


Kıymetli Zaim Dergi okuyucuları,

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak, ilk eğitim öğretim yılımızda oluşturduğumuz beş yıllık stratejik 
planımızda dünyanın önde gelen üniversiteleriyle rekabet edebilir uluslