu hakkı millete iade ediyoruz.’ Ve anayasada 

değişikliği yapıyorlar” diyerek konuşmasını son-

landırdı.

Haberler
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“Bir Ülkedeki Meşruiyet Değişimine 
Paralel Olarak Kurumsal Değişim 
Varsa O Ülkede Rejim Değişimi Vardır”

Konuşmasına sistem ve rejim değişikliğinin tar-

tışmalı bir konu olduğundan bahsederek başlayan 

Haluk Alkan, “Sistem ve rejim değişikliği gerçekten 

tartışmalı bir konu. Kıtalar arasında bunlar farklı 

kavramlar. Dolayısı ile akademik ortamda üzerinde 

tartışma yapılabilecek bir konu. Rejim siyasal gü-

cün oluşturduğu bir yapıdır. Devlet erkinin fonksi-

yonları hayata geçiren bir takım kurumların olduğu 

yasama, yürütme ve yargının olduğu bir sistemdir. 

Birinci öğe olan bu siyasal kurumlar, siyaset oyu-

nunun nasıl oynanacağını ve nerede oynanacağını 

düzenliyorlar.” dedi.

Alkan konuşmasının devamında “Türkiye gibi 

bir ülkede yaşıyorsanız eğer, sosyo-ekonomik, 

kültürel, tarihsel nedenler o siyasal kurumlara ha-

yat verir ve etkiler. Hükümet sistemi değişikliği dü-

şünülüyorsa her şeyden önce bu kurumlarla top-

lumun sistemsel özellikleri arasındaki ilişkinin ele 

alınması lazım. Sistemsel özellikler ayrışmaya ve 

mücadeleye dayanır. Bir siyasal sistemde günde 

binlerce karar alınıyor ve bunlar çok farklı toplum-

sal grupları karşı çıkmaya, taraf olmaya ya da nötr 

kalmaya sevk ediyor. Dolayısı ile bir siyasi sistemin 

başarması gereken unsur bu farklılaşma ve çatış-

maya rağmen bu kurumları ayakta tutabilmektir, 

işte bunu sağlayan unsur meşruiyettir. Bir ülkedeki 

meşruiyet değişimine paralel olarak kurumsal de-

ğişim varsa o ülkede rejim değişimi vardır. Sayın 

Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 1923 yılında 

bir rejim değişikliği oldu çünkü mevcut kurumla-

rın değişimi devletin varlığı üzerine bir değişimdir. 

Cumhuriyetin getirdiği çerçeve ışığında gerekli ku-

rumlar değiştirilmiştir.” dedi.

Anayasa sisteminin tarihsel sürecini ince de-

tayları ile anlatan Alkan, anayasa süreci için şunları 

söyledi: “Bugün Türkiye büyük siyasi ve ekonomik 

krizler yaşamıyorsa, bunun altındaki gerçek, Cum-

hurbaşkanlığı makamı ile Başbakanlık makamı 

koltuğunda oturan isimlerin uyumlu çalışmasıdır. 

Geçmiş tecrübeler de göz önüne alındığında Tür-

kiye’nin krizlere fırsat vermeyecek yeni bir sisteme 

ihtiyacı var.” 

   “Türkiye’de Anayasa Değişiklikleri     
    Tamamen Sloganlar Üzerinden           

Götürülüyor”

Prof. Dr. Yavuz Atar konuşmacılara teşekkür 

etti ve anayasa değişikliğinin gerekçesinin gayet 

açık şekilde ortaya koyulduğunu belirtti. Atar “Tür-

kiye’de anayasa değişiklikleri tamamen sloganlar 

üzerinden götürülüyor. Oysa özellikle bir hükümet 

sistemi değişikliğini içeren anayasal değişimler, si-

yaset bilimcilerinin analizleri olmadan sağlıklı bir 

şekil almış olmaz. Dolayısıyla da rejim değişikliği 

konusunda Haluk Bey’in analizi gerçekten son de-

rece önemli. Keşke basın ve televizyonlar da bu tür 

analizler yapılabilse ama maalesef bunların pek ya-

pılmadığını görüyoruz. Sistemin arka planını ortaya 

koyacak bir analiz oldu. Anayasanın tümüyle yeni-

lenmesi ve kısmen değiştirilmesi gerekli. Bunun ne 

kadar demokratik olduğunu iki açıdan anlatmamız 

gerekiyor. Bunlardan birincisi ‘anayasa yapılma’ 

yöntemidir. İkincisi de muhtevasıdır. Anayasalar na-

sıl değiştirilmelidir? Hangi yöntemler değiştirilirse, 

hangi yol izlenirse demokratik bir değişim olarak 

kabul edilir? Değerli arkadaşlar, demokratik ülke-

lerde demokrasiye geçiş süreçlerinde anayasalar 

yapılırken eğer uzlaşma arayışı ortaya çıkarsa, mü-

zakereler ve bütün kesimler davet edilirse, burada 

demokratik olarak, yöntem olarak doğru bir yol 

izlendiğini söyleyebiliriz. Öte yandan getirilen dü-

zenlemelerin de demokratik ilkelere uygun olması 

gerekiyor. Önümüzdeki bu anayasa değişikliğinde 

acaba izlenen yol demokratik olmuş mudur? De-

mokrasilerde ideal olan toplumun önemli kesimle-

rinin uzlaşmasını sağlamaktır. Fakat bu her zaman 

mümkün olmaz,” diye konuştu.

Haberler
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İSLAM
EKONOMİSİ

ALANINDA
DEV İŞBİRLİĞİ

I  DB, ITCF VE Üniversitemiz Arasında     
 Anlaşma İmzalandı 

Üniversitemiz, Islamic Development Bank Group 

ve International Islamic Trade Finance Corporation 

arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut’un katılımıyla 

Cidde’de gerçekleşen toplantının ardından ITCF ve 

Üniversitemiz arasında imza töreni gerçekleşti. Törene 

ITFC adına Hani Salem Sonbol (CEO, ITFC) katıldı.

IDB, ITFC ile Üniversitemiz arasında gerçekleşen 

anlaşma;

• İslam Ekonomisi ve Finans Eğitimi,

• Araştırma ve Proje İşbirlikleri,

• İslami Finansın Reel Sektörde Etkin Kullanımı,

• Yeni Teknikler Geliştirme

konularında işbirliklerini kapsıyor.

Anlaşma öncesi çeşitli toplantılara katılan Rek-

törümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, İslam Kalkınma 

Bankası Başkan Yrd. Dr. Ahmet Tıktık, Direktör Prof. 

A. Omer ve Sabahattin Zaim Hocamızın da yakın 

arkadaşı olan İslam Ekonomisi duayenlerinden Prof. 

Dr. Omar Chapra ile fikir alış-verişinde bulundu.

   İslam Ekonomisi ve Finansı Alanından  
 Ortak Seminerler

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, Cidde’de 

temasları sırasında Kral Abdülaziz Üniversitesi İslam 

Ekonomisi Enstitüsü Başkanı Prof Dr. Abdullah Q. 

Turkistani ile de görüştü.

Görüşme sonrası, Cidde Kral Abdülaziz Üniver-

sitesi-Paris Sorbone Üniversitesi-Sabahattin Zaim 

Üniversitesi arasında İslam Ekonomisi ve Finansı 

alanında ortak seminerler organize etme kararı alındı.

Islamic Development Bank 
Group ve International Islamic 
Trade Finance Corporation ile 
iş birliği anlaşması imzalandı.
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“PİYASA,
REKABET

 VE AHLAK”
İZÜ’DE

TARTIŞILDI
Ömer Torlak, ideal girişimcinin; 

rakiplerini yok etmeden rekabet 
edebilmesi, hak ettiğinden fazlasını 

talep etmemesi, kazancının ahlaki 
değer yargıları içerisinde olmasına özen 

göstermesi gerektiğini vurguladı.

R
ekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer 

Torlak, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversi-

tesi’nde ‘Piyasa, Rekabet ve Ahlak’ başlıklı 

konferansta konuştu. İSEFAM Konferans 

Salonu’nda gerçekleşen programa Rektörümüz 

Prof. Dr. Mehmet Bulut da katıldı.

   “Piyasanın Düzenlenmesi ve     
 Zenginleşmesi Ahlaki Değerlere Bağlı”

Prof. Dr. Ömer Torlak konuşmasında, kurum 

olarak görevlerinin piyasa aktörlerinin doğru re-

kabetçi yaklaşımları göstermelerini sağlamak ol-

duğunu belirtti. Bu çerçevede alınan önlemler ve 

belirlenen kurallar olduğuna değindi. Alınan ted-

birlerin piyasa düzeninde önemli bir yeri olduğu-

nu aktaran Ömer Torlak, rekabetin olması gerek-

tiği gibi yaşanması için yazılı kuralların tek başına 

yeterli olmadığını söyledi. Ahlaki yaklaşımın öne-

mini vurgulayan Torlak, “Piyasanın düzenlenmesi 

ve zenginleşmesi ahlaki değerlerin kazandırılma-

sına bağlı,” diye konuştu.

 İdeal Girişimci Nasıl Davranmalı?
Prof. Dr. Ömer Torlak, alıcıyla satıcı arasında-

ki ilişkinin daha adil gerçekleşmesi için olması ge-

reken ideal girişimci tipini tanımladı. Ömer Torlak 

ideal girişimcinin; rakiplerini yok etmeden rekabet 

edebilmesi, hak ettiğinden fazlasını talep etmemesi, 

kazancının ahlaki değer yargıları içerisinde olmasına 

özen göstermesi, sosyal ve toplumsal problemlere 

karşı duyarlı olması ve gelecek kuşakların da kaynak-

larını kullanacağını düşünerek hareket etmesi gerek-

tiğini vurguladı.

Prof. Dr. Ömer Torlak’ın konuşmasının ardın-

dan, Rekabet Kurumu’nun faaliyetleriyle ilgili bir tanı-

tım filmi izletildi. Kurumun tarihçesi, işleyişi ve çalış-

malarının anlatıldığı bölümün ardından soru-cevap 

kısmına geçildi.
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Geleceğin İdeal Üniversite Tasarımı ve 
İZÜ’nün Projeleri

Üniversitemizin 2012-2016 stratejik hedeflerinin iler-

leme durumunun ve 2017-2021 için belirleyeceği hedef-

lerin değerlendirildiği, ikincisi gerçekleştirilen İZÜ Arama 

Toplantıları’nın ilk oturumu 7 Nisan Cuma günü, ikinci 

oturumu 15 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi.

İlk oturum iç paydaşların, akademik ve idari persone-

lin katılımıyla gerçekleştirildi. İkinci oturuma ise alanında 

uzman katılımcıların yanı sıra İZÜ Mütevelli Heyeti Baş-

kanı Prof Dr. Ramazan Evren, Rektör Prof. Dr. Mehmet 

Bulut, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Ömer Özbek ile yurti-

çinden ve yurt dışından birçok seçkin misafir katıldı.

STRATEJİK 
PLAN ARAMA 

TOPLANTILARI

Arama toplantılarında 
yükseköğrenimi 
etkileyebilecek 

akımlar, geleceğin 
ideal üniversitesinin 

tasarımı ve bu 
bağlamda İstanbul 

Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nin 

gerçekleştirebileceği 
projeler görüşüldü.

Haberler
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“5 yıllık bu 
planlamalar 
bütün kurumlarda 
yapılıyor, bir zaruret 
çünkü. Bir rutin gibi 
görünse de aslında 
geleneğin oluşması, 
kurumun gideceği 
yöne nasıl gideceği, 
nereye varacağı 
gibi çok önemli 
katkılar anlamına 
geliyor.”

“Samimiyetiniz ile Çabalarınızı Bizden 
Esirgemeyin”

İç paydaşlar ile yapılan 7 Nisan 2017 tarih-

li oturumun açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. 

Mehmet Bulut yaptı. Prof. Dr. Mehmet Bulut 

gerçekleştirilen toplantı ve çalışmanın önemine 

değinerek “Bu stratejik planlar kurumlar için yol 

göstericidir. Biz buraya ilk geldiğimiz zaman Ka-

sım 2013’te önümüzde stratejik bir plan gördük. 

O plana benimle birlikte birçok kıymetli hocala-

rımızın da katkıları oldu. Yol haritası bu anlamda 

önemli. Benim önümde öyle bir yol haritası ol-

masaydı belki bugün 7400 öğrenci olmayacaktı. 

16 doktora programı, 44 master, 29 lisans progra-

mı olmayacaktı. 5 yıllık bu planlamalar bütün ku-

rumlarda yapılıyor, bir zaruret çünkü. Bir rutin gibi 

görünse de aslında geleneğin oluşması, kurumun 

gideceği yöne nasıl gideceği, nereye varacağı gibi 

çok önemli katkılar anlamına geliyor. Onun için 

lütfen samimiyetiniz ile çabalarınızı bizden esir-

gemeyin. Sizden bunu istirham ediyorum.” dedi. 

Rektörümüz sözlerini, “Okulumuza olan katkıları-

nızdan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bu ilk 

çalışma arkasından cumartesi günü dış paydaşla-

rımızla uluslararası danışma kurulumuzla toplantı 

yapacağız. Böyle bir kurulumuz da oluştu. Hep 

beraber okulumuzu güzel bir noktaya taşıyacağız 

inşallah.” diyerek noktaladı.

Prof. Dr. Mehmet Bulut’un konuşmasının ar-

dından, İZÜ’nün stratejik planlamaları ve uygula-

maları konusunda Yrd. Doç. Dr. Cansel Bilir bir 

sunum yaptı. Yrd. Doç. Dr. Cansel Bilir, ilk olarak 

üniversitemizin vizyonu ve misyonunu hatırlat-

tı. Yapılan tüm çalışmaların bu vizyon ve misyon 

doğrultusunda yapıldığına değindi. Bilir konuşma-

sında, üniversitemizin geçmiş hedefleri doğrultu-

sunda yaptığı çalışmalara değindikten sonra gele-

cek hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Arama toplantılarında yükseköğrenimi etkile-

yebilecek akımlar, geleceğin ideal üniversitesinin 

tasarımı ve bu bağlamda İstanbul Sabahattin Zaim 

Üniversitesi’nin gerçekleştirebileceği projeler gö-

rüşüldü. Toplantıya katılan konuklar belirlenen 

konu başlıklarına göre, kendilerine ayrılan bölüm-

lerde kolektif bir çalışma gerçekleştirdi.

İç ve dış paydaşların katılımı ile 15 Nisan Cu-

martesi günü gerçekleştirilen ikinci oturuma baş-

larken Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Ömer Özbek 

bu sürecin hazırlanmasına katkıda bulunan tüm 

Strateji Daire Başkanlığı ekibine teşekkür ederek, 

açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye Rek-

Haberler
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tör Prof. Dr. Mehmet Bulut’u davet etti. Prof. Dr. 

Mehmet Bulut, öncelikle Stratejik Plan Arama 

Toplantısına katılan tüm hocalarımıza ve misafir-

lere teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Mehmet Bulut 

katılımcıların yanı sıra üniversitemizin bugünlere 

gelmesine katkıda bulunan kişilere de değinerek, 

“Üniversitemizin temellerini atan başta İlim Yayma 

Vakfı olmak üzere, mütevelli heyeti üyelerimiz, 

bir önceki Rektörümüz Prof. Dr. Adem Esen ve 

emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, bü-

tün camiaya, bugüne kadar yapılan çalışmalar için 

şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Prof. Dr. Mehmet 

Bulut, teşekkür bölümünün ardından toplantının 

amacı ve sağlanacak katkıların önemine değindi. 

Yapılacak her katkının çok değerli olduğunu be-

lirtti. Prof. Dr. Mehmet Bulut, okulumuzun geçmiş 

yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalar ve devam eden 

projeler hakkında detaylı bir sunum gerçekleştire-

rek konuşmasını sonlandırdı.

“Üniversitemizin Tarihi Hinterlandımız 
İçinde Önemli Bir Sorumluluğu Var”

Prof. Dr. Mehmet Bulut’un ardından kürsüyü, 

konuşmasını yapmak üzere, İstanbul Sabahattin 

Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. 

Dr. Ramazan Evren devraldı. Prof. Dr. Ramazan 

Evren bugünün okulumuz için önemli bir gün ol-

duğunu belirterek “ İstanbul Sabahattin Zaim Üni-

versitesi kurulalı 6 yıl oldu. İlk eğitim öğretim yı-

lında stratejik planını en ayrıntılı biçimde yapan ve 

ondan sonra da bunu sadece rafta bırakmayan ve 

uygulamasını başarıyla yapan ender vakıf üniversi-

telerinden oldu. Bu planın hazırlanmasında ve uy-

gulanmasında emeği geçen başta ilk rektörümüz 

Prof Dr. Adem Esen ve mevcut rektörümüz Prof. 

Dr. Mehmet Bulut olmak üzere bütün akademis-

yen arkadaşlarıma, idari personelimize ve içinde 

bulunduğumuz ortamda katkılarını hiç esirgeme-

yen kaymakamımıza belediye başkanımıza ve mü-

tevelli heyet üyelerimize canı gönülden teşekkür-

lerimi iletiyorum” dedi. İZÜ’nün stratejik planlarını 

diğer kurumların aksine başarıyla uygulayan bir 

okul olduğuna değinen Prof. Dr. Evren “ İlk stra-

tejik planda belki hedef olarak yüksek tutulan bazı 

konularda bile hedefin üstüne çıkmış durumdayız. 

Tabii ki kantitenin yanında kalite de çok önemli. 

Biz daha işin başından beri üniversitemizin daha 

çok yüksek lisans, doktora ve araştırma merkezi 

ağırlıklı bir üniversite olmasını hedefledik. Üniver-

sitemizin tarihi hinterlandımız içinde çok önemli 

bir sorumluluğu olduğunu, tarihi hinterlandımızın 

içinde malum güçlerin bir takım hesapları nede-

niyle gelişen çok ciddi olayların daha iyi okunma-

sı ve yönlendirilmesi, bunlara karşı daha doğru 

stratejilerin geliştirilmesini temin etmek amacıyla, 

tarihi hinterlandımızdaki yöneticileri araştırmacı-

ları ve kâşiflerini yetiştirmek gibi bir iddiayla yola 

çıktık. Elhamdülillah sadece tarihi hinterlandımız-

la değil batıyla da çok ciddi işbirlikleri oluşturduk” 

diye konuştu. 

Açılış ve teşekkür konuşmaları sonrasında 

stratejik planların tartışılacağı görüşmelere geçildi. 

Davetliler daha önceden belirlenen konu başlık-

larına göre gruplara ayrıldı. Her grup, 1 modera-

tör ve 1 raportör olmak üzere yaklaşık 10 kişiden 

oluştu. Katılımcılar yazılı, sözlü ve görsel olarak 

görüş ve önerilerini sundular. Yapılan tartışmanın 

ardından gruplarca belirlenen sözcüler görüşleri-

ni tüm davetlilerle paylaştı. 2. Stratejik Plan Arama 

Toplantısı, tüm misafirlere katılım sertifikalarının 

verilmesi ve hediye takdimi yapılmasının ardından 

sona erdi.

Haberler
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İZÜ Mimarlık ve Sanat Kulübü’nün 
düzenlediği “Balyan Ailesi ve Osmanlı 
İmar Sektöründeki Yeri” konulu konfe-
rans Seminer 2 Konferans Salonu’nda 
düzenlendi.

Mimarlık tarihine ışık tutan tarihçile-
rimizden olan Yrd. Doç. Dr. Selman Can 
düzenlenen programda Balyan Ailesi ile 
ilgili yanlış bilgileri aydınlattı.

Yrd. Doç. Dr. Selman Can konuş-
masına “Balyanlar, 19. yüzyıl boyunca 
birkaç nesil hâlinde Osmanlı imar sek-
töründe hizmet etmiş Ermeni asıllı bir 
ailedir. Aslen Kayserili oldukları ve 18. 
yüzyıl ortalarında İstanbul’a yerleştikleri 
konusunda bilgiler mevcut. Son dönem 
yapılarının pek çoğu bu ailenin fertleri 
tarafından yapıldığı ve “hassa mimarı” 
oldukları, bütün sanat ve mimarlık tarihi çalışmala-
rında yer almaktadır. Ancak bizim Osmanlı arşivle-
rinde yaptığımız çalışmalar gösterdi ki; bu bilgilerin 
çoğunluğu eksik ve yanlış” dedi.  

“Günümüzde Balyanlar’ın eseri olarak bilinen 
yapıların asıl mimarları arşiv kayıtlarında yer almak-
tadır. Bunların bir kısmını tespit ettik. Çalışmalarımız 
devam ediyor” diyen Can, Balyan ailesinin mimar 
değil müteahhit olduğu tezini, Osmanlı arşivinden 
edindiği belgeler ile kanıtladı.

Can konuşmasının devamında, tarihçilerin 
ve sanat tarihçilerinin Osmanlı’nın 

ya yükseliş ya kuruluşunu incelediklerini fakat son 
dönemlerini incelemeye tenezzül etmediklerinden 
bahsetti. Osmanlı tarihi ve Selçuklu’nun popülari-
tesi üzerinde soluklanan tarihçilerin son dönem 
incelemeleri ile biraz harekete geçmelerini tavsiye 
etti.

Can, “Balyanlar’a bağlanan onlarca yapı mev-
cut. Bunların tamamının gerçek mimarları zaman-
la ortaya çıkacaktır. Bizim çalışmalarımızda tespit 
ettiklerimiz arasında şunlar mevcut; Heybeliada 
Bahriye Mektebi Kirkor Balyan’ın değil, Mühendis-
hane’de 30 yıl hocalık yapmış ve 1827–29 yılları 
arasında baş mimarlık makamında bulunmuş Kı-
rımlı Mahmut Ağa’nındır,” diye konuştu.

Can konuşmasına son verirken “Özellikle kül-
tür tarihimiz açısından bilinmeyen pek çok şey, 
arşiv belgeleriyle ortaya çıkacaktır. Yaptığımız ça-
lışma yakın tarih olmasına rağmen Osmanlı mima-
risine ilişkin ne kadar çok eksiğimizin olduğunu or-
taya çıkardı” diyerek tarih okuyan öğrencilerimize 
özellikle bu konuda hassasiyetli olmalarını temenni 
ettiğini söyledi.

OSMANLI İMAR SEKTÖRÜNDE
ETKİLİ BİR AİLE:

BALYANLAR
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İ
slam Araştırmaları Platformu Açılış Programı İZÜ’de ya-

pıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyona konuş-

macı olarak Prof. Dr. Cevat Akşit ve Hafız Osman Bostan-

cı katıldı. 

     ‘Gençlik Gelecektir Sen de Gençliğini İslam’la    
Taçlandırmaya Var Mısın?’

İslam Araştırmaları Platformu tarafından gerçekleştirilen 

programda gençlerin İslam’a bakışları ve görevleri tartışıldı. 

Program, Hafız Osman Bostancı tarafından okunan Kuran-ı 

Kerim tilaveti ile başladı. Ardından platformun amaçlarının an-

latıldığı slayt gösterimi yapıldı. Slayt gösterimi sonrasında Prof. 

Dr. Cevat Akşit konuşmasını gerçekleştirdi.

İSLAM
ARAŞTIRMALARI
PLATFORMU’NA

YOĞUN İLGİ

İslam Araştırmaları 
Platformu tarafından 

gerçekleştirilen 
programda gençlerin 

İslam’a bakışları ve 
görevleri tartışıldı.
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     Prof. Dr. Cevat Akşit: Gençler 
İbadete Düşkün Olmalı  

Prof. Dr. Cevat Akşit, temyiz ya-

şından itibaren çocuklara İslam eğiti-

mi verilmeye başlanabileceğini belir-

terek, bu yaşın koşullara göre farklılık 

gösterebileceğini iletti.  İnsan ömrünü 

yaşlara göre ayıran Cevat Akşit, temyiz 

yaşından sonra buluğ çağının geldiğini 

söyledi. Bluğ çağından 33 yaşına kadar 

geçen sürenin gençlik, 33 ile 50 yaş aralığının 

olgunluk ve 50 yaş sonrasının da yaşlılık döne-

mi olduğunu ifade etti. 

Cevat Akşit, gençlik dönemlerinde yapılan 

ibadetlerin çok değerli olduğunu, gençlerin if-

fetine ve ibadetine düşkün olması gerektiğini 

belirtti. Allah’ın özellikle gençlere bazı fiziksel 

dürtüleri verdiğini ve bunun yanında da akıl, 

peygamberler ve Kuran-ı Kerim de verdiğini be-

lirterek herkesin buna uygun şekilde yaşaması 

gerektiğini söyledi. Cevat Hoca, ibadet yolun-

da tertemiz bir gençlik geçirmenin önemli ol-

duğunu ve bu konuda birçok Hadis olduğuna 

değindi.

    
   Osman Bostancı’dan Kuran-ı                              

Kerim Tilaveti

Osman Bostancı hafız olabilmek için çok 

küçük yaşlardan itibaren çalıştığını söyledi. Lise 

yıllarından itibaren programlı bir şekilde hoca-

larının yardımıyla bugünlere geldiğini belirten 

Osman Baltacı, hafız olmak isteyen gençlerin 

sürekli tekrar yapması gerektiğini iletti. Bursa’da 

lise yıllarında hocasına rica ederek merkez ca-

miinden ezan okumaya başladığını aktaran 

Bostancı, hocasının kendisini beğendiğini an-

cak hafız olması gerektiğini söyleyerek yönlen-

dirdiğini söyledi. Osman Bostancı’nın okuduğu 

duaların ardından program sona erdi. 
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“Bu süreçte hem içeride, 
hem de dışarıda birçok 
düşmana karşı savaşıyoruz. 
Pes etmeyeceğiz ve 
bu mücadeleye devam 
edeceğiz.”

Gençler Sordu, Siyasetçiler Cevapladı:

TÜRKİYE’NİN YARINI
NE YÖNDE

OLACAK?

İ
stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset 

Kulübü’nün düzenlediği “Türkiye’nin Yarını Ne 

Yönde Olacak” başlıklı panel, İSEFAM Konfe-

rans Salonu’nda gerçekleştirildi. Gazeteci-Ya-

zar Metin Karakoç moderatörlüğünde düzen-

lenen panele, AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, 

MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve CHP Millet-

vekili Kadir Gökmen Öğüt konuşmacı olarak ka-

tıldı.

Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve 

İstiklal Marşı ile başlayan programın ilk konuşma-

larını İZÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Ersoy 

yaptı. Açılış ve selamlama konuşmalarını yapan 

Ersoy sözü panel moderatörü Metin Karakoç’a 

bıraktı.

 Türkiye Merkezli Bir Medeniyet Havzası

Panel ilk olarak MHP Milletvekili İsmail Faruk 

Aksu’nun konuşmalarıyla başladı. Aksu Türkiye’nin 

Haberler
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önemli bir eşikten geçtiğini dile getirdi ve “Bu sü-

reçte hem içeride, hem de dışarıda birçok düş-

mana karşı savaşıyoruz. Pes etmeyeceğiz ve bu 

mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Türkiye’nin 

gelecek planlamasında terörle mücadele ve üre-

timin önem arz ettiğinin altını çizen Aksu, hedef-

lerinin hem nitelik hem de nicelik olarak yüksek 

insanlar yetiştirmek olduğunu ifade etti. Dış po-

litika için ise ne doğu ne batı, ikisini de kapsayan 

bir bakışın doğruluğunu savunarak “Türkiye mer-

kezli bir medeniyet havzası kurabiliriz. Buna ye-

tecek gücümüz var” diyerek sözlerini noktaladı.

Panelde ikinci konuşmacı olarak CHP Millet-

vekili Kadir Gökmen Öğüt söz aldı. Öğüt, Ziraat 

Mektebi döneminde ailesinden de burada oku-

yanların olduğunu dile getirdi.

“Bir söz vardır; hedef belli değilse kayboldu-

ğunun bir önemi yoktur” diyen Öğüt, Türkiye’nin 

geçirdiği bu süreçte başkanlık sisteminden daha 

önemli konularının, hedeflerinin olması gerekti-

ğini dile getirdi. 

Panel kapsamında üçüncü olarak AK Par-

ti Milletvekili Halis Dalkılıç konuşma yaptı. Halis 

Dalkılıç konuşmasında Türkiye’nin geçmişi ve je-

opolitik konumunun altını çizerek “Bu bölge her 

zaman için göz önünde olmuştur. Nasıl geçmiş-

te savaşlar verildiyse bizler de bu mücadeleye 

devam etmeliyiz” dedi.

Toplumun Her Kesiminin Dâhil
Olduğu Bir Anayasa

Türkiye’nin siyasi geçmişinden de örnek-

ler veren Dalkılıç “Yazar kasalar fırlatılıyor, çiftçi 

meclis önünde mahsulünü yakıyordu. Bir gece-

de ekonomi alt üst oluyordu. Biz halkımızın da 

desteğini alarak bu gidişe bir dur dedik. Halk bizi 

tekrar seçti. Biz çalışmasaydık kalıcı olamazdık” 

dedi. Türkiye’nin dış politikası ile ilgili olarak “Bi-

zim dış politika mottomuz neydi?  Komşularla 

sıfır problem. Biz bunun için yola çıktık. Bu ül-

keyi rahat bırakmıyorlar. Ortadoğu’nun haritasını 

cetvellerle çizenler buralarda barış istemiyorlar. 

Dünya 5’ten büyüktür çıkışıyla buna karşı geldik” 

diye konuştu.

Gündemde olan anayasa çalışması ile ilgili 

konuşan Dalkılıç, “Biz diyoruz ki sivil bir anaya-

sa yapalım. Toplumun her kesimi burada kendini 

görebilsin” dedi.

Haberler
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İZÜ’DE
ORHAN

GENCEBAY
RÜZGÂRI

 “Cumhurbaşkanımız’ın ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ 
diye bir sözü var. Ben de onu şöyle söylüyorum: 

Sanatçıyı yaşat ki sanat yaşasın.”

Haberler
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Türk müzik dünyasının duayen ismi Orhan Gen-

cebay, İZÜ’lü gençlerle buluştu. İstanbul Sabahattin 

Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Mustafa Ateş’in moderatörlüğünde gerçekleşen 

program, ‘Sanat ve Sanatçı Hakları’ başlığında ya-

pıldı. Yaklaşık 2 saat süren organizasyona yoğun 

ilgi gösterildi.

  “Gencebay, Türk Müzik Akımının          
 Yayılmasında Öncü Oldu”

Program, Prof. Dr. Mustafa Ateş’in açılış ko-

nuşmasıyla başladı. Uzun yıllardır tanıdığı Orhan 

Gencebay’ı takdim etmenin kendisi için onur ol-

duğunu belirten Mustafa Ateş, usta sanatçının 

eserleriyle Türk müzik akımının yayılmasında öncü 

olduğunu söyledi. Gencebay’ın yaşamı ile ilgili 

kısa kesitler paylaşan Mustafa Ateş ardından sözü 

kendisine bıraktı.

 “Sanatçıyı Yaşat ki Sanat Yaşasın”

Orhan Gencebay, konuşmasına başlamadan 

önce gösterdikleri ilgiden dolayı İstanbul Saba-

hattin Zaim Üniversitesi öğrencilerine teşekkür 

etti. Telif hakkı konusunun sanatçılar için önemi-

ne değinen Gencebay, bu konuda çalışmaların 

artarak devam ettiğini belirtti. Son yıllarda telif 

hakları konusunda çalışmaların hız kazandığına 

değinen Orhan Gencebay: “Cumhurbaşkanımız’ın 

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diye bir sözü var. 

Ben de onu şöyle söylüyorum: ‘Sanatçıyı yaşat ki 

sanat yaşasın’. Çünkü sanatı sanatçılar yaşatabilir. 

Sanatımız gereken ilgiyi göremiyor. Geliştirilme-

si ve korunması lazım. Bu sebeple hakların geri 

gelmesi lazım. Telif nedir? Bir ticarethanede, ti-

carette katkıda bulunan ne kadar unsur varsa o 

kadar pay vardır. Bir iş yerinde müzik dinleniliyor 

kullanılıyor ve verimi artırıyorsa biz ona telif hakkı 

diyoruz. Gelişmiş ülkelerde bu haklar kategorize 

edilmiş biçimde. Biz de bu uygulamaları ülkemi-

ze taşıdık, taşıyoruz. Şu anda hocamızla birlikte 

çalıştığımız yasanın AB müktesebatına uygun ol-

ması için ben de görev aldım. Sizlerin maddi ve 

manevi ilginizle, o saygıyla karşılığını vermeniz 

sanata olağanüstü yarar sağlayacak. Bunu da üst 

düzeydeki yetkililere aktardık ve yardımcı olmaya 

başladılar. İnşallah önümüzdeki zamanda daha 

iyi duruma getireceğiz. Bu konuya gençlerimizin 

de çok ilgi gösterdiklerini biliyoruz” dedi

Orhan Gencebay, açıklamaları sonrasında öğ-

rencilerin sorularını kabul etti. Ardından gelen 

yoğun isteği kıramayan Gencebay, sazıyla yıllardır 

eskimeyen eserlerinden kısa kesitler sundu.

Haberler
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Farklı nesillerden sevenleriniz var. Genç-yaşlı 

değişik yaş gruplarından insanlara hitap edebili-

yorsunuz. Böyle güncel kalabilmenizi neye bağ-

lıyorsunuz?

Mesajlarımın özü zaten hep aynıdır. Fakat anlatış 

şekli farklıdır. Tabi her nesil üstüne ilaveler koysa 

da öz değişmez. Sevmek, yaşamak, mutlu olmak, 

katkıda bulunmak, paylaşmak, adalet…  Bunlar her 

zaman korunması gereken değerlerdir.

Baba lakabı sizinle nasıl özleşti? Herkes size 

‘Orhan Baba’ diyor. Bu nasıl hissettiriyor size?

Çocukken de ‘baba’ derlerdi bana. Ama o za-

man ‘Orhan Baba’ değil ‘Baba Orhan’ derlerdi. 

Küçük yaşta bir sorun olduğu zaman arkadaşlarla 

paylaşırdık. Ben biraz kuvvetliydim. Arkadaşlarım 

yüzünden başım çok derde de girmiştir. Onları 

korumak adına yani. Sonra halkımız sevip saydı 

ve bana böyle bir unvan verdi. Ben bununla gu-

rur duyuyorum. Herkese baba demiyorlar çünkü. 

Çok seviyorum bu lakabı. Bu içten gelen bir şey. 

Halkımızın içinden gelen bir duygu.

Geçmişte akil adamlar içerisinde yer aldınız. 

Bugünkü gündem için neler söylersiniz? Yaklaşan 

referandum ve diğer gelişmeler için.

Tabii bu süreçte gerginliklerin olmasından yana 

hiç değilim. Halkımızın iradesi ne derse o olacak. 

Sonuç ne olursa olsun ülkemiz aslanlar gibi yo-

luna devam edecektir. Dünya şu anda değişiyor. 

Birçok ülke zorluklarla karşılaşıyor. Bunlar uzun 

süre de devam edecek gibi gözüküyor. Bunları 

da düşünerek tüm olaylara karşı gereken tavrımızı 

koymalıyız. Dünyanın da daha iyi olması adına 

olaylarla ilgili daha çok düşünerek, geliştirerek, 

analiz ederek değerlendirme yapmalıyız. Öfkeyle, 

kızarak değerlendirme yapmamalıyız.

Eserleriniz için kullanılan ‘Arabesk’ tanımla-

masını doğru bulmuyorsunuz. Neden?

Arabesk aslında anlam olarak çok değerli. Ama 

bizim yaptığımız çalışmalar ile alakası yok. Ayrıca 

müzik terminolojisinde arabesk, özgün, pop gibi 

tanımlar bilimsel olarak yoktur. Bunlar yakıştır-

malardır. Arabesk aslında mimaride bir süsleme 

Programın ardından usta 
sanatçı Orhan Gencebay, 
Zaim Dergi’nin sorularını 
yanıtladı:

Söyleşi
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tarzıdır. Ayrıca klasik balede 2 figürdür. Müzik için 

kullanılan terim doğru değildir. Bunu ifade etmek 

istiyorum.

Gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olur?

Gençlerimiz mümkün olduğu kadar bilgilen-

sinler. Tanımaya ve anlamaya çalışsınlar. Bilgilen-

meleri gerekiyor. Sevgiyle, saygıyla birbirlerine 

baksınlar. Değerlerimizi muhafaza edelim. İnsan 

değerleri ve ülkemizin değerleri. Bunu ne kadar 

korur ve geliştirirsek o zaman ülke olarak daha 

güzel çalışmalar yaparız. Evrenselliğe de daha 

çok katkımız olur. Ben bu durumu Newton çarkı 

örneğine benzetirim. Newton çarkı da dönme-

den önce rengârenktir. Ama döndüğü zaman tek 

bir renk olur. O renklilik, ülkelerin değerleri ve 

zenginlikleridir. Döndüğü zaman oluşan tek renk 

de evrenselliktir. Her ülkenin kendi değerleriyle 

getirdiği farklılıklarla oluşan güzellikler vardır. Her 

ülkenin değerleri korunmalıdır. Bunların hepsi ev-

renselliğe hizmet eden zenginliklerdir.

İlk albümünüzü bir tavla oyununu kaybet-

tiğiniz için yaptığınız konuşulur? Doğru mu bu 

hikâye?

Doğrudur. Bana hep albüm yapmam konusun-

da ısrar edilirdi. Ben biraz sıkılır utanırdım şarkı 

söylemeye. Aslında seviyordum şarkı söylemeyi 

ama albüm yapma niyetim yoktu. Bir gün bir abi-

mizle tavla oynadık. Yapımcıydı kendisi. “Neyine 

oynayalım” dedi bana takılmak için. “Neyine is-

tersen” dedim ben de. “Yenersem benim için bir 

45’lik albüm yaparsın, sen yenersen ben sana bir 

takım elbise alırım” dedi. Ben yenildim. “Sözünü 

tut” dedi bana. 1 ay sonra eserlerimi hazırladım. 

Albümü yaptık, görevimi yaptım. Albüm bir süre 

sonra çok fazla ilgi gördü. Yapımcı arkadaşım 

yana yakıla beni arıyor ikinci albümü yapmak 

için. Ama ben “Yapmam, söz verdim onu da ye-

rine getirdim” dedim. Tabii ısrarını sürdürdü ve 

kıramadım. Ben yine istemeyerek albümlerimi 

yaptım. Beşinci albüme geldik. ‘Bir Teselli Ver’ 

albümü. O, artık yurt dışına da yayılınca kendi 

kendime düşündüm ben ne yapıyorum diye. Bu 

da bir nimettir. Yaradan bu fırsatı tanıdı, neden 

bunu değerlendirmeyelim, dedim. Bu düşünceyle 

o günden sonra devam ettim. 

“Değerlerimizi muhafaza 
edelim. İnsan değerleri 
ve ülkemizin değerleri. 

Bunu ne kadar korur ve 
geliştirirsek o zaman 

ülke olarak daha güzel 
çalışmalar yaparız. 

Evrenselliğe de daha çok 
katkımız olur.”

Söyleşi
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Türkiye’de ilk defa kurulan Uluslararası İslam Ekonomi 
ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 4500 
metrekarelik modern bir binanın tahsis edilmesi, bu 

alanda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin öncü 
bir rol üstlenmesinin en önemli göstergesidir. 

İ
slam ekonomisi ve finansı alanında ülkemizde 

yürütülen faaliyetler en az otuz yıllık bir geçmişe 

sahip olsa da, Türkiye’nin bu alanda öncü bir rol 

üstlenmesine yönelik çabalar oldukça yenidir. 

Hükümetin İstanbul’un finans merkezi olmasına 

ilişkin hedefinin arkasında İslami finans yer al-

maktadır. Kamunun katılım bankacılığına girişiyle 

somut bir hal alan bu durum üniversitelerin yeni 

girişimleriyle daha ileri bir noktaya taşınmakta-

dır. İslam ekonomisi ve finansına ilişkin yüksek 

lisans ve doktora programları mevcut iken lisans 

düzeyinde de öğretim programlarının açılması 

bu alanda atılan en önemli bir adımlardan biridir. 

Son olarak İstanbul Sabahattin. Zaim Üniversitesi 

bünyesinde Türkiye’de ilk defa kurulan Uluslararası 

İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’ne 4500 metrekarelik modern bir bina-

nın tahsis edilmesi, bu alanda İstanbul Sabahattin 

Zaim Üniversitesi’nin öncü bir rol üstlenmesinin 

en önemli göstergesidir. 

 Yükselen İslami Finans Sektörü

İslami finans ve onun arka planını oluşturan 

İslam ekonomisi günümüzde gittikçe daha faz-

la ilgi uyandırmaktadır. Söz konusu ilgi özellikle 

2008 küresel kriziyle birlikte tırmanışa geçmiştir. 

Zira genelde İslami finans kurumlarının, özeldeyse 

İslami bankacılığın bu krizi daha iyi atlattığına dair 

yaygın bir görüş hâsıl olmuştur. Bu gelişmeye 

paralel olarak, İslami finans varlıkları son on yılda 

ortalama %20 büyürken dünyadaki İslami finans 

pazarı günümüzde 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe 

ulaşmış durumdadır. 2020 yılında ise 6.5 trilyon 

dolara ulaşması beklenmektedir. 

 İslami Finansa Güvenli Liman

Diğer taraftan 11 Eylül saldırılarının ardından 

terörizme destek oldukları gerekçesiyle başta krali-

yet ailesine mensup Suudi Arabistanlı yatırımcıların 

ABD tarafından suçlanması ve tazminat davala-

rının açılması ABD’deki fonlarına el konulması 

tehlikesini beraberinde getirmektedir. Bu durum 

sadece Suudi fonlarının değil diğer körfez ülkele-

rinin fonları için sahiplerini daha güvenli bir liman 

arayışına itmektedir. Alternatif merkezler arasında 

en kuvvetli adaylardan biri de İstanbul’dur.

 Kronik Sorunumuz: Tasarruf  Açığı

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda olduğu 

gibi Türkiye’de de tasarruf açığı bulunmaktadır. 

Yani iç tasarruflarımız yatırımlar için gerekli ser-

maye miktarını karşılamaktan uzaktır. Bu durum 

hükümetleri yabancı sermayeyi ülkelerine çeke-

cek politikalar izlemelerini zorunlu kılmaktadır. 

Yabancı sermaye kullanımıyla sağlanan ekonomik 

büyüme, ülkeyi dış şoklara bağlı kılmakla birlikte 

sermaye girişi olmadığı takdirde ekonomik bü-

yümenin yavaşlamasına da neden olmaktadır. 

Bu riske rağmen Türkiye’nin yabancı sermayeye 

ihtiyacı giderek artmaktadır.

 Daha Adil Gelir Dağılımı

Hükümetin tasarrufları artırmak için farklı teşvik 

mekanizmalarını devreye sokması orta ve uzun 

vadede olumlu sonuçlar getireceği muhakkaktır. 

Ancak tüketim ve tasarruf alışkanlıkları kısa vadede 

pek değişmez ve bir anlamda gelir seviyesine bağ-

lıdır. Dolayısıyla kişi başına düşen gelir seviyesinin 

artırılmadan tasarruf alışkanlığının oluşması pek 

mümkün değildir. Şu anda Türkiye’de kişi başına 

düşen gelir cari kur ile 10 bin dolar civarında 

seyretse de daha gerçekçi bir hesaplamayla (satın 

alma gücü paritesi) bu rakam iki katı civarında-

dır. Bu gelir düzeyinde hane halkının yüksek bir 

tasarruf yapabilmesi pek mümkün değildir. Nite-

kim iç tasarrufların GSYİH’a oranı ise ancak % 15 

düzeyindedir. Gelirin daha adil paylaşımı, refah 

artışından daha geniş kitlelerin faydalanmasını 

sağlayacağı gibi tasarruf kültürünün oluşmasına 

da katkı sağlayacaktır. Türkiye’de gelirin daha adil 

dağılımı konusundaki olumlu gelişmelere rağmen 

bu konuda alınacak daha çok yol olduğu aşikârdır. 

İslam ekonomisi ve finansının gelişmesi, Türkiye’de 

uygulanan daha adil bir gelir dağılımı sağlayacak 

politikalara yardımcı olacaktır. 
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 Faiz Lobisine Karşı Kar Payı Lobisi

Türkiye’nin ekonomik yapısına ilişkin diğer 

önemli bir husus ise bankacılığın önemli bir 

bölümünü oluşturduğu finans sektörünün reel 

ekonomiye özellikle de küçük ve orta ölçekli fir-

malara yeterince destek ver(e)meyişidir. Banka-

ların uyguladığı yüksek reel faiz oranları onların 

karlılığını artırmakla birlikte bunun maliyetine 

nihai olarak tüketiciler katlanmaktadır. Zira kredi 

kullanan firmaların bankalara ödedikleri yüksek 

faizler ürünün fiyatına eklenerek bunu satın alan-

lar tarafından karşılanmaktadır. Bu durum gelir 

dağılımını bozucu bir etkiye neden olduğu gibi 

reel ekonominin gelişmesine de ket vurmaktadır. 

Katılım bankacılığının ve İslami finansın gelişmesi, 

reel ekonomiye ve KOBİ’lere destek sağlayarak 

bu kötü gidişi engelleyebilecektir. 

   İslam Ekonomisi Ve Finansi Türkiye İçin 
 Bir Zorunluluktur

Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında Türki-

ye için İslam ekonomisi ve finans konusu hayati 

bir önemi sahip olmakta ve İstanbul’un yakın bir 

gelecekte İslami finansın önemli merkezlerin-

den biri haline gelmesini zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye’nin yükselen İslami finans piyasasından 

daha fazla pay alması İslami finans ve bankacılık 

sisteminin güçlenmesine bağlıdır. İslami finans 

ve bankacılık sisteminin güçlenmesiyle birlikte 

Türkiye’nin tasarruf açığının giderilmesine yönelik 

olarak hem kısa hem de orta ve uzun dönem-

de olumlu sonuçlar sağlanabilecektir. Zira İslam 

ekonomisi ve bankacılık sistemi reel ekonomiyi 

desteklediği gibi gelirin tabana yayılmasına ve ta-

sarrufların yükselmesine de yardımcı olacaktır. Tüm 

bunların ötesinde İslam ekonomisi ve finansının 

gelişimi, Müslümanların kendi değerler sistemine, 

inançlarına, medeniyet birikimlerine göre hayatı 

yaşamalarını ve sömürüye dayalı sistemlere karşı 

bir anlamda kafa tutmalarını sağlayabilir. Yeter 

ki günümüzde hâkim olan bu sistemlerin içinde 

eriyip giderek ona entegre olmasın…

 İslami Finans Merkezi İstanbul

İslami finans merkezi olmak, tarihi birikimi 

ve coğrafi konumuyla en çok İstanbul’a yakışır. 

Bunun gerçekleşmesi için devletle birlikte özel 

sektör ve üniversitelerin de atacağı önemli adımlar 

mevcuttur.  Son birkaç yılda başta hükümet olmak 

üzere Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kuru-

lu (BDDK), Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası 

Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası gibi kurumlar ara-

Kapak Dosyası
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cılığıyla bu alanda önemli aşamalar kaydedilmiştir. 

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankalarının kuruluşu 

bu adımlara en güzel örnektir. Gerisinin de gele-

ceği muhakkaktır. Ancak İstanbul’un İslami finans 

merkezi olabilmesi için kamu ve sektörü yöneten 

kurumların yanı sıra üniversite ve sektörün de bu 

sürece dahil olması hatta hepsinin yer aldığı bir 

eko sistemin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

   İslam Ekonomisi ve Finansi Eko Sistemi: 
 İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Türkiye’de konuyla ilgili en önemli bilimsel 

girişim, İstanbul S. Zaim Üniversitesi’nin 2012 yılında 

Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’nin (İSEFAM) kurulmasıdır. Daha 

sonra yine bu üniversite bünyesinde Türkiye’de 

ilk defa yüksek lisans ve doktora programların-

dan sonra lisans programı da açılmıştır.  İstanbul 

Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yöne-

tim Bilimleri Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finansı 

bölümüne 2016 yılında 30 öğrenci alınmış olup 

Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı Yüksek 

Lisans programına kayıtlı 100’e yakın öğrenci de 

öğretimini sürdürmektedir. İslam Ekonomisi ve 

Uluslararası Finans ile İslam Ekonomisi ve Hu-

kuku Arapça doktora programlarında ise başta 

körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkeleri ve 

Türk Cumhuriyetleri’nden gelen 50’nin üzerinde 

öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Ayrıca yürütülen 

diğer öğretim programlarıyla sektör çalışanları-

na ve toplumun diğer kesimlerine yönelik İslam 

ekonomisi ve finansı program ve projeleri yürü-

tülmektedir.  

İSEFAM faaliyetlerini 28 Ekim 2016 tarihinden 

itibaren konuyla ilgili binlerce kitabın yer alacağı 

bir kütüphane ile 250 kişilik konferans salonu, 18 

adet derslik ve seminer salonları,  çalışma ofisleri 

ve kantinin yer aldığı 4.500 metrekarelik yeni bi-

nasında sürdürmektedir. Bu merkez, akademik ve 

araştırmacı personeli ile birlikte teknik ve sosyal 

altyapısı da dikkate alındığında İslam ekonomisi 

ve finansı alanında ihtiyaç duyulan eko sistemin 

oluşturulmasına diğer paydaşlarıyla birlikte önemli 

katkılar sağlayacaktır. Merkezde sadece akade-

mik öğretim programları değil önemli araştırmalar 

ve sektöre yönelik projeler ve inovatif çalışmalar 

hedeflenmektedir. 

İslam ekonomisi ve finansının 
gelişimi, Müslümanların kendi 
değerler sistemine, inançlarına, 
medeniyet birikimlerine 
göre hayatı yaşamalarını ve 
sömürüye dayalı sistemlere karşı 
bir anlamda kafa tutmalarını 
sağlayabilir.
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İ
ZÜ bünyesindeki Uluslararası İslam Ekonomi 

ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSE-

FAM), 18 Temmuz 2012 tarihinde Resmi Gaze-

te’de yayınlanan ilanla birlikte resmen hayata 

geçmiştir. Söz konusu merkez, belirtilen isimle bir 

üniversite düzeyinde kurulmuş ilk merkezdir. 

Merkezin temel kurulma amacı, henüz ya-

rım asırdan biraz daha fazla bir tarihe sahip İslam 

ekonomisi ve finansı alanında akademik çalışma-

lar yapmak ve yapılmakta olan çalışmalara katkıda 

bulunmak, söz konusu alanda bilgi üretip üretilen 

bilgiyi uygulama alanına çıkarmak ya da çıkarılma-

sına katkıda bulunmak, seminer ve konferans gibi 

aktiviteler aracılığıyla öğrenciler, araştırmacılar ve 

genel olarak toplumun bu alanı daha iyi anlayıp 

yorumlamalarına katkıda bulunabilmektir. 

Nitekim bu amaç doğrultusunda şu gibi faali-

yetler olağan hale getirilmiştir; İslam Ekonomisi ve 

Finansı Dergisi’nin yılda iki kez olmak üzere çıkarıl-

ması, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kon-

feransı’nın düzenlenmesi, yurt dışı ve yurt içi katı-

lımcılara hitap etmek üzere ilgili alanda Yaz ve Kış 

Okulu’nun tertip edilmesi. İSEFAM, 2016 sonundan 

itibaren tüm bu ve benzeri faaliyetlerini yeni açılan 

merkez binasında yürütmektedir. 

Amaç kısmında da belirtildiği üzere bilgi üre-

timinin uygulamaya geçirilmesi İSEFAM açısından 

önem arz etmektedir. Bu bağlamda alanın belli 

başlı uygulayıcıları arasında gelen katılım bankarıyla 

olan ilişkiler de haliyle önemlidir. Söz konusu karşı-

lıklı ilişkilerin mevcut 3 ayağı bulunmaktadır:

1. Katılım bankaları çalışanlarının yükseklisans ve 

doktora programlarına dahil oluşu,

2. Katılım bankaları çalışnalarına yönelik eğitim 

programlarının düzenlenişi,

3. Katılım bankalarıyla ortak proje yürütülmesi.

Merkezin temel kurulma amacı, henüz yarım asırdan biraz daha 
fazla bir tarihe sahip İslam ekonomisi ve finansı alanında akademik 

çalışmalar yapmak ve yapılmakta olan çalışmalara katkıda bulunmak.

Yrd. Doç. Zeyneb Hafsa ORHAN
İZÜ Uluslararası Ticaret ve Finans



41
www.izu.edu.tr

İ
stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası 

İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştır-

ma Merkezi (IRCIEF) tarihsel ve kültürel olarak 

doğal mirasçısı olduğumuz İslam ekonomisi ve 

finansı alanlarında yapılan araştırmalara katkı sağ-

lamak gayesiyle ülkemizde üniversite düzeyinde 

kurulmuş ilk araştırma merkezidir. 

Merkezimizin temel amacı; İslam ekonomisi 

ve finansı konularında akademik çalışmalar yap-

mak, bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla 

yeni bilgiler üretip uygulama modelleri geliştirmek, 

seminer ve konferanslar düzenleyerek öğrenci-

ler, araştırmacılar ve bütün olarak toplumun İslam 

ekonomisi ve finansını daha iyi anlama ve yorum-

lamalarına katkıda bulunmaktır. 

Bu amaçlar doğrultusunda Merkezimiz; İslam 

ekonomisi ve finansı konusunda yapılan araştırma-

ları daha geniş kitlelere ulaştırmak ve ilgili literatü-

rün geliştirilmesi amacıyla İslam Ekonomisi ve Fi-

nansı Dergisi ’ni yayımlamakta, İslam ekonomisi ve 

finansı alanındaki bilimsel çalışmalarının teşvik edil-

mesi gayesiyle ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş-

birliği çerçevesinde Uluslararası İslam Ekonomi ve 

Finansı Konferansı ’nı, ve yine ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde İslam ekonomisi, 

İslami finans ve İslami bankacılık sisteminin öğren-

ciler, araştırmacılar ve kurumlar nezdince daha iyi 

kavranması ve yorumlanması amacıyla İslam Eko-

nomisi ve Finansı Yaz Okulu`nu düzenlemektedir.  

 Merkezimiz bünyesinde yapılan diğer araş-

tırmaları;  

• İslam ekonomisi ve finansı alanlarında bilim-

sel yayın,

• Finans kuruluşları olarak Osmanlı Rumeli Para 

Vakıflarının tespiti ve tetkiki projesi,

• Türkiye ve dünyadaki benzer kurumlarla kon-

ferans ve eğitim programları,

• İslam ekonomisi ve finansı konularında yayın-

lanmış özgün eserlerin tercümesi,

• İlgili araştırma merkezleri ile araştırma, eğitim 

ve yayın işbirliği, 

• İslam ülkeleri ekonomilerinin incelenmesi gibi 

başlıklar altında özetleyebiliriz. 

   İslam Ekonomisi ve Finansı                   
 Dergisi (İEFD)

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) desteği 

ile İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi’ni (Journal 

of Islamic Economics and Finance) 2015 yılından 

itibaren çıkartmaktadır.

İSEFAM’ın
Faaliyetleri

Kapak Dosyası
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İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, (ISSN 

2149-3820) Bahar ve Güz dönemi olmak üzere 

yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi 

3 dilde (Türkçe, İngilizce, Arapça) hazırlanmış ya-

zıları kabul etmektedir.

 Sertifika Programları

Sertifika programı 62 saatlik bir eğitimden 

oluşmaktadır. Eğitimin yaklaşık olarak yarısı İslam 

Ekonomisi ile ilgili diğer yarısı ise Katılım Ban-

kacılığı ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden 

oluşmaktadır. Programın toplam süresi 8 gündür. 

Derslere % 80 devam zorunluluğu vardır. Dersler, 

üniversitemizin Fındıklı Yerleşkesinde gerçekleşti-

rilecektir. Sınıf mevcudu minimum 15 maksimum 

40 kişidir. Sertifika eğitimi sonunda 25 sorudan 

oluşan bir test sınavı yapılacaktır. Bu test sınavında 

başarılı olanlara sertifika verilecektir. 

İslam Ekonomisi ve Katılım Bankacılığı: 

Katılım Bankalar Bİrliği

Ziraat Katılım

Vakıf Katılım

IRTI

  İslam Ekonomisi ve Finansı Kış Okulu

Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi (IRCIEF) ev sahipliğin-

de gerçekleştirilecek olan III. İslam Ekonomisi ve 

Finansı Kış Okulu, İZÜ Halkalı Merkez Kampüsün-

de yapılacaktır. Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde 

okuyan lisans öğrencilerinin katılacağı program, 

müracaatın olumlu sonuçlanması durumunda 

TÜBİTAK’ın Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destek-

leme Programı tarafından desteklenecektir. 2 ayrı 

sınıfta 40 saatlik eğitimin verileceği programın 

son günü sertifika dağıtılacaktır. 

İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İkti-

sadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi 

ile diğer sosyal bilim dallarında okuyan öğrencile-

rine öncelik tanınacaktır.

   Uluslararası İslam Ekonomisi ve  
  Finansı Yaz Okulu

Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygu-

lama ve Araştırma Merkezin (IRCIEF), öğrenciler, 

araştırmacılar ve bütün olarak toplumun İslam 

ekonomisi ve finansını daha iyi anlama ve yo-

rumlamalarına katkıda bulunmak amacıyla 2014 

yılından bu yana ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 

işbirliği çerçevesinde her yıl İslam Ekonomisi ve 

Finansı Yaz Okulu düzenlemektedir. 

 Çalıştaylarımız

• Din ve Bilim Çalıştayı 

• İslam Ekonomisi ve Finansı Lisansüstü Müfre-

datı Geliştirme Çalıştayı

• İslami Finans Çalıştayı

   Uluslararası İslam Ekonomisi ve   
 Finansı Konferansı

Amaç

Küresel İslami finans piyasasının giderek bü-

yümesi İslam Ekonomisi, İslami Finans, Katılım 

Bankacılığı ve İslami Sigortacılık gibi konulara olan 

ilgiyi daha da artırmaktadır. Merkezimizin temel 

gayelerinden biri de İslam ekonomisi ve finansı 

konularında yapılan bilimsel çalışmaları öğrenci-

ler, araştırmacılar ve uygulayıcılar ile paylaşılacağı 

platform oluşturmaktır. Bu amaca ulaşmanın en 

önemli yollarından biri de bütün bu paydaşları 

bir araya getirmek ve bilgi paylaşımı sağlamaktır. 

Bu vesile ile üniversitemizin bünyesinde bulunan 

Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama 

ve Araştırma Merkezin (IRCIEF), 2014 yılından bu 

yana ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği çer-

çevesinde her yıl Uluslararası İslam Ekonomisi ve 

Finansı Konferansı (IIEFC) düzenlemektedir. 

IV. Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı 

Konferansı (IIEFC), merkezimizin ve Sürekli Eği-

tim Merkezi (İZUSEM)’nin ev sahipliğinde Malaya 

Üniversitesi İslami Araştırmalar Akademisi ile bir-

likte SESRIC (İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri 

İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 

Merkezi) desteğiyle gerçekleşecektir. 

 Lisans ve Lisansüstü Programlar

Üniversitemiz bünyesinde İslam Ekonomisi 

ve Finans alanına ilişkin yürütülen bilimsel faali-

yetlerin yanısıra birçok program da mevcuttur. 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde Türki-

ye’de ilk defa açılan lisans programımıza 2016-7 

Öğretim Yılı’nda 30 öğrenci kabul edilmiş olup ilk 

mezunlarımızın 2020 yılında verilmesi mümkün 

olacaktır. Ayrıca bu bölüme bağlı olarak aşağıda 

bilgileri yer alan tezli ve tezsiz yüksek lisans ile 

doktora programlarımızda öğretim verilmektedir. 

Bunlara ilaveten Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam 

Kapak Dosyası



43
www.izu.edu.tr

Kapak Dosyası

FAALİYETLER 

1 İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi

2 Sertifika Programları

• İslam Ekonomisi ve Katılım Bankacılığı (Ziraat Katılım)

• İslam Ekonomisi ve Katılım Bankacılığı (Vakıf Katılım)

• İslam Ekonomisi, Bankacılık ve Finans (IRTI)

• İslam Ekonomisi ve Katılım Bankacılığı (Katılım Bankaları Birliği)

3 İslam Ekonomisi ve Finansı Kış Okulu

4 Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Yaz Okulu

5 Çalıştaylarımız

• Din ve Bilim Çalıştayı 

• İslam Ekonomisi ve Finansı Lisansüstü Müfredatı Geliştirme Çalıştayı

• İslami Finans Çalıştayı 

6 Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı

7 Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımız

a. Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı Yüksek Lisans 

b. İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans Doktora

c. İslam İktisadı ve Hukuku Yüksek Lisans (Arapça)

d. İslam İktisadı ve Hukuku Doktora (Arapça) 

İktisadı ve Hukuku ABD’de Arapça yüksek lisans ve 

doktora programları yürütülmektedir. Önümüzdeki 

öğretim yılında ise İngilizce öğretimi yapılacak lisan-

süstü programlar da faaliyete geçecektir. 

   Uluslararası Finans Ve Katılım               
 Bankacılığı Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Top-

lam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışma-

sından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal 

süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 30 kredilik (Top-

lam 90 AKTS) 10 adet ders ile yüksek lisans proje-

sinden oluşur. Bu programı tamamlamanın normal 

süresi 2 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır. 

 İslam Ekonomisi Ve Uluslararası Finans 
Doktora Programı

Doktora Programı; 24 kredilik (Toplam 240 

AKTS) 10 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez 

çalışmasından oluşur. Doktora programını tamam-

lamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 ya-

rıyıldır.
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İslam ekonomisi nedir? İnsana ve ekonomiye 

bakışı nasıldır?

“İslam Ekonomisi” derken neyi kast ediyoruz? Ön-

celikle bu kavramı niçin ve hangi amaçla kullanıyoruz, 

bunu açıklamak lazım. Bugün İslam ekonomisi dedi-

ğimiz şey, geleneksel ekonominin “İslam” ön takılı hali 

midir? Yoksa yeni bir ekonominin tanımı mıdır? Yeni 

bir ekonomi tanımını ise neden “ekonomi” kavramı ile 

ifade ediyoruz, kendi lügatimizde “iktisat” dururken?

Bu açıdan baktığımızda şahsen “iktisat” ve “ekono-

mi” kavramlarını ayırıyoruz. Bu kelimelerin kökenleri-

ne baktığımız zaman dediğim daha iyi anlaşılacaktır.  

‘İktisat’ kelimesi aslında Arapça bir kelime olup ‘kasd’ 

kökünden gelmektedir. ‘Kasd’ ise hedefe yönelme, 

doğru yol, amaca uygun, mutedil demektir. Başka bir 

ifade ile iktisatta bir gayeye yönelme vardır; ‘amaçlılık, 

ölçü ve ölçülülük’ sosyal ve iktisadi kavrayışın temel 

unsurlarıdır.  ‘Ekonomi’ kelimesi ise, yunanca ‘oiko’ 

(ev) ve ‘nomia’ (kural) köklerinden oluşan ‘oikonomia’ 

kelimesinden gelmekte, ev idaresi anlamı taşımaktadır. 

Buradan da şu anlaşılmaktadır: İktisat, işin felsefesi, 

teorisi iken ekonomi, işin pratiği, uygulamasıdır. 

Her batılı kavramın önüne “İslam” takısı takarak 

meşrulaştırmak ve oradan bir pay çıkarmaktansa kendi 

kavramlarımızla kendi medeniyetimizi inşa edelim. 

Katılım Bankacılığı kavramsallaştırmasında hep dile 

getirdiğimiz gibi, İslam bizim yüce dinimizdir. Onun 

adını her kelime ile öyle gelişi güzel birleştiremeyiz. 

Tarihe baktığınızda da böyle bir terkibin çok istisnai 

olduğunu göreceksiniz. İşte bu bağlamda İslam eko-

nomisi derken ne dediğimize dikkat etmemiz lazım. 

İnsana olan bakışa gelince İslam’ın genel anlamda 

insana bir bakışı vardır. Yoksa ‘İslam ekonomisi’nin 

insana bakışını da homo economicustan terkip 

Albaraka Türk Katılım Bankası Müdür Yardımcısı 
Temel Hazıroğlu ile İSEFAM ve İslam ekonomisi 

hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Kapak Dosyası

Röportaj: Hüseyin YAVUZ

“İSLAM, İNSANI 
EKONOMİYE DEĞİL, EKONOMİYİ 

İNSANA BAĞLAMIŞTIR.”
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edilmiş ‘homo İslamicus’ ile açıklayacağız ki bu da 

devşirme bir kavramdır. İslam, ekonomi üzerinden 

insana bakmaz. İslam, insana bizatihi varlığı üzerinden 

bakar. Nedir o varlık? Ahsen-i takvim üzere yaratıl-

mış insandır. Sezai Karakoç’un veciz bir ifadesi ile 

bitirelim: “İslam insanı ekonomiye değil, ekonomiyi 

insana bağlamıştır.”

İslam ekonomisi alanında merkez ülkeler ara-

sında Türkiye’yi gösterebilir miyiz? Türkiye’nin bu 

alandaki geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Yaptığımız bir çalışmada, dünya çapında İslam 

iktisadı çalışmalarında dört ekolün ön plana çıktığını 

belirtmiştik. Bunlar, Malezya, Londra, Körfez ve Türkiye 

ekolleridir. Malezya ve Körfez ekolleri İslam ülkeleri 

olmalarına rağmen, Londra ekolünden ve Batı’dan 

çokça etkilenmişlerdir. Türkiye de bu ekollerden elbette 

ki etkilenmiştir ancak bu konuda daha özgün adımlar 

atmış ve özgünlük potansiyelini devam ettirmektedir. 

Katılım Bankacılığı kavramsallaştırması ve uygulaması 

bunun açık bir örneğidir. Türkiye, İslâm’a dayanma 

meselesinde diğerlerine nispeten zihinsel olarak daha 

ileride olup, İslâm’a uygunluk konusunda daha siste-

mik arayış içerisindedir. Kendini tanıtma noktasında 

zorluklar yaşasa da gelecek için umut vaat etmektedir. 

Bankanızın da büyük katkıları ile üniversitemiz-

de açılan İSEFAM (İslam Ekonomisi ve Finansı Araş-

tırma Merkezi) hakkında düşünceleriniz ve merke-

zimizden beklentileriniz nelerdir?

İSEFAM Türkiye’nin özgün bir ekol olması yolunda 

düşünce, felsefe ve teori açısından büyük bir emek 

sarf etmelidir. Nasıl ki Albaraka Türk ve diğer katılım 

bankaları Türkiye’de İslam iktisadının pratiği ve uygula-

ması için özgün çabalar sarf ediyor, İSEFAM ve benzeri 

akademik kurumlar da bu yolda düşünce kanadını 

oluşturacaktır. Kendini İslam’a, İslam’ın özüne yasla-

yan özgün bir düşünceye sahip çalışmaların dünyaya 

emsal olması, gerek İSEFAM’ı, gerek bizleri Türkiye’yi 

temsil açısından onurlandıracaktır.

Son dönem katılım bankalarının artması bu 

alandaki boşluğu doldurmaya yeterli mi yoksa sa-

dece sayıları mı artıyor? Nitelik anlamında bu ban-

kalara nasıl bakıyorsunuz?

Nicelik ile nitelik birlikte artıyor. Bugün katılım 

bankalarının bir mevzuatı var mesela. Sayıları az iken 

böyle bir mevzuat yoktu. Ayrıca Faizsiz Finans Ka-

nunu üzerine çalışmalar da sürüyor. Uygulamadaki 

yeni değişiklikler niteliğin arttığını gösteriyor. Örnek 

vermek gerekirse bugün Albaraka Türk dünyanın ilk 

katılım bankacılığı kuluçka merkezini açıyor. Bu ne 

demek? Mudaraba, yani emek-sermaye ortaklığının 

girişimcilik ve start-up şeklinde günümüze uyarlanarak 

katılım bankacılığının özünü uygulamaya geçirmek 

demektir. İnovatif projeler gelişiyor. FinTech dediğimiz 

Finansal Teknolojiler artıyor. Bu bağlamda katılım 

bankaları konvansiyonel bankalara da önderlik ede-

cek seviyeye gelmek üzereler. O yüzden çalışmaya 

devam diyoruz.

Medeniyetimizin yeniden inşası için gerekli olan 

ekonomik kalkınma nasıl olmalı? İslami finans bu 

kalkınmada nasıl bir rol oynuyor?

Biliyorsunuz, uzun zamandır bir ekonomi tasavvuru 

üzerinde çalışıyoruz. Katılım Ekonomisi kavramı ile 

bu ekonomi tasavvurunu medeniyetimizin yeniden 

inşasında kullanmak üzere geliştirmeye çalışıyoruz. 

Katılım ekonomisinin temel ilkelerini şöyle özetlemek 

mümkündür: 1. Ahlâk, 2. Adalet ve Hakkaniyet, 3. 

İhsan ve Dayanışma, 4. Emek, Katılım ve Ortaklık, 

5. Aktiflik ve Üretkenlik. Bu ilkeler birbirine bağlı ve 

birbirlerini besleyen boyutları ile tabanında ahlak ile 

başlayıp tavanında aktiflik ve üretkenliği içeriyor.

Bizce ekonomik kalkınmanın temelinde ahlak ya-

tıyor, daha sonra yukarıda zikrettiğimiz ilkeler geliyor. 

En sonuncu aşamada  “aktiflik ve üretkenlik” baz 

alınarak verimlilikle birlikte iktisadi hayat harekete 

geçirilir ve böylelikle ekonomik kalkınmanın ve ge-

lişmenin önü açılmış olunur. Yani kalkınma ferdi bir 

şey değildir ve olamaz. Kalkınmayı “katılım” sağlaya-

caktır. Nedir bu “katılım”? Nurettin Topçu’nun güzel 

bir sözü var: “İş, insanın kâinata içten iştirakidir.” Yani 

insanlar, toplum emeğiyle kâinata iştirak edecekler, 

tembellik etmeyecekler ve çalışacaklar. Dolayısı ile 

kalkınma tabi olarak gelecek.

İslami Finans, konvansiyonel finansın aksine emeği 

ön planda tuttuğundan kalkınma için insanlığın ye-

gâne kurtuluş yoludur. Bugün geleneksel ekonomi 

nasıl işliyor? Faiz ile. Faiz nedir peki? Sen çalış ben 

yiyeyim demektir. Emek sömürüsüdür. İnsanlığı bir 

borç sarmalına sokup çalışmadan, çabalamadan baş-

kasının sırtından geçinmektir. Bu husus çok önemli. 

Dünya henüz bu sistemin farkında değil. Ama farkında 

olduğu gün ideolojik saplantılarını bırakıp İslam’ın 

iktisadi çarelerine sarılacaktır. 

Bu durum da tüm insanlık için ekonomik ve sos-

yal hayatın gelişmesinin, üretkenliğin ve verimliliğin 

artmasının, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın 

tetiklenmesinin önünü açacaktır.

Kapak Dosyası
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Business Society kuruluş aşaması nasıl gelişti?

Talha Tokgöz: Ben İZÜ’ye yurt dışından bu 

sene geçiş yaptım. Yurt dışında Business Society 

adında bir kulübün başkan yardımcısıydım. Okula 

geldiğimde okulumuz İşletme Fakültesi öğretim 

üyelerinden Havva Özbek Hoca ile karşılaştık. 

Hocamız reklamcılık alanında dersler veriyor ve 

benim ilgi alanım da bu. Hocamla bu kulüp fik-

rini paylaştım, network’ümü geliştirmek istediği-

mi söyledim. Havva Hocam da beni Girişimcilik 

Vakfı’ndaki Mert Okur’la tanıştırdı. Onunla birlikte 

etkinliklere başladık. İlk başta Whatsapp üzerinden 

gruplar kurarak ilerledik. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 

kulübümüzü kurduk ve çok kısa sürede çok fazla 

kişiye ulaştık.

Danışman Havva Özbek: Bir ders arasında 

Talha geldi yanıma. Diğer okullardaki örneklerden 

bahsedip “Biz neden yapmıyoruz” dedi. Yapalım, 

dedim ben de. Danışman hocaları olmamı istedi, 

kabul ettim. Aslında tam olarak böyle başladık.

İŞ DÜNYASINA
AÇILAN KAPI:

IZU BUSINESS
SOCIETY

IZU Business Society oldukça yeni, bir o kadar da dinamik bir 
platform. Önce platform olarak çalışmalarına başlayan Business 

Society, başladıktan kısa zaman sonra İZÜ Bahar Festivali’nde “En İyi 
Platform Ödülü”ne layık görüldü. Bunun en önemli sebebi de kısa 

zamanda çok başarılı etkinliklere imza atmaları. Gerçekleştirdikleri en 
önemli organizasyonlardan biri olan “İZÜ Genç İş Liderleri Zirvesi”yle 

dikkat çeken topluluğu biz de tanımak istedik ve bu güzel ekiple 
Havva Özbek Hocanın da eşlik ettiği keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Söyleşi
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Topluluğumuzda tek bir bölümden öğrenci 

yok. Bunu nasıl sağladınız?

T.T.: Platformumuzun kuruluş aşamasında 

farklı öneriler geldi arkadaşlardan. Mesela ekono-

mi kulübü kurmamız gibi. Ama biz kuracağımız 

yapının herkesi kapsamasını istedik. İç Mimarlık, 

İşletme, Yazılım Mühendisliği, İktisat, Psikoloji ve 

daha farklı bölümlerde okuyan arkadaşlarımız var. 

Dolayısıyla bu çatı hepimize hitap edebiliyor. Ay-

rıca bu durum, topluluğa olan ilgiyi de artırıyor. 

Kaç kişilik bir ekipsiniz?

T.T.: 44 üyemiz var. Bunların 12’si yönetim 

kurulu üyesi. Geri kalan arkadaşlar da tüm prog-

ramlarımızda bize destek oluyorlar. Toplantılarımızı 

daha çok bu 12 kişilik ekiple yapıyoruz. Havva 

Hocamız da danışman hocamız. 

Ekip olarak çalışmak zor oluyor mu? ‘Takım 

Çalışması’ size neler katıyor?

T.T.: Her insanı ayrı bir sınav olarak görüyo-

rum ben. Yani burada çalıştığım bir arkadaşımı 

anlayıp kazandıysam bir adım daha ileri gittiğimi 

düşünüyorum. Ne kadar fazla insanı anlayabilir-

sek, yönetme ya da iletişim konusunda o kadar 

ileriye gideriz. 

H.Ö.: Buradaki tüm öğrencilerimiz gittikle-

ri her yerde kim olursa olsun, onunla iletişime 

geçebilecek özgüvende ve yetenekte kişiler. Do-

layısıyla onlarla çalışmak çok eğlenceli ve rahat. 

Komplekssiz çocuklar. Hepsinin ayrı alanlarda, 

ayrı yetenekleri var. Aslında birlikte çalışmayı öğ-

reniyorlar burada. Çünkü takım olarak çalışmak 

kolay bir şey değil. Farklı geçmişlerden gelen, 

farklı ülkelerden gelen insanlarla çalışıyorlar. 

Programlara davet edilen misafirler nasıl be-

lirleniyor?

T.T.: Herkesi dinleyip beğendiklerimizi getir-

meye çalışıyoruz ya da ihtiyaca göre belirliyoruz. 

Yani konuya uygun olan ve daha önce dinleyip 

etkilendiğimiz kişileri değerlendiriyoruz.

H.Ö.: Platformdaki arkadaşlar üniversite dışın-

daki etkinliklere katılıyorlar. Bunlar özellikle bizi ilgi-

lendirebileceğini düşündüğümüz etkinlikler. Oradan 

belli bağlantılar kuruyorlar ve üniversitemizde neler 

yapabileceğimizi beraber tartışıyoruz. Arkadaşla-

“Onlarla çalışmak çok eğlenceli 
ve rahat. Komplekssiz çocuklar. 

Hepsinin ayrı alanlarda, ayrı 
yetenekleri var.”

Söyleşi

Business Society Başkanı

Talha Tokgöz
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Marka Konseyi Y.Kurulu Başkan Ydr.
Yunus Baran FAKİR Elektrikli Ev Aletleri AŞ. YK. Başkanı 

Ali Zeki SARUHAN

rımız çok profesyonelce çalışıyorlar. Ayrıca tüm 

faaliyetlerimizde bizlerden desteğini esirgemeyen 

Doç. Dr. Ömer Bolat Hocamız da o kadar yoğun-

luğuna rağmen, bazı konuşmacılarımıza telefon 

edip, katılmalarını kendilerinden bire bir rica edi-

yor. Çocuklar yapılan etkinlikler için yiyecek-içecek 

sponsoru arıyor. O noktada da destekleri oldu Ömer 

Hoca’nın. Bu vesileyle, kendisine tüm yardımları 

için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Programlar için okul dışından önemli kişi-

lerle görüşüyorsunuz. Bu insanların program-

lara bakış açıları nasıl?

H.Ö.: Bu tarz kişiler üniversiteye gelmeyi sevi-

yor. Kampüste öğrencilerle belli zaman aralıklarında 

beraber olmayı önemsiyorlar. Tabii bu noktada 

kampüsümüz de bizim için avantaj oluyor. Gelen 

misafirlerimiz kampüsten etkileniyorlar. Çok yoğun 

ve önemli kişiler ama buraya geldiklerinde nasıl 

heyecanlandıklarını ve önemsediklerini gözlem-

leyebiliyoruz. Gerçekten başarılı olan insanların 

egosunu yönetebilen kişiler olduğunu öğrenmiş 

oluyoruz. Bazen sadece mail atıyoruz, hemen 

dönüş yapıyorlar ve kabul ediyorlar.

Öğrencilerin gelen konuklarla bire bir gö-

rüşme imkânı oluyor mu?

T.T.: Bizim şimdilik diğer öğrencilere duyurma-

dığımız toplantılarımız oluyor. Önümüzdeki dönem 

duyurmayı planlıyoruz. Bu toplantılara sadece top-

luluktaki arkadaşlarımızla katılıyoruz. Şirket sahipleri 

veya yöneticileri ile toplantılar yapıp fikirlerimizi su-

“‘Zaim’ aslında 
lider demekmiş. 
Bizim de bunun 

üzerinden hareket 
ederek tanıtım 

yapmamız 
gerekiyor.”

Söyleşi

BOYNER Pazarlama Yöneticisi 

Serap Gür

LCW Yönetim Kurulu Başkanı

Vahap Küçük
THY Operasyon Çözümleri Bşk. Yrd. 

Zafer BABÜR
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buy buddy Co-Founder, CEO
Ersel Gökmen

nuyoruz. Önemli şirketlerin temsilcileri ile görüştük 

bu toplantılarda. Bu görüşmeleri 12-13 kişilik gruplar 

olarak toplantı salonlarında gerçekleştiriyoruz.

Düzenlediğiniz organizasyonlar dışında 

üniversite için nasıl çalışmalarınız oluyor?

T.T.: Üniversitemizin tanıtımı için çalışıyoruz. 

Okulumuzda çok güzel bölümler var. Bizim üni-

versitemizin adı İstanbul Sabahattin Zaim Üniver-

sitesi. ‘Zaim’ aslında lider demekmiş. Bizim de bu-

nun üzerinden hareket ederek tanıtım yapmamız 

gerekiyor. Business Society okulun ileride kulüp 

yüzü olabilir.  Bunun dışında çok fazla network 

oluşturduğumuz için okula farklı imkânlar da sağ-

layabiliyoruz. Özellikle Kariyer Merkezi ile iletişime 

geçerek staj imkânı sağlayabiliyoruz.  Uluslararası 

Ofise de destek olduğumuz durumlar oluyor. Yurt 

dışında staj için görüşmeler yapıp ilgili departmana 

yönlendiriyoruz. 

Hocam size göre bu kulüp öğrencilere ne 

katıyor?

H.Ö.: İş hayatına hazırlıyor diyebiliriz. İş ha-

yatına da bakarsanız iyi yöneticiler sizi anlayan, 

destekleyen, yeteneklerinizi geliştirmenize yar-

dımcı olan kişiler. 25-30 yaşında da olsanız ge-

liştirebileceğiniz şeyler oluyor. Bazı yöneticiler 

ise kompleksli ve egolu oluyorlar. Onlar takım 

çalışmasını bilmiyorlar. Bu kulüplerde öğrenciler 

takım çalışmasını öğreniyorlar. Ayrıca liderlik de 

yapıyorlar. Bu durum liderliği de öğrenmelerine 

olanak sağlıyor.

Gelecek dönem için hazırlıklarınız var mı?

H.Ö.: Ekim ayı gibi bir Girişimcilik Festivali 

düşünüyoruz. İkinci dönemde de Genç İş Liderleri 

Zirvesi programı yapmayı planlıyoruz. Bu iki büyük 

organizasyon arasında da seminerler olacaktır yine. 

Bu konuklar öğrenciler için network oluyor. Diğer 

taraftan da ileride açılabilecek yeni bölümler ola-

bilir. Bu bölümlerde ders verecek piyasa tecrübesi 

olan potansiyelleri tanımak ve yeni fikirler edin-

mek açısından da faydalı oluyor. Aynı zamanda, 

böyle programları geri dönüşümlerini (staj, iş, vs.) 

önemsediğimiz yatırımlar olarak görüyoruz

Son olarak, kulüp ismi belirlerken nasıl bir 

yol izlendi?

H.Ö.: Aslında ilk olarak, İş Topluluğu ya da 

İşletme Topluluğu olsun diye düşündük. Ama 

bunların tüm bölümleri kapsayan bir isim olma-

yacağını düşündük. ‘Business Society’ iş yapan 

herkesi kapsıyor. Bir psikoloğun ya da bir mima-

rın yaptığı da aslında ‘business’. Dolayısıyla, ‘busi-

ness’ kelimesinin seçilme nedeni daha kapsayıcı 

olması. İsminin İngilizce olmasında ise uluslararası 

öğrencilerin de olması etkili oldu. Ama daha da 

önemlisi, hedefimizde gelecekte uluslararası bir 

marka olmak var. Uluslararası platformlarda ve 

yurt içinde tanınan bir marka olmayı amaçlıyoruz. 

“Çok yoğun ve 
önemli kişiler 
ama buraya 
geldiklerinde nasıl 
heyecanlandıklarını 
ve önemsediklerini 
gözlemleyebiliyoruz.”

Söyleşi

Yazar,  Akademisyen,  Marka Danışmanı 

Prof. Dr. Uğur Batı
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Söyleşi

MEDENİYET İLE
CIVILIZATION

AYNI KAVRAM
DEĞİL

İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Turan Koç:

Röportaj: İbrahim YARIŞ

“Bizler maddi ve manevi alandaki 
İslam hakikatini ve varlık tasavvurunu, 

bilgi anlayışını, hayat tarzını görünür 
kılan şeylere ‘medeniyet’ diyoruz. Bu 

ideanın/İslam inancının görünür haline 
gelmesidir.”

Sayın hocam sürekli olarak ‘bizim bir medeniyet 

tasavvurumuz var’ diyoruz. Bizim medeniyetimizin 

kodları nedir? 

Bizim medeniyetimiz -çok genel hatları ile- İs-

lam Amentüsü’nün üzerinde yükselen her türlü 

sanat, edebiyat, mimari davranış tarzlarına iliş-

kin bir çiçeklenişin adıdır.

Peki, diğer kültürler ile etkileşim yok 

mudur? Bizans, Eti, Hitit vb. bunların 

katkısı nedir?

Ülkemizde gördüğümüz Bizans, 

Hitit, Sümer gibi medeniyetlerin ka-

lıntıları illa ki var. Ama burada ha-

yatla buluşmuş ve insanımız içinde 

temsil edici olan değerlerden bah-

sediyoruz. Kaldı ki onlar medeni-

yet ama İslam’ın yayıldığı bütün 

topraklarda, bütün medeniyetler o 

bölgede ikinci sınıf sanat konumu-

na düşmüştür. Belki arkeolojik kazılar-

da çıkabilir ama artık bunlar bizim insanı-

mıza yön verebilecek gücü kaybetmiştir.  
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Söyleşi

Anadolu’ya çok kültürlü denir, siz sanki buna 

muhalif yaklaşıyorsunuz?

İslam Medeniyeti bunları reddetmemiş, almış 

ve içine katmıştır. Her medeniyetin bir kurucu kay-

nağı vardır. Bizim medeniyetimizin kurucu kayna-

ğı Kur’an, Sünnet ve Hadistir. Sahih tezahürlerinde 

medeniyetimizin bu kaynaklar ile açık ilişki içinde 

olduğunu görürüz. Medeniyetimizin çiçeklendiği 

bölgelerde de diğer medeniyetlerden yararlandı-

ğını ama kendi sacayağından ödün vermediğini 

tespit edebiliriz. İslam’ın varlık anlayışı, varlık ta-

savvuru, bilgi anlayışı ve değer telakkisi ana omur-

gayı oluşturur. Tabii diğer medeniyetlerin de bu 

omurgaları vardır. 

Burada bir şey hatırlatmak isterim; bizim mad-

di ve manevi alandaki İslam hakikatini ve varlık 

tasavvurunu, bilgi anlayışını, hayat tarzını görünür 

kılan şeylere ‘medeniyet’ diyoruz. Bu, İslam inan-

cının görünür haline gelmesidir. ‘Süleymaniye Ca-

mi’i niye böyle, Fuzuli neden böyle yazıyor, Sezai 

Karakoç’un şiirleri neden böyledir’ sorularının ce-

vapları İslam tasavvurundadır. Bu açıdan bakma-

dığımız zaman eksik yorumlamış oluruz. Bugün 

anladığımız anlamda şiir yazmıyorlar, bunlar bir 

hakikati terennüm ediyorlar. Dil olarak da bakalım; 

bizdeki kelime ‘medeniyet’, İngilizce’de ise ‘civili-

zation’. Bu iki kelime aynı şeylere tekabül etmez, 

aynı şeyleri çağrıştırmaz. Belki bu iki kelimenin ör-

tüştüğü yerler vardır ama yarıştığı noktalar daha 

fazladır. Bizim medeniyetimiz doğrudan doğru-

ya Medine’den gelir, o da dinden geliyor. Allah’ın 

bize gönderdiği, tavsiye ettiği programın hayatla 

buluşmasına ‘medeniyet’ diyoruz. Dini irademiz 

üzerinden hayatla buluşmasına da ‘diyanet’ diyo-

ruz. Dinin görünür kılınması medeniyeti oluşturu-

yor. Zaman ve mekânlar ile bu farklılık gösterebili-

yor ama her daim başında Kur’an vardır. Zamanla 

bu kurucu kaynak yorumlanmış, anlamlandırılmış. 

Bu da sanat alanında, mimari alanda, yeni sentez-

lerin oluşmasına vesile olmuş. 

Medeniyet Değerlerimiz Canlı Bir 
Şekilde Yaşanıyor

Hocam bu söylediğiniz sadece görünürde mi, 

yoksa ruh ikliminden mi çıkıldı? Çünkü sizin söy-

lediklerinize bakıldığında insanlara yön verecek 

yapılar kendilerini dine göre düzenlemiyorlar. Bu 

kişiler bu medeniyetin çizgisinden çıkmış mı olur, 

yoksa yeni bir arayış içindeler mi? 

Bu kesimler için medeniyet çizgisinden çıkmış 

demek ağır olur ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 

Her medeniyetin olduğu gibi İslam medeniyetinin 

de kendine has özellikleri vardır. Ana omurgalardır 

bunlar. Bunların kavranışında ve bizim telakkimizde 

yanılmalar varsa dışa yansımada da sıkıntılar olabi-

liyor. İslam medeniyetinin de başına gelen büyük 

ölçüde budur. Örneğin, Kanuni döneminde sabah-

tan akşama kadar düşünülen, yaşanan, önem veri-

len, öncelik verilen husus İslam medeniyeti oluyor, 

bu düşünceler ile yaşıyor insanlar. Lakin başka me-

deniyetler ve başka kültürler ile karşılaştıktan sonra 

bizim varlık anlayışımızda, ilgi anlayışımızda ve de-

ğer telakkimizde aşınmalar olmuş olabilir. Çünkü 

halkımızda, İslam coğrafyamızda değerlerimizin bir 

şekilde yaşandığına yürekten inanıyorum. 

İnsan, Teknolojiden de Sanattan da 
Büyüktür

Hocam, teknolojinin dönüştürücü bir etkisi 

var. Teknoloji birçok insani değeri dönüştürüyor, 

hatta kaybettiriyor. Benim sizin cümlelerinizden 

çıkardığım, ağlanmanın, sızlanmanın bir faydası 

olmadığı yönünde. Biz kendi mecramızda ilerli-

yoruz, diyorsunuz.

Yani evet. Kötümserlik ağır bir şey. Felsefi olarak 

da bu konuda çeşitli argümanlar ileri sürenler var. 

Ama insanın karamsar olduğu zamanlar da oluyor. 

Bu da gelip geçici bir şey. Ben karamsarlığımızın 

geçeceğini düşünüyorum.

O zaman insan büyüktür teknolojiden diyebi-

lir miyiz?

İnsan teknolojiden de büyüktür, her türlü sa-

nattan da büyüktür. Sanatın içinde şiiri düşünelim; 

heceden de büyüktür, aruzdan da büyüktür. İn-

san, kendi varoluş sebebini veyahut o anlamda 

sıkıntılarını anlatmak için bunları bir araç, bir ba-

samak olarak kullanabilir. Hepsi eninde sonunda 

insana varıyor. 

Değişim kendini hissettiriyor mu?

Şimdi şöyle bir cümle kurabiliriz diye düşü-

nüyorum: Dil ve söylemin veya kelimelerin bir 

sesi, bir gücü var. Bu annelerimizin, babalarımı-

zın, daha önce dedelerimizin kullandığı dil diye 

düşünelim. Bu dili biz onlardan -biraz anlam 

içerikleri değişse de- anlaşmada zorluk çekme-

yecek şekilde miras olarak alırız ve bunu kullan-

maya devam ederiz. Fakat realitede çevremizde 

olup bitenlerin ortaya çıkardığı bir durum söz 
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konusu. Bu realiteye göre, bu dil veya bizim an-

laşma aracımız olan başka şeyler karşılaştığında 

bir gerilim oluyor. Bu gerilimlerden semantik 

problemler ortaya çıkar. Yani anlam sorunu or-

taya çıkar. Orada çok ciddi şeyler olabilir. Ken-

dimizi bir yerde Ashabı-ı Kehf gibi, anlaşılmayan 

biri gibi hissetmemiz son derece kolay. Diyelim 

ki 30 yıl önce dünyasını değiştirmiş birisi olsun. 

Onların dünyasını değiştirdiği günlerde telefon 

diye bir şey yoktu, cep telefonu zaten hiç yok-

tu. Şimdi diyelim ki ruhları gelmiş bizi dinliyorlar. 

30 yıl önce bu dünyadan ayrılmış birisi ‘telefon’ 

kelimesini bilir, ‘çekmiyor’ kelimesini bilir, ‘ce-

vap’ kelimesini de bilir fakat ne konuştuğumuzu 

anlamaları mümkün değil. Teknoloji böyle bir 

şey ortaya çıkardı. Diyelim ki cep telefonunun 

ortaya çıkması bizim dilimizde müthiş bir se-

mantik kaymaya, kırılmaya yol açtı. Dolayısıyla 

bu gençler ile orta yaşlılar ve yaşlılar arasındaki 

herkesin kendi yaşına göre yorumlamasından 

kaynaklı bir anlaşmazlık değil. Genç de olsanız, 

yaşlı da olsanız eğer bunu hiç tanımamışsanız, 

dilimizi nasıl değiştirdiğine dair pratikte tecrü-

beniz yoksa ne olduğunu izah etmekte epeyce 

sıkıntı çekersiniz. Bu sadece bizim toplumumu-

za özgü, bize has bir şey değil. Bütün dünyanın 

yaşadığı böyle bir şey var. Net konuşacak olur-

sak bundan 30 yıl önceki farklı bir dildi, cep tele-

fonu veya dijital/sosyal medya çıktıktan sonraki 

dil çok farklı bir dil.

Biraz da şiir konuşalım mı hocam? Siz bir 

şairsiniz, dolayısıyla yıllardır şiirle yaşıyorsunuz. 

Modern Türk şiiri toplumu ne kadar yansıtıyor? 

Şiirde nereye geldik?

Şiirin irtifa kaybettiği veya tam yolunu bulup 

bulmadığı şeklindeki kaygılar her zaman olmuş-

tur. Fuzuli’nin ‘Saki gel ikimiz kaldık, gel dertleşe-

lim’ diyor, bu şiire neden önem verilmiyor gibisin-

den yakınmaları hatırlıyorum. Böyle yakınmalar 

her dönemde var. Bizim medeniyet algımızda 

değer telakkimizde bir sarsılma, bir burkulma ol-

duğu için batı medeniyetinin etkisinde biraz fazla 

kaldık. Bu medeniyete ilk açılan, duyarlılığını ge-

liştirenler sanatçılarımız. Batı medeniyetin sesiy-

le karşılaşınca bir şok geçirdik gerçekten. Ondan 

ciddi biçimde etkilenenler ister istemez Fransız 

şairlerinin nasıl yazdıklarına, ne iletmek istedik-

lerine biraz fazla değindiler. O arada uzun tari-

himiz boyunca o şiirlerin bir sesi olma arzusu ve 

kaygısı ile şiir yazmış insanlarımız. Son 150 yıllık 

dönemde bu yaşadıkları tecrübeden dolayı çok 

fazla akımların etkisinde kaldılar. Bunların tama-

mı biraz eski bulunduğumuz çizgiden bir şekilde 

uzaklaşan aydınlarımızın bocalamasıydı. Halkımı-

zın aydınlarımız gibi bocalamadığı kanaatini ha-

len taşıyorum. 

Edebiyat Dergisi Benim İkinci 
Üniversitem Oldu 

Buradan sizin kişisel hikâyenize de gelmek 

istiyorum. Siz şiirle nasıl tanıştınız?

Nasıl tanıştığımı bilemiyorum ama kıvama 

oturması ve bilinçli şekilde yöneldiğimle ilgili bir 

şeyler söyleyebilirim. Hepimiz tecrübe etmişizdir, 

örneğin ortaokul sıralarında bir dize, bir kıta söy-

lemeyenimiz yoktur herhalde. İyi bir divan def-

teri doldurdum diyebilirim, şu an elimde bir şey 

kalmadı ama bunun istikamet tutuşu Ankara’da 

yükseköğrenim yaptığım sıralarda edebiyat der-

gisi yazarlarıyla, şairleriyle tanıştıktan sonra oldu 

ve iyi de oldu. Orası benim için ikinci üniversite 

oldu, böyle imkânı bugünkü gençlerin hepsi için 

Söyleşi

“İnsan, teknolojiden de büyüktür, her türlü sanattan 
da büyüktür. İnsan, kendi varoluş sebebini veyahut 
o anlamdaki sıkıntılarını anlatmak için bunları birer 
araç, birer basamak olarak kullanabilir.”
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dilerim, sadece fakülteyi bitirmek böyle bir yer-

de yetmiyor. Bu yargımı biraz açmam gerekiyor: 

Müspet bilimler dediğimiz alan teknolojik bir şe-

yin nasıl olduğu, nasıl çalıştığı ve nasıl açıklan-

ması gerektiği konularına ağırlık verdi, dil de biraz 

böyledir. Bilimin konularını fakültede anlatabilir-

siniz ama sanatın konularına belki işaret edebilir-

siniz ya da zemin hazırlayabilirsiniz. Elbette güzel 

sanatlar fakültesi bunun için var ama irfan, kültür 

dediğimiz bir hakikat kavrayışının var olma tar-

zını, yaşama biçimini, medeniyeti içselleştirme 

biçimlerini matematik okuyarak almamız müm-

kün değil. Yani ne kadar bilim adamı olur, bilim-

sel açıklamaya dayanırsanız o bakımdan kültü-

rün talep ettiği şeylerden uzaklaşma söz konusu 

olabilir. Kültür bizim bir eğme, bir olma tarzı ve 

bunu ifade edecek de vicdan- ı izzettir ve bunun 

tamamına birden irfan diyoruz, irfan ilim demek 

değil. Medeniyetimiz bunu çok eskiden farkında 

olmuş bu bakım-

dan diyelim ki 

medresede öğ-

retilenle med-

rese de öğretilir, bilgilendirilir, medresede insan 

elbette yetiştirilir ama tekkede de insan olur, bir 

şeylere erer bu ikisini de birleştirdiğin zaman 

aliyyülâlâ ala olur. Önemli olan kafanın doğrula-

rı ile kalbin hakikatini aynı hizada harmanlayarak 

bir bütünlük elde ettiğimizde öyle sanıyorum ki, 

tadından yenmez olur. Nitekim bunun en iyi ör-

neği Davud-i Kayseri, -Osmanlı medreselerin ilk 

kurucusu ve ilk baş müderrisimiz- hem mantıkçı, 

hem filozof idi, aynı zamanda sufi idi.

Şairliğin bir dönemi var mıdır? Siz kendinizi 

halen şair olarak tanımlıyor musunuz?

Şiire sonuna kadar güveniyorum, eğer şiir ala-

nında bir şey söylediysem, söylediklerim, söyleme-

ye çalıştıklarım ve ima ettiklerimle oraya küçük bir 

not düşebildiysem şair olmaktan zevk alırım. Mev-

lana şair idi. Siz sadece sanat yapıyorsunuz anla-

mında ‘şairim’ diyorsanız bunun ötesinde ‘insan ol-

mak’ var. ‘Olmak’ var her şeyden önce. Bütün 

bunların yanında duran şey ise ‘şair’dir. 

Devam ediyor mu üretiminiz, çok 

özele mi girdik bilmiyorum… 

Biraz ağır biraz yavaş olsa da devam 

ediyor yani okumalarım devam 

ediyor. Bazen söylenmemiş şi-

irler söylenmiş şiirlerden göre 

daha etkili oluyor.

Fethi Gemuhluoğlu, 
Sezai Karakoç ve Nuri 
Pakdil Ağabeyimdi

Söyleşi
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Altunizade’de
Uzun yıllar Nuri Pakdil ile birlikte edebiyat 

ve düşünce uğraşı verdiniz. Tanışmanız nasıl 

oldu?

Edebiyat Dergisi ve Nuri Pakdil’in dilinin oku-

yanlar üzerinde çarpıcı bir etkisi vardır. Ben Nuri 

Pakdil ile o dönemde tanıştım. Tanıştıktan son-

ra “Bu dili anlıyor musun?” gibi eleştiriler aldım. 

Ben ilk okuduğumda Edebiyat Dergisi bana çar-

pıcı geldi. “Bu benim dilimi konuşuyor” dedim. 

Bu çağda yaşadığımız tecrübeyi, bu çağdaki 

duyduklarımızı, daha doğrudan, daha diri, duru 

iletmenin bir aracı olarak dili nasıl kullanmamız 

gerektiği konusunda bir kaygının dili olduğunu 

anladım ve hiç yabancılık çekmedim.

Anlam dünyanızı da etkilemiş diyebilir miyiz?

Nuri Pakdil “Her kurduğunuz cümle ken-

di cümleniz, kendi tecrübeniz olsun” diyordu 

adeta. “Elden düşme bir dil ile bizim kendi de-

ğerimizi anlatmamız mümkün olmaz” diyordu. 

Net bir şekilde bunu söylüyordu. O bakımdan 

dilimize özen göstermemiz gerekiyordu. Dü-

şüncesine özen göstermeyenin diline de özen 

göstermeyeceği anlayışı Nuri Pakdil’in en önde 

tuttuğu, öncelik verdiği bir konudur. Bugün bile 

hala o anlayışın üzerinde sabit kadem durduğu-

nu rahatlıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum. 

Sizin edebiyatta ustanız Nuri Pakdil midir? 

Sizi o mu tanıştırmıştır bu edebiyat dünyasıyla?

Nuri Pakdil benim yetişmemde, kişiliğimin 

gelişmesinde çok büyük bir takviye edicidir. 

Böyle takviye edicilere herkesin ihtiyacı olduğu-

nu düşünüyorum. Zaten kişilik insanların birbiri-

ni bu anlamda, sosyal ilişkiler içerisinde takviye 

etmesiyle oluşan bir şeydir. Bu konuda sevgili 

Nuri Ağabey’in benim için çok önemli ve önce-

likli bir yeri var.  

Sizin Sezai Karakoç ile de bir yakınlığınız 

var. Onu da anlatabilir misiniz?

Sezai Karakoç da Nuri Pakdil de benim ağa-

beyimdir. Ağabey telakkisi, ağabey anlayışı bi-

zim topluluğumuzun temel dinamiklerinden 

birini oluşturur ve hiçbir zaman da önemini, 

canlılığını yitirmemiştir. 

Sezai Ağabeyi de Ankara’da Nuri Ağabeyi 

tanıdığım günlerde tanıdım. Konuşmalarında 

bulunduk, sohbetine katıldık. Sohbet burada 

söyleşi anlamında demiyorum. Sahiplendi bizi, 

sohbette birliktelik vardır. Sohbet yakınlık de-

mek. Biz onu söyleşi şeklinde anlıyoruz. Sade-

ce onun sözünü dinlemedik, birlikte bulunduk 

yan yana bulunduk anlamında söylüyorum. 

Onun da sohbetiyle hemhal olduk. 

Ama Ankara’da uzun süre kalmadı. Özellikle 

resmi görevinden istifa ettikten sonra İstanbul’a 

gitti. Bu bakımdan Sezai Ağabey’le birlikteliği-

miz Diriliş Dergisi ve orada yazdığım bir iki yazı, 

şiir üzerinden oldu. Bu güzel insanlar iyi ki var-

lar ve iyi ki bu güzel insanları tanımışım. 

Peki, Sezai Karakoç’un sizin üzerinizdeki 

tesirini bir cümle de anlatırsanız, şiirinize kat-

tığı nedir?

Elbette, yani bir insanın başka bir insandan 

etkilenmesi söz konusu ise benim öncelikle et-

kilendiğim Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Necip Fa-

zıl Kısakürek ve zaman bakımından ondan önce 

Yunus Emre’dir, Fuzuli’dir, Baki’dir, Şey Galip’tir. 

Bunları okuyarak büyüdük ama özellikle Sezai 

Karakoç, Nuri Pakdil ve Necip Fazıl Kısakürek’in 

sohbetlerinde de bulunduğumuz için daha 

doğrudan, daha canlı, daha sıcak bir etkilenme 

oldu. 

Bu arada Fethi Gemuhluoğlu’nu da anmak 

gerekir. Bu ağabeylerin bize ilk öğrettiği şey, 

ağabey olmamız gerektiğidir. O zaman ağabey 

olmanın gereği neyse onu yapacaksınız. Çok 

zor bir görev. Ağabey olmak mükellef olmakla, 

sorumlu olmakla, 1500 yıldan beri gelen mira-

sın koruyucusu, kollayıcısı olmakla ilgili bir gö-

revdir.

Çok teşekkür ederiz.

Ben de teşekkür ediyorum.

Söyleşi

“Önemli olan kafanın doğruları ile kalbin 
hakikatini aynı hizada harmanlayarak bir 

bütünlük elde etmek.”
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin yeni öğretim merkezi olan 

Anadolu Yakası Altunizade Yerleşkesi 1 Temmuz 2017 tarihinde açılıyor. 

Yeni yerleşkede, Hazırlık Sınıfları, İslami İlimler Lisans Programları, 

Yüksek Lisans ve Doktora Programları, Dil Kursları ile Sertifika 

Programları için dersler yapılacak. 10.000 m2’lik bir alan üzerinde 

bulunan İstanbul Anadolu Yakası Altunizade Yerleşkesi’nde, Hazırlık 

Sınıfları, İslami İlimler Lisans Programları, Yüksek Lisans ve Doktora 

Programları, Dil Kursları ve Sertifika Programları için dersler yapılacak. 

Ayrıca üniversitemiz bünyesinde çalışmalar gerçekleştiren, Araştırma 

Merkezi, İZÜSEM, Teknoloji Transfer Ofisi ve Kuluçka Merkezi de 

Anadolu Yakası’nda bulunan Altunizade Yerleşkesi’nde yer alacak. 
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İZÜ HEYETİ
HOLLANDA

İNSAN HAKLARI 
RAPORU İÇİN 

HOLLANDA’DA
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak 2014 yılında 

“Hollanda İnsan Hakları Raporu”nu yayınladık. Kamuoyunda 
çok ses getiren ve bir kaynak işlevi gören raporumuzun 

ikincisini yayınlamak üzere Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Bulut ve “Hollanda İnsan Hakları Raporu 2” için 

oluşturulan akademisyen heyetimiz Hollanda’ya birtakım 
ziyaretler gerçekleştirdi. Bu ziyaretler sonucunda elde edilen 
verileri ve yeni raporumuzun içeriği hakkında bilgi almak için 

Prof. Dr. Kadir Canatan ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Söyleşi

Röportaj: Hüseyin YAVUZ
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 “Raporun İkincisini Yayınlıyoruz”

Hocam Hollanda’ya son ziyaretinizde ne gibi 

temaslarınız oldu? Hollanda raporuyla alakalı yeni 

bir gelişme, yeni bir rapor mu var gündemde? 

Biz 2014 yılında Hollanda’da ‘İnsan Hakları 

Raporu’nu yayınladık. İkincisini de 2016 yılı üze-

rinden yazıyoruz. Yakında tamamlayıp yayınlama-

ya çalışacağız. Dolayısıyla bizim ziyaretimiz bu 

çerçevede oldu.

Biz birden fazla şey yapmak üzere Hollanda’ya 

gittik. Birincisi Hollanda’daki Türk toplumunun tem-

silcileriyle bir çalıştay yaptık; 2016 yılında Hollan-

da’da yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda 

bizim hazırladığımız raporla ilgili bilgiler verdik, 

daha sonra onların görüşlerini aldık. Onların kat-

kılarıyla yakında raporumuz tamamlanmış olacak. 

Bizim sadece Türkler’le ilgili değil, oradaki diğer 

azınlıklarla ilgili çalışma yapan kişi ve kurumlarla 

da görüşmelerimiz oldu. Bunlardan en önemlisi 

Hollanda İnsan Hakları Koleji Enstitüsü’ne gerçek-

leştirdiğimiz ziyaretti. İlk gün onlarla bir görüşme 

gerçekleştirdik. Onlarla 2016’da kendilerine yapılan 

başvurular nedir, ana temalar, problemler nedir 

onlar üzerine durduk. Her yıl olduğu gibi 2016’da 

da bu kuruma çok sayıda başvurular olmuş. Bu 

başvuruları ilgili kurum değerlendirmeye alıyor, 

gerekeni yapıyor. Her bir olayla ilgili kendi ka-

rarını kamuoyuna açıklıyor. Fakat bunun ötesin-

de yılsonunda da bir rapor yayınlıyor; biz işte o 

rapordan da faydalanıyoruz. Kendi raporumuzu 

yayınlarken Hollanda’da yayınlanmış çeşitli kurum 

raporlarını dikkate alıyoruz. Yine aynı gün Rotter-

dam’da Müslüman kuruluşların çatı örgütü olan 

bir kurumla görüştük. Bu kurum geçen yıl Rot-

terdam’daki camilere yönelik saldırıları raporladı. 

Bir İslamofobi raporu yayınladı. O rapora yönelik 

bilgileri aldık. Onların verdiği bilgilere göre Rotter-

dam’daki camilerin üçte birine yönelik geçtiğimiz 

yıllar saldırılar olmuş.

Yani, fiili saldırılar söz konusu?

Evet, yani bu saldırıların mahiyeti farklı ola-

biliyor. Kimisine gerçekten kundaklama şeklinde 

bir saldırı olabiliyor, kimisine de tehdit mektubu 

gönderilmesi, hatta bazen camiye domuz kafa-

sı atılması şeklinde olaylar oluyor. Onların tespit 

ettiği en önemli problem, Müslümanların ayrımcı-

lık söz konusu olduğunda, bunu ilgili makamlara 

bildirmeyişleri. Bu yüzden, bugün verilen rakam-

lar gerçeği tam yansıtmıyor. Onun için kurum, 

Müslüman kamuoyuna dönük bir bilinçlendirme 

faaliyeti yapıyor. Biz “neden bildirmiyorlar?” diye 

de sorduk. Dediler ki: ”Bu tür bildirimleri nereye 

yapacaklarını bilmiyorlar, ilgili şikâyet merciini 

tanımıyorlar. İkincisi, tanıyanlar bildirmiyorsa bu 

kurumlara mutlaka bir güvensizlik söz konusu. 

Bir de ayrımcılık kanıksanmış gözüküyor, günlük 

hayatın bir parçası, ‘buna karşı yapılacak bir şey 

yok’ diye bakıyorlar.”

Söyleşi

Prof. Dr. Kadir Canatan
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  “Hollanda Çapında 70 Camiye
 Saldırı Olmuş”

Bunu bile bile, razı olmuş bir şekilde hayatla-

rına devam mı ediyorlar?

Evet, dolayısıyla bu konuda mutlaka iyi bir 

bilinçlendirme çalışması yapılması gerekiyor. Bu-

nun dışında Amsterdam Üniversitesi’nde biz iki 

akademisyenle görüşme yaptık. Bunlardan biri 

geçtiğimiz yıllardan beri İslamofobi konusunda 

raporlar yazıyor. Bu sene üçüncü raporunu yaz-

mış. O raporlarla ilgili bilgiler aldık. Tam rapor bu 

rapor aslında Hollanda’da. Kadın akademisyenin 

verdiği rakamlara göre mesela Hollanda çapında 

70 camiye saldırı olmuş. Hâlbuki daha önceleri 

20 kadar camiye saldırı oluyordu ortalama olarak. 

Dolayısıyla 2016 yılında çok büyük bir artış söz 

konusu olmuş. Biz bunu anlamaya çalışıyoruz 

neden oldu, ne oluyor şeklinde. Bir kere ülkede 

veya dışında bu terörist eylemler olduğunda, bu-

nun mutlaka akabinde camilere yönelik saldırılar 

başlıyor. Yani Avrupa’daki terörün Müslümanlara 

yönelik böyle bir karşılığı var. Bu birincisi. İkincisi 

de aşırı sağ hareket Hollanda’da çok güçlü. Geç-

tiğimiz 15 Mart seçimlerinde aşırı sağ ikinci büyük 

parti oldu ki bu parti neredeyse Avrupa ülkelerinin 

içindeki en başarılı bir parti olarak görülüyor.

Sol ve sağın bir kısmı çözülüyor ve bundan 

çözülen insanlar aşırı sağı destekliyorlar. Aşırı 

sağ ülkedeki atmosferi bozuyor. Sosyal psikoloji 

anlamında bir iklim değişikliği yaratıyor ve bu ik-

lim içinde yine Müslümanlara yönelik saldırılar, 

ayrımcılık olayları artıyor.

Hem İslamofobi, hem de ırkçılık mı artıyor 

diyorsunuz?

Evet, Avrupa’da da genelde böyle bir tablo 

görüyorum ben. Çünkü Belçika’nın rakamlarını 

da inceledim. Irkçılık ve İslamofobi aynı anda ge-

lişiyor. Biri diğerini ortadan kaldırmıyor. Böyle iki 

ayrımcılık türü var. 

 “Eski Irkçılık Yeniden Doğuyor”

Yani Avrupa da kodlarına geri mi dönüyor? 

Yani biz nasıl şu an medeniyetimize dair kod 

arayışındaysak onlar da eski medeniyetlerine 

geri mi dönüyorlar?

Bir anlamda eski ırkçılık yeniden doğuyor. İşte 

bu göçe karşı tepkiler fazlalaştı. Müslümanların 

Hollanda’da olsun, diğer Avrupa ülkelerinde olsun 

görünür hale gelmesine itirazları var. Ne demek 

bu; eğer Müslüman bir kadın başörtüsü takıyorsa 

veya bir minareli camii yapılıyorsa, bu tür görünen 

simgelere karşı bir düşmanlık söz konusu. Tartış-

malar da bunun üzerinden gidiyor. İlginçtir, yakın 

zamandaki Hollanda-Türkiye krizi yaşanırken aynı 

günlerde Avrupa mahkemesinin kararı yayınlandı. 

Biz bunu da ilgili kişi ve kurumlarla değerlendirdik 

ne anlama geliyor diye, çünkü Avrupa mahkeme-

sinin kararına göre eğer bir iş yeri önceden dini bir 

simgenin çalışanlar tarafından taşınmasına karşı 

yönergede bir madde bulunduruyorsa, başörtülü 

kişileri de sonradan işten atabilir. Örneğin, daha 

önce başörtüsü giymeyen bir Arap, daha sonra 

giydiğinde bu problem oluyor, işten atılıyor. Bu-

nun üzerine Avrupa Mahkemesi’ne yapılmış bir 

başvuru vardı. İşte o başvuru değerlendirildiğinde, 

eğer kurum böyle bir politika güdüyorsa ve işten 

atıyorsa sorun olmuyor.

Kurum bunu başta dile getirdiyse, sonradan 

‘sen başörtüsü kullanamazsın’ diyebiliyor mu?

Evet. Şimdi bu ayrımcılık olaylarını artıracak 

gibi görünüyor. Şu an kurumların elinde bir karar 

var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı. 

Çok hızlı bir şekilde kurum kendi yönetmeliklerin-

de değişiklik yapabilir. ‘Bundan sonra biz de dini 

simge taşıyan kişileri işe almayacağız’ diyebilir. Şu 

an kurumsal ayrımcılığın önü açılmış durumda. Biz 

yaptığımız görüşmelerde ilgili kurum ve kişilere 

bunu nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Bir kısmı 

bizimle hemfikir; diyorlar ki “bu karar ırkçılığı ve 

ayrımcılığı cesaretlendirecek bir karar”. Fakat il-

ginçtir, İnsan Hakları Koleji bunu reddetmek yerine, 

bunun çok ayrıntıları olan bir karar olduğunu ve 

doğru anlaşılması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla 

biz onları biraz çekimser gördük. Sanki Avrupa 

Mahkemesi’nin kararını doğru buluyorlar ve di-

yorlar ki: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi genel 

bir karar aldı. Bu sadece Müslümanlarla ilgili bir 

karar değil. Eğer Hristiyan bir kişi de boğazında 

görünür şekilde haç işareti taşırsa, bu da işten 

atılabilecek. Buna bir gerekçe yani. Dolayısıyla 

Müslüman karşıtlığı söz konusu değil.” Amster-

dam Üniversitesi’nde bir başka akademisyenle 

görüştüğümüzde ise o şöyle dedi bize: “Hollan-

da’da olsun, Avrupa Mahkemesi’nde olsun çıkan 

kararlar genel çıkıyor ama bunun esas muhatabı 

Müslümanlar.”

Söyleşi
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Doğrudan ifade etmiş aslında?

Evet, “Hedefte onlar var” diyor. Yani biz bu-

güne kadar şöyle bir şey duymadık: “Acaba hac 

taşıyan biri bir iş yerinde çalışsa ne olur, çalışmasa 

ne olur?” Bununla ilgili biz herhangi bir tartışma 

yaşamadık. Böyle bir ayrımcılık olmadı. Ama ne 

zamandı? 80’li yılların ikinci yarısıydı, Fransa’da 

Kuzey Afrikalı bir kız okula başörtüsü ile gittiğinde 

olaylar patlak verdi. O günden bu güne Avrupa 

hala başörtüsünü tartışıyor. 

  “Avrupa Tam Bir Göçmen Dramı           
 Yaşıyor”

Bundan sonraki 50 yıllı değerlendirecek olur-

sanız, bizi nasıl bir Avrupa, nasıl bir Türkiye bek-

liyor?

11 Eylül’ün gelip geçici dönemsel bir olay 

olduğu iddiası vardı. 11 Eylül’ün üzerinden yıllar 

geçti. Şu an 2017’deyiz. 16 yıl geçmiş durumda. 

Fakat ben Hollanda’yı terk ederken, 2005’te ben 

dönmüştüm. Yaşanan bütün olaylar ve tartışma-

lar devam ediyordu. Hem de giderek artan bir 

şekilde. Çünkü aşırı sağ birçok ülkede güçlenmiş 

durumda. Bir de son on yıllar içinde ekonomik 

krizler yaşandı Avrupa’da. Şimdi Brexit diye bir 

olay var, İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılmış 

durumda. Şu an liderler Avrupa Birliği’nin çok 

hızlı bir şekilde genişlemesinden dolayı sorun-

lar yaşadığını dile getiriyorlar. Özellikle serbest 

dolaşım çok sıkıntı yaratıyor. Çünkü çok sayıda 

Doğu Avrupalı insanın Batı’ya ve Kuzey Avrupa 

ülkelerine yönelme durumu mevcut. Oysa bu 

ülkeler 60’lı yıllardan beri göç alma durumunda. 

Göçe bir doygunluk söz konusu, bu yeni gelen 

11 Eylül aslında yapısal bir durum. 
Daha uzun yıllar devam edecek 

gibi görünüyor. 11 Eylül’ün şöyle 
bir özelliği var, hem Amerika’da 

hem Avrupa’da güvenliği en 
merkezi değer haline getirdi.

Söyleşi
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göçmenlerle birlikte Avrupa tam bir göçmen dramı 

yaşıyor. Irkçılık, aşırı sağda buna tepki olarak geli-

yor. Yani iki şey birbirini besliyor; göç ve merkez 

sağ birbirini besliyor.

O yüzden de sürekli yükselen bir sağ var. O 

yüzden de çatırdamalar başladı Avrupa Birliği’nde.

Şu an Avrupa Birliği fikri çok zayıflamış bir 

durumda. Genişleme kesinlikle yanlış oldu deni-

liyor, daha derinlemesine ilişkiler geliştirilmeliydi 

deniyor. Siyaseten olumsuz bir hava var. Eko-

nomide fazla büyüme yok. Yani Avrupa’da şuan 

oldukça karamsar bir hava var. 11 Eylül aslında 

yapısal bir durum. Daha uzun yıllar devam ede-

cek gibi görünüyor. 11 Eylül’ün şöyle bir özelliği 

var, hem Amerika’da hem Avrupa’da güvenliği 

en merkezi değer haline getirdi. Bütün diğer 

politikalar ve alınan kararlar güvenlik temelli. 

Bu da ülkedeki atmosferi sıkıyor. Sıkıcı bir hale 

getiriyor. Özgürlükleri kısıtlıyor. Güvenlik adı-

na her türlü karar çıkabiliyor. İnsanlar itiraz da 

etmiyorlar. Çünkü güvenlik daha temel bir hak 

diyorlar. Onun için bunun daha uzun bir süre 

devam edeceğini, bu göç ve göçmenlikle ilgili 

tartışmaların devam edeceğini, işte Avrupa’nın 

sözde İslamlaşmasına karşı tepkilerin devam 

edeceğini düşünüyorum. 

Bu bizi olumsuz etkiler mi hocam?

Şüphesiz etkiler. Çünkü bizim Avrupa Bir-

liği’ne üye ülkelerle, özellikle Almanya ile eko-

nomik ilişkilerimiz var. Orda 5 milyon civarında 

Türk vatandaşımız var. Türkiye ile AB arasındaki 

ilişkilerin bozulması, en çok Türk vatandaşlarnı 

etkiler görünüyor. Biz görüşmelerimizde onu da 

sorduk. Yani, “Bu iki ülke arasındaki kriz sizi nasıl 

etkiledi?” dediğimizde vatandaşlarımızdan şikâ-

yetler aldık. Onlar diyorlar ki bu krizde Hollanda 

Başbakanı krizi iyi yönettiği için bu krizden kârlı 

çıktı. Bu son seçimlerde onlar birinci parti olmayı 

devam ettirdiler. Aşırı sağ, ikinci parti çıktı zaten. 

Liberal Parti aşırı sağ unsurları da içinde barındı-

ran bir parti. Geçmişte Wilders da aynı partiden 

atılmıştı. Bunun üzerine kendi partisini kurdu. 

Dolayısıyla ülkedeki atmosfer Türklerin aleyhine 

dönmüş durumda. Şu an yapılan tartışmalarda 

bu çifte vatandaşlığın kaldırılması gündemde, 

yani Hollanda oradaki Türklere “Ya biz, ya Türki-

ye! İkisi arasında bir seçim yapın” diyor. Bu çok 

olumsuz bir gelişme. Bu kriz biraz Türkiye’ye 

de yaradı, Türkiye’deki referandumu da etkiledi 

ama oradaki vatandaşlarımızın aleyhine oldu. İki 

ülke bir şekilde bu krizden siyaseten faydalandı.

  “Yeni Raporumuzu Eylül’de                   
 Açıklayacağız”

Hocam daha önceki raporumuz yayınlandı. 

Yeni raporumuzun bir tarihi var mı? Yeni rapo-

rumuzda, aile yaşamında olsun, iş hayatı olsun 

uğranılan ayrımcılıklarla ilgili somut verilere ula-

şabilecek miyiz?

Tabi ki, şüphesiz. Biz raporu yaz öncesinde 

yayınlamayı düşünüyoruz. Yaz dönemi biraz sö-

nük geçtiği için belki basına açıklama yapmak 

uygun olmayacak. Eylül içinde bunu açıklaya-

bilecek durumda oluruz diye tahmin ediyorum. 

Geçen raporu yayınladığımızda oldukça yankı 

Ayrımcılık özellikle siyasi alanda, iş 
pazarında, polisle ilişkilerde çok fazla 

karşımıza çıkıyor. Yabancılara karşı 
en ufak bir şüpheyle hemen arama 

yapabiliyor. Beyazlara karşı böyle bir 
arama söz konusu değil.

Söyleşi
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yapmış, basında geniş yer almıştı. Bu son olaylarla 

birlikte Hollanda’ya dönük bir bakış zaten var, 

dolayısıyla Hollanda ile ilgili yapılan her çalışma 

dikkat çekecektir. Bizim raporumuzun da içinde 

bulundurduğu verilerle dikkat çekeceğini umu-

yorum. Elimizde çok sayıda veri var. Yani her 

alanda yapılan ayrımcılıkları biliyoruz. Toplam 

rakamları biliyoruz. Dolayısıyla hepsini raporda 

geçirmeye çalışacağız. Ayrımcılık özellikle siyasi 

alanda, iş pazarında, polisle ilişkilerde çok fazla 

karşımıza çıkıyor. Yabancılara karşı en ufak bir 

şüpheyle hemen arama yapabiliyor. Beyazlara 

karşı böyle bir arama söz konusu değil. İş pazarı 

her zaman problemliydi, o aynen devam ede-

cek. Yabancılar arasındaki işsizlik iki-üç kat fazla. 

Bunun en önemli sebebi de ayrımcılığın olması. 

Siyasi tarafından da bakarsak Türkleri sis-

tematik bir şekilde dışlama devam ediyor. Bu 

önceki yıllarda başlamıştı. Ermeni olaylarını soy-

kırım olarak nitelemeyen Türk politikacılarının 

hepsini dışarı atmışlardı. En son yine geçtiğimiz 

yıl iki tane Türk vekili İşçi Partisi’nden atılmıştı. 

Sebebi de kendi bakanlarını eleştirdiği içindi. Sırf 

bu eleştiriden dolayı 2 Türk ayrılmıştı partisinden. 

Onlar kendi partisini kurdu ve bu son seçimlerde 

3 vekil çıkarttılar. Şu an bir Türk partisi parlamen-

toda yer almış durumda. Bunun dışında yerleşik 

partilerde de seçilen birçok Türk var. 

Bu yaşananlar Türkiye’ye geri dönüşün önünü 

açar mı?

Bu aslında 11 Eylül’den sonra başladı ve devam 

ediyor. Önceki yıllar bayağı bir geri dönüşler oldu. 

Bir ara Almanya’dan geri dönenlerin sayısı 50 bine 

çıkmıştı. Her yıl böyle 50 bin kişi dönüyordu. Bun-

lar sadece emekliler, yaşlılar, birinci kuşak değil, 

gençler de dönüyor. Mesela akademisyenlere 

yönelik de bir sindirme hareketi var. Rotterdam’da 

akademisyenlerle bir görüşmemiz oldu. Oraya 

Belçika’dan da katılım olmuştu. Mesela Belçika’dan 

gelen bir akademisyen arkadaş Erdoğan’ı des-

tekleyen bir Tweet attığı için görevinden atılıyor. 

Şimdi Avrupa bir taraftan Türkiye’yi suçluyor. Ga-

zetecilerin, akademisyenlerin görevden alındığını, 

işten atıldığını iddia ediyor. Bunun arka planını 

çok fazla incelemeden, araştırmadan suçlamalar 

yapıyorlar. Ama onlar da çok masum bir takım 

şeyleri bahane ederek insanları görevlerinden 

alabiliyorlar. Yine geçtiğimiz yıllarda bizim bu 

ilk raporu yayınladığımızda bir tane Faslı kadın 

DAEŞ aleyhine bir Tweet atmış, DAEŞ’in Siyonist 

bir kurgu olduğunu iddia etmişti.  Bunu üzerine 

işten atıldı. Bu tür olaylar oluyor. Onun için ben 

bu ayrımcılık ve artan İslamofobi sebebiyle geri 

dönüşlerin devam edeceği kanaatindeyim. 

Çok teşekkür ederiz hocam.

Söyleşi
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71 Ülkeden
905 Yabancı Öğrenci ile

ULUSLARARASI 
KAMPÜS
İstanbul Sabahattin Zaim 

Üniversitesi, kent içindeki 
kampüsü ve deneyimli öğretim 

kadrosuyla sadece Türk 
öğrencilere değil uluslararası 

öğrencilere de kapılarını 
açıyor. İZÜ’de 70 ülkeden 905 

uluslararası öğrenci eğitim 
hayatını sürdürüyor. Bu durum, 

okula uluslararası kampüs 
özelliği kazandırıyor.

H
ollanda, Irak, Lübnan, Belçika, Kamerun, 

Türkmenistan ve diğer ülkelerle beraber 

tam 70 ülkeden gelen 905 uluslararası öğ-

renci… İstanbul Sabahattin Zaim Üniversi-

tesi Kampüsü, Türk öğrencilerle birlikte uluslararası 

öğrencilere de ev sahipliği yapıyor. İlk yıl 15 uluslara-

rası öğrenciye eğitim fırsatı sunan İZÜ, 2013 yılında 

34, 2014 yılında 128, geçen sene 169, bu sene ise 275 

öğrenciye kapılarını açtı. Her yıl artan ilginin, yapılan 

anlaşmalar ve planlanan projelerle birlikte önümüz-

deki yıllarda da sürmesi bekleniyor.

 Öğrenci Kabul Sistemi

Uluslararası öğrenciler okula nasıl kabul ediliyor? 

Kriterler nelerdir? Sabahattin Zaim Üniversitesi Ulus-

lararası Ofis Müdürü Mustafa Salih Özet bu sistemi 

şöyle açıklıyor: “2010 yılına değin ÖSYM Türkiye’de 

üniversite okumak isteyen öğrencileri, Yurtdışından 

Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) adında bir sınavla kabul 

ediyordu. Bu merkezi sistemden vazgeçildi. Şim-

di tüm üniversiteler kendi bağımsız başvuru-kabul 

sistemlerini yürütüyorlar. Bu yöntemde öğrenciler 

merkezi bir sınava girip aldığı puana göre bir üniver-

siteye yerleştirilmek yerine okumak istedikleri üniver-

sitenin okumak istedikleri bölümüne başvurur. Aday 

öğrencilerin yaptıkları başvurular üniversitenin kendi 

belirlediği ölçütlere göre değerlendirilir ve öğrenci-

ler üniversiteye kabul edilir. Bizim üniversitemiz son 

2 yıldır 1000’in üzerinde uluslararası başvuru alıyor. 

İnternet sitemiz üzerinden yapılan bu başvuruları tek 

tek inceliyoruz ve adayların pek çoğuyla görüşme-

ler yapıyoruz. Değerlendirdiğimiz objektif kriterlerin 

başında öğrencinin mezun olduğu lise ve bu lisede 

elde ettiği not ortalaması geliyor. Sonra adayın ulus-

lararası kabul gören sınavlarda aldığı notlara bakılıyor. 

Türkiye’nin YGS-LYS sınavları olduğu gibi Amerika’da 

SAT, İngiltere’de GCE, Azerbaycan’da TQDK, Afganis-

tan’da Konkurs, Ürdün’de Tawjihi gibi sınavlar yapılır. 

Başvuruda sunulan niyet mektubu ve katıldığı sosyal 

faaliyetlere kadar aday pek çok yönden özenle ince-

leniyor. Ayrıca, eğitim bursu talebiyle başvuran belli 

Uluslararası Kampüs



63
www.izu.edu.tr

ölçülerdeki öğrencilerin, başvurularını İstanbul 

Üniversitesi’nin düzenlediği, temel öğrenme be-

cerilerini ölçen Uluslararası Öğrenci Sınavı’ndan 

aldıkları yüksek bir notla desteklemeleri gerekiyor.”

 Rehberlik Hizmeti

İZÜ Uluslararası Ofis, okuldaki tüm uluslararası 

öğrencilere rehberlik hizmeti sağlıyor. Öğrenciler 

herhangi bir soru veya sorunda bu ofisin kapısını 

çalıyor. Mustafa Salih Özet rehberlik hizmetini, “3 

yıl önce bu işe başlarken yapacağımız işin öne-

mine vurgu yapmak için üniversite yönetiminden 

bir hocamız şöyle söylemişti: ‘Belki bazen mem-

leketinde bıraktığı annesini veya babasını özleyen 

bir öğrenci gelecek ve siz ona sarılacaksınız.’ Bizim 

öğrencilerimiz Uluslararası Öğrenci Kulübümüzün 

sloganında geçtiği gibi ‘Dünyanın Rengi, İZÜ’nün 

Misafiri’. Bu öğrenciler ülkemize, şehrimize ve üni-

versitemize belki 10 saatten fazla uçak yolculuğuyla 

ve belki geride ailesini bırakarak, burayı kendisine 

ikinci bir yuva belliyor. Bazen öğrencilerimiz, Müslü-

man olarak yaşamanın veya genel anlamda yaşamın 

buradaki kadar kolay olmadığı yerlerden birer umut 

olarak geliyorlar. Öğrencilerimizden bazıları aylar-

ca, bazıları yıllarca birinci yuvalarına dönmüyorlar. 

Burada bu öğrencilere hem İZÜ’nün uluslararası 

öğrencileri, hem de yerli öğrenciler ev sahipliği ya-

pıyor. Bizler de Uluslararası Öğrenciler Ofisi olarak 

ikamet izni, sağlık sigortası gibi resmi işlerden sosyal 

faaliyetlere kadar her türlü konuda onlara yardımcı 

oluyoruz.” şeklinde açıklıyor.

 Uluslararası Öğrenci Kulübü

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde öğrenim 

gören uluslararası öğrencilerin kurduğu bir kulüp 

mevcut. Oldukça aktif olan bu kulüp yıl içerisinde 

birçok organizasyon düzenliyor. Bu aktiviteler hem 

öğrencilerin birbirleriyle daha yakın ilişki kurmala-

rına, hem de ülkemizi ve kültürümüzü tanımala-

rına olanak sağlıyor. Uluslarası Öğrenciler Kulübü 

Başkanı Hassan Habeeb Mohammad çalışmalarını, 

“Üniversitemizde 26 sosyal kulüp var ve bunlar-

dan birisi de bizim gibi dışarıdan gelen öğrencilere 

yönelik olan Uluslararası Öğrenciler Kulübü. Ku-

lübümüz 2013’de, yani benim geldiğim yıl açıldı. 

Ben de 2014’ün başından beri kulübümüzün bir 

parçasıyım, farklı farklı görevlerde bulundum ve 

bu yıl kulüp başkanı seçildim. Misafir öğrencilere 

yönelik hizmetlerimize devam etmekteyim. Allah 

yolumuzdan eksik etmesin. Kulübümüzün amacı 

ise kendi ailelerini ve ülkelerini bırakıp bizim oku-

lumuza okumaya gelen misafir arkadaşlarımızın 

eğitimlerinin dışında sosyal yaşamlarında oluşan 

boşlukları eğlenceli aktiviteler, toplu geziler ve sos-

yal aktivitelerle doldurmak. Ayrıca, misafir öğrenci-

ler olarak karşılaştığımız zorlukları ve problemleri 

çözmeyi amaçlıyoruz. Biz gücümüz yettikçe bu 

hizmetleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Türki-

ye’de okumak isteyen öğrencilere kesinlikle İZÜ’yü 

tavsiye ediyorum. İstanbul gibi büyük bir şehirde, 

böylesine yeşillik bir ortamda aktivitelerle dolu bir 

kampüs üniversitesi ender bulunur. İZÜ ailesinden 

biri olduğum için çok mutluyum. Ayrıca kıymetli ve 

samimi hocalarımdan da çok memnunum. İZÜ’lü 

olmak bambaşkadır.” şeklinde özetliyor. 

Arlinda Velija
Türkçe Öğretmenliği Bölümü - 2. Sınıf

“Öncelikle belirtmek isterim ki bu üniversitenin bir 

parçası olmanın kesinlikle bana ileride bir sürü kapı 

açacağını biliyorum. Başka bir ülkeden gelmek ve 

yeni bir hayata başlamak gerçekten çok zor bir sü-

reç. Yeni insanlarla tanıştığında buzları eriten kişi ol-

mak daha da zor ama sınıf arkadaşlarım, öğretmen-

lerim ve üniversitenin çalışanları sayesinde adapte 

olmak benim için çok kolay oldu. İlk günden beri 

üniversitemizin uluslararası öğrenciler için yaptıkla-

rının ne kadar önemli olduğunu görebiliyorum.

3 yıl sonra bugün ben de Uluslararası Öğrenciler 

Kulübü’nün bir üyesiyim. Arkadaşlarımın benim için 

3 sene önce yaptıklarını bugün ben de başkaları için 

yapıyorum. Benim için yapılan sıcak karşılamayı yeni 

gelen her öğrenciye yapmaya çalışıyorum. Bu üni-

versitenin bir parçası olduğum için çok mutluyum 

ve geldiğim günden beri yanımda duran arkadaş-

larıma ve üniversite görevlilerine teşekkür ederim.”

Uluslararası Kampüs
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A
dım Francesko Vogli. 1997’de Arnavutluk’un baş-

kenti olan Tiran’ın küçük bir mahallesinde dün-

yaya geldim. Ben ailenin en büyük çocuğum. İki 

tane de kız kardeşim var. 15 yaşına kadar eğitim 

hayatımı Arnavutluk’ta tamamladıktan sonra, eğitim öğre-

tim hayatıma, İstanbul Marmara Üniversitesi mezunu olan 

dayımın vasıtasıyla Türkiye’de devam ettim.

30 Eylül 2012’de doğup büyüdüğüm memleketimden 

çıkış yaptım ve kendime “Bir süre için Arnavutluk’u unut-

man gerekiyor ve önüne bakma zamanı,” dedim.

1 Ekim 2012 yılında Türkiye’ye giriş yaptık ve kendi ken-

dime soruyordum;

“Acaba okuyacağımız 

okul nasıl bir okul? Türkçe 

dediğimiz dil nasıl bir dil? Zor mu, 

kolay mı? Onu öğrenebilecek 

miyiz? Onu öğrenmek için ne 

kadar zaman gerekir? Arkadaş çevrem 

olacak mı, olmayacak mı? Kafamda o kadar soru vardı ki, 

hiç birini cevaplayamayacağımı düşünüyordum ve bu so-

rulara cevap verecek kişiyi bulmaya şansım yoktu...

Francesko Vogli: 

TİRAN’DAN 
İSTANBUL’A 

BİR YOLCU
“Acaba okuyacağım okul, 

nasıl bir okul? Türkçe nasıl 
bir dil?” Kafamda o kadar 

soru vardı ki, hiç birini 
cevaplayamayacağımı 

düşünüyordum
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İlk Türkiye’ye geldiğimde buraya geldiğime çok 

üzüldüm. Bir an önce ailemin yanıma dönmek is-

tedim. Çünkü farklı bir ülkeye gelmişim. Geldiğim 

yerin ne dilini nede kültürünü biliyordum. Burada-

ki eğitim hayatıma İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde 

devam ettim. Arkadaşlarım namaz kılıyor ve kuran 

okuyorlardı. Ben ise ilk başta sadece onları izle-

mekle yetiniyordum. Arkadaşlarım tanışmak için 

ismimi sorduklarında adımı duydukları anda bana 

Hristiyan mısın diye soruyorlardı. Ve ben bu soruya 

sadece hayır diyebiliyordum. Aslında Arnavutluk’ta 

İslam dinini biliyor ve kabul de ediyordum ama na-

sıl ibadet etmem gerektiğini bilmiyordum. Aklıma 

hiç gelmiyordu nasıl ibadet etmem gerektiği. Ama 

çevremdeki insanları, arkadaşlarımı görünce ben-

deki merak duygusu da arttı. İlk olarak kuran harf-

lerini öğrendim. Daha sonra ise kuran okumaya ve 

namaz kılmaya da başladım. Artık hayatım iyi bir 

şekilde yön değiştiriyordu ve eski hayatımı yavaş 

yavaş unutuyordum. Ve İslam’ın gereklerini yap-

maya başladığımda  yani Müslümanım demekle 

değil Müslümanca yaşamaya başladığımda  beni 

İslami konuda geliştirecek bir sürü kitap okudum 

ve bilgiler edindim. Arnavutluk’a döndüğümde ai-

lemden başlayarak çevremdeki insanları İslam’a 

davet ettim. Allaha hamd ediyorum ki annem ve 

iki kız kardeşim benim çağrıma kulak verdiler ve 

namaz kılmaya kılmaya başladılar. Babam ise gu-

rurundan dolayı beni dinlemedi. Zaman geçtikçe 

bende yeşeren iman tohumu artık dallanıp budak-

lanmaya başlamıştı. Koskoca 4 yılımı İstanbul’da 

bitirmiştim. Üniversite tercih zamanı gelmişti. Bir 

kaç arkadaşımın da tavsiyesiyle İstanbul Sabahattin 

Zaim Üniversitesi’nde, Siyaset Bilimi ve Uluslarara-

sı İlişkiler Bölümü’ne başvurdum. Tercih sonuçları 

açıklandığında çok mutlu olmuştum. Çünkü hede-

fime ulaştım. Üniversitenin kampüsü huzur verici 

ve sanki evdeymişim gibi hissediyorum. Allah’a 

şükür arkadaş ortamım mükemmel. Bu üniversi-

te bana yabancı olduğumu unutturuyor. Günden 

güne kendimi okuduğum alanda geliştiriyorum. 

Benim için İZÜ’lü olmak büyük bir ayrıcalık. Ve 

umarım ki gelecek senelerde de böyle devam et-

mesi için Allaha dua ediyorum.

Selam aleykum

“Tercih sonuçları 
açıklandığında çok mutlu 

olmuştum. Çünkü hedefime 
ulaştım. Üniversitenin 

kampüsü huzur verici ve 
sanki evimdeymişim gibi 

hissediyorum.”
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İZÜ’NÜN
İSPANYOL

MİSAFIRİ
Juan Manuel Lopez Rivero, 
İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’ne Erasmus 
programıyla bir dönem için 
katıldı.  İspanya’nın Granada 
şehrinden İstanbul’a gelen 
Juan, İşletme Bölümü 4. Sınıf 
öğrencisi. Juan ile ülkemizi 
ve üniversitemizdeki 
günlerini konuştuk.

Serkan Denizli

Türkiye’yi tercih etme sebebiniz neydi?

Aslında Türkiye’den ziyade İstanbul’u tercih et-

tim diyebilirim. İstanbul gibi büyük şehirlerde daha 

fazla fırsat yakalayabiliyorsunuz. İstanbul’da olduk-

ça büyük, tarihi ve güzel bir şehir. 

İstanbul’da olmanın ne gibi avantajlarını 

gördünüz?

Birçok yeni arkadaşlık kurdum. Farklı kültürler-

den farklı kişilerle tanışma şansım oldu. İstanbul’a 

gelmeden önce, farklı bir şehre geldiğim için biraz 

endişeliydim. Ama burada farklı kültürlerden farklı 

insan sayısı çok olduğu için zaman geçtikçe daha 

rahat hissetmeye başladım.

Okulumuz hakkında neler duydunuz gelmeden. 

Tercihinizde neler etkili oldu?

İstanbul’da olması benim için ilk tercih sebe-

biydi. Tabii ki İspanya’daki okulumla İstanbul Sa-

bahattin Zaim Üniversitesi arasındaki anlaşma da 

oldukça etkili oldu. Daha sonra okulun fotoğrafları-

na baktım ve kampüsü çok beğendim. Okulun ol-

dukça büyük ve güzel bir kampüse sahip olduğunu 

gördüm. Ayrıca çok fazla öğrenci kulübü olduğunu 

gördüm. Bu kulüplerin faaliyetleri de ilgimi çekti. 

Sinema Kulübü, Sosyoloji Kulübü, Spor Kulübü ve 

Uluslararası Öğrenciler Kulübü ilgimi çekti. 

Buradaki eğitim hakkında ne düşünüyorsun?

Buradaki eğitimden çok memnunum. Sadece 

teoride değil pratikte de öğreniyoruz her şeyi. Ho-

calarımız nasıl yapacağımızı da pratik olarak öğret-
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tikleri için işimiz kolaylaşıyor. Bu şekil-

de öğretilenleri daha rahat anlıyorum. 

Hocalarınızla ilişkileriniz nasıl?

Buradaki hocalar İspanya’ya göre 

daha yakın davranıyorlar öğrencilere. 

Mesela İspanya’da hocalarım der-

se girer, konularını anlatır ve çıkarlar. 

Ancak burada hocalar öğretmek için 

farklı metotlar uyguluyorlar. Anlama-

nız için özel çaba gösteriyorlar. Hoca-

larımın dışında okuldaki diğer çalışalar 

da çok yardımcı oluyor. Erasmus so-

rumlularından Murat Bey var. O çok 

ilgileniyor. Aslında Uluslararası Ofis 

bölümdeki herkes oldukça ilgili. 

Nerede kalıyorsunuz? Günleriniz 

nasıl geçiyor?

Okulumuzun yurdunda kalıyorum. Yurdun bir-

çok imkânından faydalanabiliyorum. Her zaman iyi 

ve sağlıklı bir kahvaltı oluyor. Spor salonu var. Spor 

salonu hem fiziksel açıdan hem de sosyalleşme 

açısından bana iyi geliyor. Ayrıca çamaşırlarımızın 

yıkandığı bir yer var o da bana çok yardımcı oluyor. 

Etüt salonu ve kantinde de sıkça zaman geçiriyo-

rum.  Öğrencilerin namaz kılması için özel bir yer(-

mescit) var. Bu da çok güzel düşünülmüş bir şey. 

Ayrıca yurttaki güvenlik görevlileri de çok iyiler ve 

ilgililer. Bazen Türkçe öğretmeye çalışıyorlar bana.

 Türkiye’de günlük yaşamda nelerle 

karşılaşıyorsunuz?

İnsanlar İspanya’ya göre daha sıcakkanlı ve yar-

dımsever. Yakınlık gösteriyorlar size. Çok çabuk 

ilişki kurabiliyorlar. Sizinle hemen iletişime geçiyor-

lar. Okul dışında bazen dil nedeniyle zorlanıyorum. 

Herkes İngilizce bilmeyebiliyor doğal olarak. O tarz 

durumlarda bağırarak anlatmaya çalışan insanlar 

olabiliyor. Bu tabii komik olabiliyor. Ama belki ben 

de gelmeden önce biraz Türkçe öğrenebilirdim.  

İspanya’daki okulumda ve burada Türkçe dersleri 

var ama zamanları bana uymadığı için seçemedim 

bu dersleri. Kendi kendime çalışıyorum bazen. Sa-

yıları, aile bireylerini ve günaydın nasılsın gibi temel 

şeyleri biliyorum.

Katıldığınız öğrenci kulüpleri var mı? Okulda 

nasıl aktiviteler yapıyorsunuz?

Uluslararası Öğrenciler Kulübü’ne katıldım. 

Oradaki öğrencilerle zaman geçirmeyi seviyorum. 

Sinema kulübü sürekli organizasyon yapıyor. Ku-

lübe katılmadım ama yaptıkları organizasyonla-

rı seviyorum. Ayrıca okulda kermesler yapılıyor 

zaman zaman. Denedim birkaç kez oradaki ye-

mekleri ve çok hoşuma gitti.

İstanbul’u gezme şansınız oldu mu? 

Beğendiğiniz yerler var mı?

En beğendiğim yer Sultanahmet Camii oldu. 

Bugüne kadar gördüğüm en büyük camiiydi. 

Çok büyük ve harika bir yapı. Birçok farklı yerde 

görünüyor. Oraya girdiğimde kendimi rahatlamış 

ve iyi hissediyorum.  Hemen karşısında Ayasofya 

var. O da güzel bir yapı ama ben Sultanahmet 

Camii’ni daha çok beğendim.  Sultanahmet Mey-

danı’nı da gezdim ve çok beğendim. Ayrıca Tak-

sim Meydanı da güzeldi.

Sevdiğin Türk yemekleri var mı?

Simiti sevdim. Sabah kahvaltılarında veriliyor. 

Tabii ki kebap seviyorum. Ayrıca tavuk ve pata-

tesle yapılan bazı yemekler var. Onları da sevi-

yorum. Genel olarak Türk mutfağını seviyorum. 

İleride İstanbul’da yaşamak ister misin?

Eğer iş imkânı olursa kalmak isterim. Bence Tür-

kiye’deki ekonomi ve iş imkânları İspanya’ya göre 

daha iyi. O yüzden olabilir. Tabii ki ömrümün so-

nuna kadar değil ama belli bir dönem çalışmak 

isterim. Ülkemi de seviyorum çünkü. Belki İspan-

ya-Türkiye ilişkisi olan bir iş yapabilirim.
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Prof. Dr. İbrahim Güney

Eğitim Fakültesi
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1. İzü kapısından ilk kez içeriye girdiğinizde ne 

hissettiniz?

- Ciddi bir eğitim kurumu, İlmi öğreten ve yayan bir 

kurum olduğunu hissettim. Vatana, millete dona-

nımlı genç yetiştiren yer

2. İzü’nün logosuna baktığınızda size ilk ne çağ-

rıştırıyor?

- Birlikte çok iş başarılabileceğini çağrıştırıyor. 

3. İzü’yü bir renge benzetseniz bu hangi renk 

olurdu?

- Erguvan rengi

4. Sizce bu sene İzü’de en büyük değişim nedir?

- Kalite süreci ile yapılan ile ilgili akademik çalışma-

ların verimliliği

5. İzü’deki kampüs yaşantısının size kazandırdığı 

bir şey var mı? varsa nedir?

- İlim ortamında bulunmak, Aynı dili konuşan bir 

akademik çevre ile birlikte olmak, yine özverili, is-

tekli öğrenci topluluğu kazandırdı.

6. İzü öğrencisinin en belirgin özelliği nedir? ( 

evet bu İzü öğrencisi diyebileceğiniz)

- Bilinçli duruşu, karakteri ve dürüstlüğü, İlimi öğ-

renme arzusu

7. İzü’de yaşamayı en sevdiğiniz mevsim nedir?

- İzü’nün her mevsimi güzel baharda daha bir güzel

8. İzü’de içinde en çok vakit geçirmekten keyif al-

dığınız yer neresidir?

- Seminer yapılan yerler, Bilimsel etkinliğin yapıldığı 

yer, Sınıf ‘ders anlattığım yer’

9. İzü’de size boş bir alan verseler ne ile değerlen-

dirmek istersiniz?

- Hobi Bahçesi

10. Sizce 5-10 yıl sonra İzü’yü nasıl bir noktada 

görüyorsunuz?

- Tüm programları akredite olmuş, Uluslararası ta-

nınırlılığı olan bir kurum olan diploma veren kurum 

olarak görmek istiyorum ve tahmin ediyorum.

11. İzü’de yapılan en çok beğendiğiniz etkinlik 

veya etkinlikler var mı? Varsa nedir?

- Proje ile ilgili yapılan çalışmalar

12. Okulumuzda yapılması iyi olur dediğiniz her-

hangi bir etkinlik var mı? varsa nedir?

- Yerinde uygulama ve tüm bölümlerde staj

13. Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz?

- Ülkemin güçlü olması, Ülkem güçlü olursa hak ve 

adaleti gücü ile de kabul ettirebilir çünkü biz diyo-

ruz ki doğru budur bizden daha güçlü olanlar hayır 

biz öyle doğru tanımıyoruz diyorlar.

14. Şuan uğraştığınız bir spor dalı var mı?

- Yürüyüş, yazın ise yüzme

15. Şu an hangi kitabı veya kitapları okuyorsunuz?

- Genelde Araştırma Makaleleri okurum.

16. Kullanmaktan vazgeçemediğiniz kelimeler 

nelerdir?

- İyimserlik ve Planlama

17. Hayatta sizi ne mutlu eder?

- Başkalarıyla mutluluğu paylaşmak.

18. Sizi anlattığını düşündüğünüz bir kelime var 

mı? Varsa nedir?

- Çalıştıktan sonra başarılamayacak şeyler azdır.

19. Dünyada son cümlenizin ne olmasını isterdiniz?

- Adaletli paylaşım olsun.

20. İzü yeni Mehmet Akifler yetiştirmesi için neler 

yapmalıdır?

- Etkinliklerini, projelerini arttırarak devam ettirmesi

21. İzü’de başınıza gelen ilginç anınız var mı? Var-

sa nedir?

- 1975-76 yılında İlim Yayma cemiyetinin Vefadaki  

yurdunda 1yıl kaldım. Kaldığım yurdun vakfının kur-

duğu üniversitede Kaç yıl sonra Hoca olarak çalış-

mak benim için gerçekten ilginçtir. 
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BİR ÖĞRENCİBİR HOCA

BİR ÖĞRENCİ
Burak Kuşoğlu

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2. Sınıf Öğrencisi
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1. İzü kapısından ilk kez içeriye girdiğinizde ne 

hissettiniz?

- Kampüsün eşsiz havası ve tarihi dokusu bana ilk 

olarak huzuru hatırlattı. 

2. İzü’nün logosuna baktığınızda size ilk ne çağ-

rıştırıyor?

- Logoda ön planda güzel canlı bir  lale görüyorum. 

Bu da bana sevgiyi -lalenin duruşundan kaynaklı ol-

malı- ki tertip ve düzeni son olarak da Allah’a duyu-

lan aşkı hatırlatıyor nedendir bilmem. 

3. İzü’yü bir renge benzetseniz bu hangi renk 

olurdu?

- Zamana mekana yani mevsime ve yaşanılan olay-

lara göre değişiyor diyebilirim. Bazen siyah ama 

çoğunlukla huzuruma eş değer olarak açık maviyi 

çağrıştırıyor. Berrak bir gökyüzü gibi. 

4. Sizce bu sene İzü’de en büyük değişim nedir?

- İzü’de akademik anlamda ve kampüs yaşantısı an-

lamında her sene büyük değişiklikler gerçekleşiyor. 

5. İzü öğrencisinin en belirgin özelliği nedir? ( 

evet bu İzü öğrencisi diyebileceğiniz)

- Görünce özel üretim olduklarını düşündürmeleri. 

Yani aslında davaları bir dertleri tasaları bir demek 

istedim. Aynı yolun yolcuları hepsi

6. İzü’de yaşamayı en sevdiğiniz mevsim nedir?

- Şüphesiz bahar! 

7. İzü’de içinde en çok vakit geçirmekten keyif al-

dığınız yer neresidir?

- Kışları sera kafe veya dil binası iç avlu diyebilirim. 

Baharda tabi ki de iç bahçemiz.

8. İzü’de size boş bir alan verseler ne ile değerlen-

dirmek istersiniz?

- Birkaç cevap vermek istiyorum. İhtiyacımız olan 

çoğu yapı mevcut ve en çok ihtiyaç duyulan 2 alan 

da şu an yapım aşamasında -camii ve kütüpha-

ne- Bunlara ek olarak en az 800 kişi kapasiteli bir 

konferans salonumuz olsun isterdim. Bunun dışın-

da sadece öğrencilerin girebildiği fikir atölyelerinin 

gerçekleştirebileceği 5’er 10’ar 20’şer kişilik sınıfların 

olduğu tek katlı bir atölye binamız olsun isterdim. 

Ufak bir alanda da buz pisti olmasını çok isterdim.   

9. Sizce 5-10 yıl sonra İzü’yü nasıl bir noktada gö-

rüyorsunuz?

- Gelenekselliğin yanına doğru batılılaşmayı da ek-

leyebilirse ve bu noktadaki faaliyetler daha da art-

tırılırsa 20 yıl içinde dünya çapında bir üniversite 

olacağı kesindir.

10. İzü’de yapılan en çok beğendiğiniz etkinlik 

veya etkinlikler var mı? Varsa nedir?

- Özellikle bir şey belirtemiyorum ama okulumuz-

da yeteri kadar sosyal ve akademik faaliyet bulun-

duğunu düşünüyorum. Akademik anlamda öğren-

ci kulüplerimiz yeterince destekçiler.

11. Okulumuzda yapılması iyi olur dediğiniz her-

hangi bir etkinlik var mı? varsa nedir?

- Okulumuzda sık sık üniversiteler arası veya bölge 

çapında konferanslar düzenlenmesi veya yarışma-

lar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Üniversite-

ler arası şiir okuma yarışması, şarkı yarışması , hita-

bet yarışması belki çeşitli sportif müsabakalar her 

şeyden önemlisi akademik anlamda bölge çapında 

bölümlerin konferans,kongre,söyleşi günleri yapıl-

ması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda yetersiz 

kalıyoruz. İzü çoktan bu noktaya geldi oysa ki.  

12. Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz?

- Üniversite kavramanın içini gerçekten ve doğru 

şekilde doldurabilmiş ve bunu fiile dökebilmiş ger-

çek bir üniversite gençliği dilerdim.

13. Şu an hangi kitabı veya kitapları okuyorsunuz?

- Şeker portakalı dün gece bitirdiğim kitap. Yakın-

da bölümümle alakalı 9 tip mizaç modelini anlatan 

okulumuz akademisyenlerinden birinin kitabı olan 

Rehber Benim adlı kitaba başlamak istiyorum.  

14. Kullanmaktan vazgeçemediğiniz kelimeler 

nelerdir?

- Allah’ın izniyle, inşallah , farkındalık , fark etmek , 

potansiyel , enerji 

15. Hayatta sizi ne mutlu eder?

- Koşulsuzca iyilik için dahası için yapılan her şey 

beni mutlu eder.

16. Sizi anlattığını düşündüğünüz bir kelime var 

mı? Varsa nedir?

- Dünyadaki en uyumlu uyumsuz kişi olduğumu 

düşünüyorum. Bu iki kelime tam da bana ait diye-

bilirim. 

17. Dünyada son cümlenizin ne olmasını isterdiniz?

- Ne olur dön ve bak kalbine insanoğlu!
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İZÜ’DE ŞEB-İ
ARUS ESİNTİSİ:

HAKK’A
VUSLAT

“Hz. Mevlana’nın 
mesajının 

içerisinde hep sulh, 
insanların birbirini 

kucaklaması ve 
birliktelik vardır.”

 Hakk’a Vuslat’ ve 
‘Yaradana Kavuşma

Mevlana Celaleddin-i Rûmî’nin 

743. Vuslat Yıldönümü nedeniyle dü-

zenlenen program büyük ilgi gördü. 

Okulumuz hocalarından Neyzen Ender 

Doğan’ın sanat yönetmenliğini yaptığı ayin, 

2004 Dünya Kur’an-ı Kerimi güzel okuma bi-

rincisi Hafız Mustafa Kızılcaoğlu’nun Kur’an tila-

veti ile başladı. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bu-

lut, Şeb-i Arus’un kelime anlamına, nasıl düğün 

gecesi olduğuna, ‘Hakk’a Vuslat’ ve ‘Yaratana Ka-

vuşma’ kavramlarının önemine değindi. Tasavvuf 

konusunda uzman - yazar Prof. Dr. Mim Kemal 

Öke ise, “Hz. Mevlana’yı ve tasavvufu hatırlamak 
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çok önemlidir. Tasavvuf insana Allah’ı hatırlatır, 

sevgiyle yaratılanı kucaklamayı hatırlatır. Çünkü 

Hz. Mevlana’nın mesajının içerisinde hep sulh, 

insanların birbirini kucaklaması ve birliktelik var-

dır. Özellikle günümüz dünyasında; bir yanda 

bakıyorsunuz tamamıyla materyalistleşen, çı-

karcılıkla örülü, kadına, çocuğa, hayvana, her 

şeye karşı şiddetin olduğu bir dünya, öbür taraf-

ta ise inananlar adına yüz kızartan DAEŞ tipi bir 

İslam ve bunların arasında kalmış bir dünya. Bu 

dünyada insani değerleri hatırlatmanın da bir 

yolu olmalıydı. İşte Hz. Mevlana da bunu yapı-

yor. Biz de onun hizmetkârları, semazenleri ola-

rak bu süreci bütün gençliğe hatırlatmak istiyo-

ruz. Hz. Mevlana; ‘iyi bir Müslüman için önemli 

olan insanları ayrıştırmak değil birleştirmektir’ 

der. Bunu da ‘aşk’a bağlar. Sevmeyi öğrenmek 

lazım. Sevgisiz bir uygarlık var. Mevlana, ‘Ben 

hünersizim, ben bu dünyaya Allah’ı sevdir-

meye geldim,’ der, şu günlerde buna çok ih-

tiyacımız var,” dedi. Sevgi uygarlığından ve 

Mevlana’nın bu sevgi yolunda ilerleyişinden 

bahseden Öke, “Hz. Mevlana bu yola adan-

mıştır. O aşk yolunu, Efendimiz’e duyulan 

muhabbeti, Allah’a duyulan muhabbeti en 

iyi şekilde yaşamıştır. Bunu yaşamak için 

yanmak gerekir, bu yolda başka yananlar 

da vardır fakat Mevlana belki de en veciz yaşa-

yanlar arasındadır,” diye konuştu. Sema ayininin 

yanlış ifade edildiğine dikkat çeken Öke, “Sema 

bir gösteri değil, zikrullahdır. Allah’ın adı anılır. 

Bu sema bir zikir merasimidir ve Mevlevilerin 

kendi hayat akışında bu zikir daimdir,” dedi.

Prof. Dr. Mim Kemal Öke, üniversitemiz ve 

rektörümüze teşekkürlerinin ardından “Aşkınız 

cemal olsun, cemaliniz nur olsun, nurunuz ayn 

olsun,” diyerek sözlerine son verdi.

 Ayin-i Şerif ve Veda

Program herkesi mest eden ve tüm konukların 

pür dikkat izlediği Ayin - i Şerif ile devam etti.

Ayin - i Şerif sonrası Rektörümüz Prof. Dr. Meh-

met Bulut’un kapanış ve teşekkür konuşmalarıyla 

program sona erdi.
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İ
stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, sporu ve spor 

yapmak isteyen gençleri desteklemeye devam edi-

yor. Üniversitenin en önem verdiği branşlardan biri 

de aynı zamanda ata sporumuz olan okçuluk.  İZÜ, 

4 Mart tarihinde ilk kez düzenlenen İstanbul Üniver-

sitelerarası Salon Okçuluk Turnuvası’na ev sahipliği 

yaptı. Gün boyu süren yarışmalar öğrencilerin kıyasıya 

mücadelesine sahne oldu.

Üniversitelerarası Salon Okçuluk Turnuvası; Bayan 

Klasik Yay, Erkek Klasik Yay, Makaralı Bayan, Makaralı 

Erkek, Klasik Erkek, Klasik Bayan ve Makaralı Mix olmak 

üzere 7 farklı kategoride düzenlendi. Müsabakalara 

İstanbul genelinde 13 üniversiteden toplamda 85 

sporcu katıldı.

Organizasyon, şehitlerimizin ruhları için yapılan 

saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı. Açılış 

konuşmasını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Mehmet Bulut yaptı. Bulut konuşmasında, 

okçuluk sporunun önemine ve İZÜ’nün spora yaptığı 

yatırımlara değinirken, önümüzdeki yıllarda Türkiye 

çapında düzenlenecek organizasyonlara da üniversite 

olarak talip olunacağının müjdesini verdi.  Prof. Dr. 

Mehmet Bulut’un gerçekleştirdiği açılış atışı ile gün 

boyu sürecek yarışma heyecanına geçildi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği ve büyük çekişmeye 

sahne olan yarışmalarda İstanbul Sabahattin Zaim Üni-

versitesi 7 kategorinin 6’sında kürsüye çıkmayı başardı. 

İZÜ adına Klasik Yay Bayanlar kategorisinde yarışan Afra 

Aydın; Klasik Yay Erkek Takım Kategorisinde yarışan 

Oğuz Safi, İsmail Özsoy ve Ömer Armutçu; Makaralı 

Mix kategorisinde yarışan Lütfullah Özçay ve Hilalnur 

Özçırak birinci olmayı başardı. 

ÜNİVERSİTELERARASI 
SALON OKÇULUK

TURNUVASI İZÜ’deydi
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Yarışmalarda derece elde eden sporculara ödül-

lerini, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yar-

dımcısı Arif Ersoy, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Ömer 

Özbek ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili 

Hüseyin Koraş takdim etti. Turnuvaya katılan davetli-

lere yarışma için tasarlanan madalya ve İZÜ Okçuluk 

atkısı hediye edildi. Üniversitelerarası Salon Okçuluk 

Turnuvası, toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

Üniversitelerarası Salon Okçuluk Turnuvası so-

nunda 7 kategoride sıralama şöyle oldu:

Klasik Yay Erkekler Takım Kategorisi;

1) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

2) İstanbul Teknik Üniversitesi 

3) İstanbul Üniversitesi

Klasik Yay Bayanlar Takım Kategorisi;

1) İstanbul Teknik Üniversitesi

2) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

3) Esenyurt Üniversitesi

Makaralı Mix Kategorisi;

1) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

2) İstanbul Üniversitesi

3) Bahçeşehir Üniversitesi

Klasik Yay Erkekler Kategorisi;

1) Yusuf Tolunay Kozan (İTÜ)

2) Deniz Tımartaş (İstanbul Üniversitesi)

3) Nurullah Talha Görücü (İTÜ)

Klasik Yay Bayanlar Kategorisi; 

1) Afra Aydın (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

2) Selvi Yağmur Sevindik (Kadir Has Üniversitesi) 

3) Ece Aras (İTÜ) 

Makaralı Erkekler Kategorisi; 

1) Mert Dinçer (Kadir Has Üniversitesi) 

2) Burak Özkan (Yıldız Teknik Üniversitesi) 

3) Lütfullah Özçay (İstanbul Sabahattin Zaim

    Üniversitesi) 

Makaralı Bayanlar Kategorisi;

1) Yağmur Yüzgeçgöl (İstanbul Ticaret Üniversitesi) 

2) Hilalnur Özçırak (İstanbul Sabahattin Zaim

    Üniversitesi) 

3) Özlem Yumurtacı (Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi) 
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ÇANAKKALE
RUHUNU

YAŞIYORUZ
“Yeryüzünde bazı medeniyetler haklı 

olanı güçlü kılmak için haksızlara karşı 
savaşmışlardır. Onlar yeryüzünde adaleti ve 

barışı temin etmek için çalışmışlardır.
Onların rehberleri ve önderleri 

peygamberlerdir.”
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Ç
anakkale Zaferi’nin 102. yılında, şehit ve 

gazilerimiz İstanbul Sabahattin Zaim Üni-

versitesi’nde düzenlenen programda anıldı. 

“Çanakkale Ruhunu Yaşıyoruz!” başlığıyla 

gerçekleşen program İZÜ Merkez Kam-

püsü’nde gerçekleştirildi. 

 Yüzyıllık Destan Çanakkale…

Çanakkale Zaferi’nde şehit ve gazi olan kahraman 

askerleri anmak adına düzenlenen program, Kuran-ı 

Kerim tilavetiyle başladı. ‘Yüzyıllık Destan Çanakka-

le’ video gösterimiyle devam eden programın açılış 

konuşmasını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Ersoy yaptı. Çanakkale 

Zaferi’nin önemine değinen Prof. Dr. Arif Ersoy konuyla 

ilgili olarak, “Bugün İstiklal Savaşı’mızın öncüleri olan, 

bağımsızlık ve zaferin rehberleri, Çanakkale şehitlerini 

minnetle rahmetle yâd ediyoruz. Allah onlara rahmet 

etsin. Bildiğiniz gibi dünya tarihi haklıyı güçlü kılmak 

ile haksızı güçlü kılma arasında mücadele tabidir. Yer-

yüzünde bazı medeniyetler haklı olanı güçlü kılmak 

için haksızlara karşı savaşmışlardır. Onlar yeryüzün-

de adaleti ve barışı temin etmek için çalışmışlardır. 

Onların rehberleri ve önderleri peygamberlerdir. İşte 

Çanakkale’de emperyalist güçlere karşı savaşan ve 

şehit düşen askerler haktan yana zulme karşı cihat 

eden askerlerdir. Onlar kendi ülkelerini kendi yurtla-

rını müstevilere ve sömürgelere karşı sömürgecilere 

karşı korumak için ordaydı” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından İZÜ öğrenci ku-

lüpleri tarafından hazırlanan türkü ve şiir dinletisi 

yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile üniversi-

temizin işbirliğiyle kurulan ‘Çanakkale Savaşı Müzesi’ 

öğrenciler ve misafirler tarafından gün boyu büyük 

ilgi gördü. Öğrenciler tarafından katılımcılara, Ça-

nakkale’de savaşan kahraman askerlerin cephede 

yediği menü ikram edildi.

“Ey şehîd oğlu 
şehîd, isteme 

benden makber,
Sana âgûşunu 
açmış duruyor 

Peygamber.”

Mehmet
Âkif Ersoy
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İ
ZÜ Tiyatro ve Sanat Kulübü’nün organizas-

yonunda, İZÜ İSEFAM Konferans Salonu’nda, 

Aden Sanat Topluluğu bir tiyatro gösterimi 

gerçekleştirdi.

Sahnelenen “İyi Günde, Kötü Günde” adlı 

komedi türündeki tiyatro oyununun konusu ise 

şöyle;

“Oyunumuzun baş karakterleri Kadir ve 

Fatma, evliliklerinde iyi ve kötü yılları beraber 

geçirmiş olan mutlu bir çifttir. Çiftin evliliğinde-

ki bu huzurlu ve mutlu gidiş; sahip oldukları üç 

çocuğun kendi hayatlarındaki tercihleriyle her 

gün daha da renklenir. Aile olmanın birliktelik-

le ve dürüst bir yaşamla olabileceğinin farkında 

olan annenin ve babanın, çocuklarının yaşadık-

ları durumlar karşısındaki yapıcı bakış açısı ve bu 

halin komediye dönüşmesine tanıklık ederiz.”

Oldukça keyifli geçen gösteriminin ardın-

dan program hediye ve çiçek takdimiyle sona 

erdi.

İZÜ’de Tiyatro Zamanı:
“İYİ GÜNDE,

KÖTÜ GÜNDE”
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Ü
niversitemizin spor sorumlularının öz-

verili çalışmaları ile  basketbol takımı-

mız kuruldu. Basketbol takımı bu yıl ilk 

kez katılacağı Türkiye Uluslararası Spor 

Federasyonu’nun düzenlediği Üniversitelerarası 

2. Lig Basketbol Turnuvası için hazırlıklarını Ant-

renörümüz Ferdi Öztürk ile tamamladı. Yaklaşık 

3 ay süren zorlu ve uzun bir antrenman süreci 

sonunda takımımız lig için olumlu sinyaller veriyor.

Takımımız yapmış olduğu hazırlık maçları 

sonucundaki farklı galibiyetler ile göz doldurdu. 

Basketbol Takımımız bu sene ilk kez lige katıla-

cağından dolayı hem takım oyuncularında hem 

de teknik ekipte tatlı bir heyecan göze çarpıyor.

Basketbol takımı sporcularındaki istek, azim 

ve kararlılık teknik heyeti ve yöneticileri heyecan-

landırıyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

öğrencilerinin de basketbol takımına verdiği destek 

sporcuların motive olmasını sağlıyor.

Üniversitemizin spor sorumlularının tam 

destek verdiği özverili çalışmalarının bu sene  2. 

Lig Basketbol Turnuvası’nda başarı getireceğini 

ümit ediyoruz.

BASKETBOL 
TAKIMIMIZ
LİGE HAZIR!Yaklaşık 3 ay süren zorlu ve 

uzun bir antrenman süreci 
sonunda takımımız lig için 
olumlu sinyaller veriyor.
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İ
ZÜ Münazara ailesi olarak yola çıkışımız aslında 

büyük bir hikâyeyi barındırıyor. Büyük işler büyük 

emek ister diyerek üç arkadaş okulumuzda böyle 

bir eğitim ve çalışmanın başlaması için harekete 

geçtik.

İlk olarak münazara camiasından tecrübeli in-

sanlarla iletişime geçtik. İstemek başarmanın nasıl 

yarısıysa, bizim de bu işe olan ilgimiz meyvelerini 

verdi. Aldığımız tavsiyeler ve yönlendirmeler sonu-

cunda bu işi ehillerinden öğrenmek için okulda bir 

ilk olabilecek bir eğitim başlatmaya karar verdik. 3 

kulübümüzün yardımıyla geçen yılın ilk döneminde 

eğitimlerimize başladık. Eğitimlerimizin kalitesi bi-

zim için çok önemliydi, bu sebepten Ulusal Türkiye 

Münazara Şampiyonu Mehmet Fatih Özmısırcı ile 

anlaştık. İlk senemizde 3 farklı turnuvaya katılarak bu 

alanda deneyim sahibi olduk.

Gelecek seneki planlarımızı yaparken ilk dö-

nemimizde karşılaştığımız zorluklardan ötürü ve 

Türkiye’de münazara alanında 35 farklı kulüp faali-

yet gösterdiği için kulüpleşme kararı aldık. Aynı za-

manda en büyük etken, bu çalışma okulda ebedi 

kalsın isteğimizdi çünkü diğer türlü topluluk karşı-

sında konuşmayı seven bir grup öğrencinin yaptığı 

bir çalışma olarak kalabilirdi. Bu yıl dönem başında 

hız kaybetmeden eğitimlerimize başladık, sene ba-

şında Boğaziçi Münazara Turnuvası Şampiyonu Tah-

sin Bilge Avcı’yla devam etme kararı aldık. Senenin 

açılış programı olarak “Münazara Nedir?” ve “Gösteri 

Maçı” ile şampiyonların yarıştığı bir program gerçek-

leştirildi. Gösteri maçının konusu “Nitelikli Oy Siste-

mine Geçilmelidir” gibi zorlu bir konuydu deneyimli 

münazaracılar arasında tartışılan konu büyük ilgi ile 

izlendi. Üyelerimizin kaydı işlemleri tamamlandıktan 

sonra hemen zaman kaybetmeden münazara eği-

timlerimize başladık.  Öncelikli hedefimiz her hafta 

derslerimizi eksiksiz ve tam saatinde yapmaktı. Her 

hafta Çarşamba günü 14.00-18.00 arasında 2 saat 

teorik münazara eğitimi, 2 saat pratik münazara 

maçları yaparak takımlarımızı turnuvalara hazırla-

maya başladık. 

   Disiplinli Çalışmanın Ardından 
Gelen Başarı

Tabi ki bu yoğun tempo içerisinde güzel haber-

ler de almaya devam ediyorduk. İlk dönemin ikinci 

ayında resmi olarak üniversitemizin kulüplerinden 

biri haline geldik. Bu bizim için okul dışında katılaca-

İZÜ Münazara Kulübü:

“HER DÜŞÜNCEYE 
BİR ŞANS VER”

İlk olarak münazara 
camiasından tecrübeli insanlarla 

iletişime geçtik. İstemek 
başarmanın nasıl yarısıysa, 

bizim de bu işe olan ilgimiz 
meyvelerini verdi.

İZÜ Münazara Kulübü Başkanı Mustafa KOÇYİĞİT
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ğımız turnuvalarda çok daha rahat etmemizi sağla-

dı. Üyelerimizi yaklaşmakta olan Boğaziçi, Yeditepe 

ve ODTÜ turnuvalarına hazırlamak için 17 – 24 Ka-

sım’da iki kamp düzenledik. Katılımcılarımız sabah-

tan akşama kadar 8 saat içinde doyasıya münazara 

maçları yaptılar. Tabi ki uğraş, emekler ve yoğun ça-

lışma meyvelerini bir şekilde veriyordu. Katıldığımız 

ilk turnuva olan Yeditepe Üniversitesi Münazara Tur-

nuvasında 5 takım ile İZÜ’yü temsil ettik. Birçok üni-

versitenin yarıştığı turnuvada 90 takım arasında bir 

takımımız yarı finale kaldı. Boğaziçi ve ODTÜ’nün 

takımlarının çeyrek finalde elendiği turnuvada Mus-

tafa Koçyiğit ve Esad İşlek yarı finale kadar çıkma 

başarısı gösterdi. Ardından bir sonraki hafta artık bir 

gelenek haline gelmiş 9. Boğaziçi Münazara Turnu-

vası’na katıldık. Gelmiş geçmiş en büyük münaza-

ra turnuvasının yapıldığı organizasyonda 196 takım 

arasında üniversitemizi 5 takımla temsil ettik. Uzun 

ve çok yorucu geçen turnuvada takımlarımız kıyası-

ya bir mücadele verdi. Her maçta 

farklı farklı okullarla yarışan takımlarımız, Koç, Boğa-

ziçi, Galatasaray ve ODTÜ takımlarını eleme başarısı 

gösterdi, artık münazara için kültür haline gelmiş bu 

okullara kafa tutan takımlarımız doğal olarak dikkat 

çekmeye başladı. Yeditepe’deki başarının bir şans 

olmadığının en büyük kanıtı ise 196 takım arasında 

bir takımımızın çeyrek finale kalmasıydı, artık İZÜ 

Münazara’nın da burada olduğunun mesajı verilmiş-

ti herkese. On çeyrekte turnuvanın sıralama turla-

rı birincisi tam puanlı Bilkent Seyev takımını yenen 

Mustafa ve Esad oldu.

… ve Mutlu Son

Her güzel hikâyede olduğu gibi burada da bir 

mutlu son vardı. İlk dönemki bu başarılardan sonra 

yeni hedeflere, yeni turnuvalara göz dikmeye baş-

ladık. İkinci dönem katılmak istediğimiz üniversite-

lerarası turnuvanın hazırlıkları şimdiden başlamış 

durumda ve gidilecek deplasmanların tarihleri bek-

leniyor. Tabi ki İZÜ Münazara yine boş durmuyor ve 

Türkiye’de 5, 6 civarında okulun sahip olduğu İngi-

lizce münazara eğitimlerine başlıyor. İZÜ Münazara, 

üniversitemizi ulusal çapta temsil ettiği gibi seneye 

de uluslararası çaptaki turnuvalarda temsil etmek 

istiyor. Bu anlamda kulübümüz yabancı dilde ça-

lışmalarda bulunabilen bir öğrenci hareketi olmak 

niyetinde. 

Her görüşün konuşulup tartışıldığı, heyecanın 

dur durak bilmediği ve ateşli tartışmalar esnasında 

seviyenin her zaman korunduğu İZÜ Münazara Ku-

lübümüze “Her Düşünceye Bir Şans Ver” diyorsan 

seni de bekliyoruz.
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İ
ZÜ İnovasyon ekibi olarak daha platform ve 

kulüp halini almadan geçen seneden beri bir 

şeyler yapmanın peşindeydik. Lakin Endüstri 

Mühendisliği bölümünün ilk öğrencileri ol-

mamız hem bizim önümüzde örnek arkadaşlar 

olmamasına hem de bizi bu işlere karşı biraz 

geri durmamıza sebep oldu. Lakin okuduğumuz 

bölümün hem bizim hem üniversitemiz hem de 

ülkemiz için önemini gördükçe “Örnek yoksa, 

biz örnek oluruz” diyerek yola çıktık. Aslında 

yola çıkmaktan kastımız işin nasıl yapıldığını, iş-

lerin nasıl yürüdüğünü öğrenmeye başlamamız 

oldu. İşi ve ileride yapacağımız mesleğin çer-

çevesini yakinen şahit oldukça bu yıl için daha 

fazla motivasyona sahip olduk. Bu adımlardan 

sonra Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin Endüstri 

Mühendisliği öğrencileri olarak, ileride lider yö-

netici konumunu düşünen, inovatif çalışmalarla 

ülkesini ileriye taşımak isteyen, kendisine yöne-

lik basit kârı değil stratejik yatırımlar ile ülkesine 

katma değer katmayı düşünen öğrenci arka-

daşlarımıza yararlı ve verimli etkinlikler düzen-

leme kararı aldık. Bunun için gecen yılın Mayıs 

aylarında kendi aramızda toplantılar yaptık, nasıl 

etkinlikler yapabileceğimizi, nasıl bir yol çize-

ceğimizi ve bizimle birlikte olan öğrenci arka-

İZÜ
İNOVASYON
PLATFORMU

“Örnek yoksa, biz örnek oluruz”
diyerek yola çıktık.

Kulüpler

İZÜ İnovasyon Platformu Başkanı Menekşe Berker



83
www.izu.edu.tr

daşlarımıza nasıl yarar sağlayabileceğimizi ko-

nuştuk. Bu yılın başında da üniversitemizin SKS 

Daire Başkanı ile görüştük. Görüşmenin sonucu 

itibari ile SKS’ye bağlı bir platform olduk.

İlk olarak etkiNNlik.com ile yıl içinde ger-

çekleştireceğimiz programları görüştük ardın-

dan da üniversitemizin Mütevelli Heyeti Başkan 

Yardımcısı Sayın Mustafa Büyükabacı ile Tecrü-

be Paylaşımı hakkında sohbet ettik. Aslında he-

defimiz işe biraz daha emin adımlar ile başla-

maktı. Çünkü daha işin en başında olduğumuzu 

biliyor ve planlarımızın uzmanlar ile görüşüp 

öyle hayata geçirilmesini istiyorduk. Daha son-

raki programımız ise “Ya Sonra, Yaratıcılıktan 

Girişimciliğe“ programı oldu. Bu programda ise 

anlatsin.com kurucu ortağı olan Sargın Erdo-

ğan’ı, stajim.net kurucu ortağı olan Elis Yılmaz’ı 

ve mutlubiev.com kurucu ortağı olan Tayga 

Baltacıoğlu’nu ağırladık. Biz gençler için ol-

dukça verimli bir programdı çünkü konuşmacı 

katılımcılarımız da gençlerdi. İno-

vasyon alanında bir genci en çok 

umutlandıran şey bir başka gencin 

hayallerini ve yaratıcılığını girişim-

ciliğe dönüştürmesidir. 

Daha sonrasında Endüstri Mü-

hendisliği bölümündeki arkadaşla-

rımız ile Ford’un Kocaeli’ndeki fab-

rikasını gezdik ve sektörü yakından 

inceleme fırsatı yakaladık. Platform 

olarak aynı zamanda “Türkiye’de 

Oyun Sektörü” üzerine bir seminer 

programı gerçekleştirdik ve Evren 

Özgüner ile Tevfik Emre Efendioğ-

lu’nu üniversitemizde ağırladık. 

Bu etkinliklerin ardından bizim 

için bu yılın en önemli etkinliklerin-

den biri olan günümüzün inovas-

yon konusu Endüstri 4.0 hakkında 

konuşmak için bu işin üstadı Sie-

mens Genel Müdürü Ali Rıza Er-

soy’u yerinde ziyaret etmek oldu. 

Çünkü biz inovasyon tutkunları için 

genç girişimciler ile bir araya gel-

mek ne kadar önemliyse bu sektör-

de yıllardır ayakta kalan ve yenilikçi 

fikirleriyle hem sektörü genişletip 

hem de biz gençlere ilham veren hocalarımızı 

ziyaret etmek, onların tecrübesini dinlemek de 

bir o kadar bizim için önemli ve ilham verici. 

Dönemin son programında ise “Girişim Huku-

ku” konusunu Legal Girişim Hukuk Direktörü 

Ramiz Arslan ve Legal Girişim CEO’su Şükrü 

Köse’den dinledik.

Gelecek dönemde ise inovasyon konula-

rı hakkındaki seminerlerimizin devam etmesini 

planlarken yaptığımız gezilere de devam et-

mek istiyoruz. Bununla birlikte gelecek dönem 

odak noktamız üniversitemizin Kariyer Merkezi 

ile birlikte düzenleyeceğimiz 2. Kariyer Günle-

ri olacak. Bizler sadece Endüstri Mühendisli-

ği bölümü okuyan öğrencilerin değil en başta 

diğer mühendislik bölümünü okuyan, yönetim 

bilimleri fakültesi öğrencilerinin de içinde yer 

alabileceği bir platformuz. O sebepten gelecek 

dönemlerdeki bir başka hedefimiz ise interdi-

sipliner çalışmalarımızı arttırıp yarar sağlayaca-

ğımız herkese ulaşmak olacaktır. 

Kulüpler
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Kariyer

 Bilişimde Kariyer

İZÜ Kariyer Merkezi tarafından gerçekleşti-

rilen “Bilişim Sektöründe Kariyer” başlıklı progra-

ma Smith College ve Şehir Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Dr. Şadi Evren Şeker konuk oldu. Şeker, 

programda öğrencilerimizle tecrübelerini pay-

laştı.

 “Sektörde Boşluklar Mevcut”

Sözlerine kendini tanıtarak başlayan Şadi 

Evren Şeker, bilişim sektöründeki ilk parasını lise 

çağlarında kazandığını dile getirdi ve ekledi: “O 

dönemler kimse bu işleri bilmiyordu. Kolay para 

kazanma imkânı vardı fakat hala boşluklar mev-

cut, o yüzden avantajlısınız. Hızlı olmalısınız.”

Bu sektörün çalışanlarının sürekli bir geli-

şim içinde olması gerektiğinin altını çizen Şeker 

“Teknoloji 10 yılda 10 defa değişiyor. Kendinizi 

güncellemelisiniz. Bu sektörün fırsatları olduğu 

kadar tehditleri de çok fazla” diye konuştu.

 “Önemli Olan Satışını Yapabilmek”

Türkiye’de bilişim sektöründen ve eksikle-

rinden bahseden Şeker “Bir projeyi yaparken 

%80 yurtdışından alıyorsunuz, kalan %20’lik kı-

sım ise yerelleştirmek için kullanılıyor. Bazı pro-

jelere yerelleştirme şart, Amerika’dan alıp bura-

da olduğu gibi kullanamazsınız” dedi ve “Ürün 

ortaya koymak zor değil. Biz burada otursak bir 

arama motoru çıkarabiliriz. Önemli olan o ürü-

nün bir ekosistem içinde üretimini yapıp sata-

bilmek” sözleriyle Türkiye’deki sistemsel sorunu 

vurguladı.

Güney Kore ve Japonya’dan örnekler veren 

Şeker “Japonya ve Güney Kore’de savaş sonrası 

taş taş üstünde kalmamıştı. Ama şu an bu sek-

törde dünya çapında markalar çıkarıyorlar. Biz 

neden yapamıyoruz? Çünkü organizasyon anla-

mında bir sıkıntı var. Organize olup, ortak çalış-

ma gösteremiyoruz” dedi.

 “Gençler Mutlaka Çalışmalılar”

Gençlerin iş konusunda eksik kaldıklarından 

yakınan Şeker “Bizde kimse çalışmak istemiyor. 

Amerika’da Avrupa’da çalışmak çok normal bir 

Kariyer Merkezi ile

BİLİŞİMDE KARİYER
ve E-TİCARETTE

BAŞARIYI
YAKALAYAN

ŞİRKETLER

“Ürünü ortaya koymak zor 
değil. Biz burada otursak bir 
arama motoru çıkarabiliriz. 

Önemli olan o ürünün 
üretimini bir ekosistem 

içinde yapıp satabilmek.”
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durum. Bunda utanılacak bir şey 

yok. İş hanesine öğrencilik yazabi-

len tek toplumuz. Gençlere en bü-

yük tavsiyem mutlaka ama mutlaka 

çalışmalarıdır” dedi.

Program öğrencilerimizden ge-

len soruların cevaplanması ardından 

hediye takdimiyle son buldu.

   E-Ticarette Başarıyı             
Yakalayan Şirketler

Küresel Marka Nasıl Çıkar?

İZÜ Kariyer Merkezi tarafından 

organize edilen bir diğer etkin-

lik olan “E-Ticarette Başarıyı Yakalayan Şirketler 

.Com” üniversitemizin İSEFAM konferans salo-

nunda gerçekleştirildi.

Anlatsın.com kurucusu Sargın Erdoğan’ın ve 

Voscreen.com kurucularından Deniz Dündar’ın 

katılımlarıyla gerçekleşen programa öğrenciler 

yoğun ilgi gösterdi.

Programa kendi girişimcilik hikayesi ile baş-

layan Sargın Erdoğan, “Hayalindeki Şirketi Bul, 

Hayalindeki Üniversiteyi Bul, Hayalindeki Mesleği 

Bul” sloganlarıyla yola çıkan Anlatsın.com’a gele-

ne kadar hangi yollardan geçtiğini anlattı. İş ha-

yatına beyaz yakalı olma umudu ile atılan Erdo-

ğan, e-ticarete geçiş öyküsünü ve tecrübelerini 

öğrencilerimizle paylaştı.

Erdoğan “Bir girişimcinin başarıya ulaşmasını 

sağlayan grafikte, olmazsa olmaz ölüm vadisine 

uğramaktır” sözleri ile girişimcilerin ilk girişim-

lerinde başarıya ulaşamasalar da yollarında is-

tikrarlı bir şekilde devam etmelerini tavsiye etti. 

Girişimcilikte önemli olan şeyin piyasanın ihtiya-

cına yönelmek olduğundan bahseden Erdoğan, 

“Anlatsın.com’u açmadan evvel bir fizibilite çalış-

ması yaptık. Yaptığımız çalışmanın sonunda gör-

dük ki Türkiye’de yeni mezun öğrencilerin %85’i 

ne iş yapacaklarını bilmiyorlar. Bu soruna karşılık 

çözüm olarak Anlatsın.com’u açtık” dedi. Video 

röportajları ile iş arayanlara ve işverenlere zengin 

bir içerik sunan site, profesyonellerin ve öğrenci-

lerin deneyimlerini de konu alıyor.

“Amatör ruh dert değil, önemli olan sami-

miyet” şiarı ile yola çıkan Erdoğan, konuşmasını 

“Girişimcilikte az ya da çok, bir risk almak gerekir” 

sözleri ile tamamladı.

Program Voscreen’ın Kurucusu Deniz Dün-

dar’ın girişimcilik hikâyesi ile devam etti.

Dündar, programa “Voscreen altı yaşına ka-

dar, anadilini öğrenen bir öğrencinin karşılaştığı 

bütün içerikleri bünyesinde barındıran koca bir 

okyanustur” sözleri ile başladı. Dündar, bizlerin 

İngilizce öğrenemediğimizin ve öğretemediği-

mizin büyük bir problem olduğunun üstünde 

durarak, Voscreen’ı kurmanın altında bu proble-

matiğin yattığını belirtti.

“Bizimle iş yapmak isteyen Türk şirketler, 

yabancı dille mail atıyor, Türk olduğumuzu öğ-

renince bizimle çalışmaktan vazgeçiyor ya da 

ilgileri azalıyor” diyerek sözlerine devam eden 

Dündar, bunun en çok karşılaştıkları problem ol-

duğunu belirtti.

Program öğrencilerin sorularının cevaplan-

ması ve İZÜ Kariyer Merkezi’nin Deniz Dündar ve 

Sargın Erdoğan’a hediye takdimlerinin ardından 

sona erdi.
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Kitap

Farklı Görüşlerle

YENİ ANAYASA ve 
BAŞKANLIK

SİSTEMİ

İZÜ Öğrencilerinden Kitap:

Sinan Ergün - K. Göktürk Çalışkan

B
ugün Türkiye tarihi bir fırsat yakalamıştır. Top-

lumun tamamına yakını mevcut 82 anaya-

sasından kurtulmak istemekte, parlamenter 

sitemin de tahribatlarından şikâyet etmekte-

dir. Bu iki temel toplumsal talebin acilen ete kemiğe 

bürüneceği, demokrasiyi kurumsallaştıran, hukukun 

üstünlüğünü tesis eden, kişi hak ve özgürlüklerini 

genişleten ve Türk milletinin sosyo/kültürel bilinç ve 

birikimine en uygun modeli inşa ederken gayretimizi 

ortaya koymalıyız.

Türkiye tarihinde ilk defa sivil bir anayasa çalışması 

için start verilmiştir, zamanla ihtiyaç haline gelen yeni 

anayasa beraberinde sistem tartışmalarını da getirdi. 

Bu iki çalışma toplumun her kesiminde konuşul-

maya başlandı. Çünkü Anayasa temel hak ve özgür-

lükleri güvence altına alır, bireyleri devlete ve diğer 

bireylere karşı koruyan hukuki bir kalkan işlevi görür. 

Anayasa yaşam hakkından, düşünce özgürlüğüne; 

mülkiyet hakkından, çalışma özgürlüğüne, insan 

onuruna yaraşır bir yaşamın teminatıdır.

Ülkemizin mozaiğine uygun milletimizin Türk, 

Kürt, Çerkez, Alevi, Sünni tüm etnik kökenli vatan-

daşlarımızın haklarının eşit bir şekilde korunacağı bir 

anayasaya ihtiyacıdır, bu anayasa elbisesi artık Türk 

milletine dar gelmekte maalesef artık cevap vereme-

mektedir. 

Konunun konuşulup tartışılması en doğal 

olaydı ama içi dolu olmayan yüzeysel bir şekilde 

konuşuyorduk tabii ki bu konuyu işin uzmanları 

dediğimiz Anayasa üzerine çalışmaları bulunan 

siyasetçilerimiz, akademisyenlerimiz, hukukçula-

rımız, gazetecilerimiz tartışacaklardı ki sağlam bir 

şekilde yolumuza devam edelim ama gördük ki 

onlarda konuyu sulandırıp Başkanlık sistemi dik-

tatörlüktür anayasa komisyonlarına katılırız ama 

kırmızı çizgilerimiz var gibi işi yokuşa sürmekten 

başka bir şey yapmadılar.

Tabii ki Demokrasilerde farklı düşünceler zen-

ginliktir ama ülke menfaati olduğunda bütün fark-

lılıklar bir tarafa bırakılarak bu ülkenin faydası için 

çalışmaktır. Bunun örneğini bu Millet 15 Temmuz 

darbe girişimine karşı gösterdiği duruşla Yenikapı 

ruhuyla göstermiştir. 

Sinan Ergün ve K. Göktürk Çalışkan ile ülkemiz 

demokrasi tarihinin en önemli köşe taşları olabile-

cek bu konu üzerinde toplumun tüm kesimlerinin 

kendi görüşlerini içinde bulacağı ve yılların eski-

temeyeceği bir çalışma yapmak istedik ve müla-

kat kitabımıza başladık hiçbir siyasi parti ve görüş 

ayırt etmeden hepsi birbirinden kıymetli siyasetçi-

lerimizle akademisyenlerimizle gazetecilerimizle 

kanaat önderlerimizle mülakatlar gerçekleşirdik 

sorulması gerekenleri sorduk toplumun zihninde 

soru işaretlerine cevap aradık. 
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Kitap

ÖZGÜRLÜKTEN
KURTULMAK

A. Teyfur Erdoğdu

B
u kitap sıklıkla kullandığımız özgürlük kav-

ramının farkında olmadığımız içeriğini ele 

almaktadır. Başlıkta dikkatinizi çeken kur-

tulmak bilerek konulmuştur. Kitabın iddia-

sı özgürlüğün gerçekten kurtulunması gereken bir 

olgu olduğudur. 

Kitabı okuduğunuzda insanın istemese de hata-

ya düşme sebeplerinin başında özgürlük peşinde 

koşmak olduğunu fark edeceksiniz. 

Pekiyi, sorun tespitinden öte kitap bir çözüm 

önerisi getiriyor mu? Evet, kitabın ikinci bölümü 

Hürriyet adı altında bu konuya ayrılmıştır.

 A. Teyfur Erdoğdu Kimdir?

1970’de İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik Üni-

versitesi İnsan ve Toplum Bilimleri ve Felsefe bö-

lümleri öğretim üyesidir (2006). TRT Radyo1 Tarih 

Atölyesi isimli programın yapımcılığını ve sunucu-

luğunu yaptı (2012 – 2016)

Eğitimi: Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık. İs-

tanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi (Lisans). İstan-

bul Üniversitesi Siyaset Bilimi (Y. Lisans). Hacette-

pe Üniversitesi Tarih (Doktora).

Mesleki Tecrübesi: Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi öğretim görevlisi (1993 – 1999). 

Otto – Friedrich Bamberg (Almanya, 1999 – 

2000); Edinburgh (İskoçya, 2001); Aix – Marseille 

I (Fransa, 2000 – 2006) ve Chicago (ABD, 2014) 

üniversitelerinde burslu olarak akademik ve bilim-

sel faaliyetlerde bulundu.

Eserleri: Osmanlıca (Arap harfli Türkçe), Ermeni 

harfli Türkçe, Karamanlıca (Grek harfli Türkçe) ve 

İbrani harfli Türkçe üzerine eserler yayınladı, Fran-

sızca’dan çeşitli çeviriler yaptı. 

Bunun dışında Osmanlı tarihi, mimarlık, kavram-

lar, sosyal medya, estetik ve şehirciliğe yönelik ça-

lışmalar yayınladı, dersler verdi.

Özgürlük herkesin ağzına pelesenk oldu. Peki bu kavramı ne 
kadar iyi tanıyoruz? Bu kavram bize ne yapıyor? Bu kavram 

ile her kesim istediklerini dile getirip ifade edebiliyor mu? 
Kavramların farkında olmak bizi nereye götürür? Tüm bu 

soruların cevabı bu kitapta. İyi okumalar.
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İ
nsan vücudu-

nu oluşturan hüc-

relerin düzenli ve dengeli çalı-

şabilmesi için her bireyin sağlıklı beslenmesi 

gereklidir. Sağlıklı bir şekilde beslenebilmek için sağ-

lıklı gıda tüketimi yapılmalıdır. Bu besinlerin elde 

edilmesindeki süreçte kullanılacak hammadde ol-

dukça önemlidir. Gıda üretimi; kaliteli, temiz, tüketi-

me uygun nitelikte ham madde kullanımı ile başlar.

Türkiye’de gıda endüstrilerinin başlıca eksiklik-

lerinden biri, bu endüstrileri destekleyecek yeterlikte 

teknik ham madde ya da gıda bileşeninin ülkemizde 

üretilmeyerek ithal edilmesidir. İthal edilen bu ürün-

lerin güvenirliği ve işlevselliğinden emin olabilmek 

amacıyla yapılan resmi denetim ve firma içi analizler 

ülkemize ve firmalara ek maliyetler getirmektedir. 

Bununla beraber ithal edilen ürünlerin istenen kali-

tenin altında kaldığı da görülmektedir.

Ulusal ekonomimiz, toplumsal sağlığımız, de-

netim maliyetlerimiz, ürünlerimizin değerlenmesi, 

gençlerin istihdamı gibi birçok faktör göz önüne 

alındığında ulusal öncelik alanlarımızdan biri olan 

gıda sektöründe ilerlemeler kaydetmek için ürün-

lerimize giren katma değerli bileşenleri kendi ülke-

mizde üretme gerekli-

liğimiz net olarak ortaya 

çıkmaktadır.

Bu ihtiyaçtan yola çıkan İs-

tanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendis-

liği Bölümü, düşük katma değerli bitkisel yan ürün-

lerden bir dizi yenilikçi protein ürünü elde etmeyi 

başardı. Elde edilen proteinlerin Yrd. Doç. Dr. Hali-

me Pehlivanoğlu’nun da katkılarıyla, çölyak hastala-

rının tüketebileceği ekmek üretiminde kullanılması 

için İZÜ ve ilgili firmalar ortaklığıyla çalışmalar baş-

latıldı. Çalışmanın, yenilikçi protein ürünleri ve bu 

proteinlerden üretilecek proteince zenginleştirilmiş 

gıda ürünlerinin önünü açması bekleniyor. Gıda en-

düstrisi için referans gösterilebilecek bu çalışmalar 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gülseren’in yürütücüsü oldu-

ğu TÜBİTAK 3501 projesi desteği ile yapılıyor.

Proje ekibi, gıda alanında gösterdiği çabaları 

kozmetik ve eczacılık alanlarındaki uygulamalara da 

yönlendirme hedefinde.

*** Çölyak Hastalığı: Bağırsaklardaki besin emilimini sağla-

yan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve yiyecek-

lerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar 

oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır.

İZÜ Gıda Mühendisliği 
Bölümü’nden

ÇÖLYAK HASTALARINA
ÖZEL EKMEK

Çalışmanın, yenilikçi protein 
ürünleri ve bu proteinlerden 

üretilecek proteince 
zenginleştirilmiş gıda 

ürünlerinin 
önünü açması 

bekleniyor.
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İZÜ’lü Olmak

İ
stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Kurumsal 

İletişim ve Tanıtım Birimi olarak yıl içerisinde 

İstanbul içinde ve İstanbul dışında birçok fuar 

ve kariyer gününe katılıyoruz. Bu fuar ve kariyer 

günlerinde aday öğrencilerle buluşuyor ve onlara 

tercihleri doğrultusunda bilgi vererek üniversite-

mizin tanıtımını yapıyoruz. İlk dönem itibariyle 7 

farklı ilde ve İstanbul içi 6 farklı kariyer gününde 

aday öğrencilerle buluştuk. İl dışı; Kayseri, Aydın, 

Hatay, İskenderun, Bursa, Çorum, Ankara olmak 

üzere 7840 aday öğrenciyle bir araya geldik. Aynı 

zamanda İstanbul’da düzenlenen çeşitli kariyer 

günlerinde 1700 aday öğrencimizle buluştuk. Ku-

rumsal İletişim ve Tanıtım Birimi olarak daha faz-

la aday öğrenciye dokunup, onların hayatlarında 

ufak ama keskin kararlar almalarını sağlayarak ge-

leceklerinde küçük de olsa bir paya sahip olmayı 

temenni ediyoruz.

İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi, Kurumsal 

İletişim ve Tanıtım Birimi 
olarak birçok fuar ve 

kariyer günlerinde aday 
öğrencilerle buluşuyor 

ve onlara tercihleri 
doğrultusunda bilgi 

vererek üniversitemizin 
tanıtımını yapıyoruz.
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İZÜ’DE
KUZU

SEVME
GÜNÜ

İllüstrasyon Sanatçısı
Müberra Varlık

İZÜ İşletme Bölümü Öğrencisi
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Kampüsten Renkler

Rektörümüz Mehmet Bulut kuzuları severken...

Sınavların ardından kuzu severek stres attık.

Genel Sekreterimiz Ömer Faruk Özbek 

tavşanlarla hasbihalde...

Kuzulara minikler ve tavşanlar da eşlik etti.

Meğer onlar da kuzu kuzu sevilmeyi
bekliyorlarmış!

“Doğa ile İç İçe Eğitim” derken gayet ciddiydik.
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SOSYAL
MEDYADA İZÜ
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Eğitim Fakültesi

 - Türkçe Öğretmenliği

 - İngilizce Öğretmenliği

 - Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça)

 - Okul Öncesi Öğretmenliği 

 - Özel Eğitim Öğretmenliği

 - Sınıf Öğretmenliği

 - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

 - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

 - Psikoloji (Türkçe)

 - Psikoloji (İngilizce)

 - Sosyoloji (%30 İngilizce)

 - Tarih

Hukuk Fakültesi

 - Hukuk

İslâmî İlimler Fakültesi

 - İslâmî İlimler (%30 Arapça)

İşletme ve Yön. Bilimleri Fak.

 - İşletme (%30 İngilizce)

 - İktisat (%30 İngilizce)

 - İslam Ekonomisi ve Finansı (Türkçe)

 - İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) 

 - Uluslararası Ticaret ve Finansman

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

 - Bilgisayar Mühendisliği

 - Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

 - Elektrik Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

 - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

 - Gıda Mühendisliği (Türkçe )

 - Gıda Mühendisliği (İngilizce)

 - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

 - Mimarlık

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 - Beslenme ve Diyetetik 

 - Hemşirelik

 - Sosyal Hizmet

 - Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi*

*Bu bölümde eğitime daha sonraki yıllarda başlanması planlanmaktadır.

FAKÜLTELER ve BÖLÜMLER

*Bu program bir sonraki yarıyılda açılması planlanmaktadır.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ  ENSTİTÜSÜ

Yüksek Lisans Programları

- Aile Danışmanlığı ve Eğitimi - (Tezli / Tezsiz)

- Eğitim Yönetimi  - (Tezli / Tezsiz)

- İngiliz Dili Eğitimi - (Tezli)

- İşletme Yönetimi - (Tezli / Tezsiz)

- İslam İktisadı ve Hukuku -Arapça - (Tezli / Tezsiz)

- Özel Hukuk - (Tezli / Tezsiz)

- Kamu Hukuku - (Tezli / Tezsiz)

- Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş. - (Tezli / %30 İngilizce)

- Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş. -(Tezsiz)

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - (Tezli / Tezsiz)

- Sosyal Hizmet - (Tezli / Tezsiz)

- Sosyoloji - (Tezli / Tezsiz)

- Tarih ve Medeniyet Araştırmaları - (Tezli / Tezsiz)

- Temel İslam Bilimleri - (Tezli / Tezsiz)

- Uluslararası Finans ve Katılım Bank. - (Tezli / Tezsiz)

Doktora Programları

- Eğitim Yönetimi ve Denetimi

- İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans

- İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) 

- İngiliz Dili ve Edebiyatı

- İşletme 

- Kamu Hukuku

- Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş.(%30 İngilizce)

- Sosyal Hizmet

- Tarih ve Medeniyet Araştırmaları

- Temel İslam Bilimleri

- Sosyoloji

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık*

Yüksek Lisans Programları

- Bilgisayar Bilimi ve Müh. - (Tezli - %30 İngilizce)

- Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği - (Tezsiz)

- Gıda Mühendisliği - (Tezli / Tezsiz)

- İş Sağlığı ve Güvenliği - (Tezli / Tezsiz)

- Kent Çalışmaları ve Yönetimi - (Tezli / Tezsiz)

- Mimarlık - (Tezli)

- Beslenme ve Diyetetik -  (Tezli / Tezsiz)

- Hemşirelik - (Tezli / Tezsiz)*

Doktora Programları

- Bilgisayar Bilimleri ve Müh. (%30 İngilizce)

- Gıda Mühendisliği

- Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm

- Mimarlık



*Bu program bir sonraki yarıyılda açılması planlanmaktadır.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ  ENSTİTÜSÜ

Yüksek Lisans Programları

- Aile Danışmanlığı ve Eğitimi - (Tezli / Tezsiz)

- Eğitim Yönetimi  - (Tezli / Tezsiz)

- İngiliz Dili Eğitimi - (Tezli)

- İşletme Yönetimi - (Tezli / Tezsiz)

- İslam İktisadı ve Hukuku -Arapça - (Tezli / Tezsiz)

- Özel Hukuk - (Tezli / Tezsiz)

- Kamu Hukuku - (Tezli / Tezsiz)

- Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş. - (Tezli / %30 İngilizce)

- Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş. -(Tezsiz)

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - (Tezli / Tezsiz)

- Sosyal Hizmet - (Tezli / Tezsiz)

- Sosyoloji - (Tezli / Tezsiz)

- Tarih ve Medeniyet Araştırmaları - (Tezli / Tezsiz)

- Temel İslam Bilimleri - (Tezli / Tezsiz)

- Uluslararası Finans ve Katılım Bank. - (Tezli / Tezsiz)

Doktora Programları

- Eğitim Yönetimi ve Denetimi

- İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans

- İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) 

- İngiliz Dili ve Edebiyatı

- İşletme 

- Kamu Hukuku

- Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş.(%30 İngilizce)

- Sosyal Hizmet

- Tarih ve Medeniyet Araştırmaları

- Temel İslam Bilimleri

- Sosyoloji

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık*

Yüksek Lisans Programları

- Bilgisayar Bilimi ve Müh. - (Tezli - %30 İngilizce)

- Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği - (Tezsiz)

- Gıda Mühendisliği - (Tezli / Tezsiz)

- İş Sağlığı ve Güvenliği - (Tezli / Tezsiz)

- Kent Çalışmaları ve Yönetimi - (Tezli / Tezsiz)

- Mimarlık - (Tezli)

- Beslenme ve Diyetetik -  (Tezli / Tezsiz)

- Hemşirelik - (Tezli / Tezsiz)*

Doktora Programları

- Bilgisayar Bilimleri ve Müh. (%30 İngilizce)

- Gıda Mühendisliği

- Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm

- Mimarlık
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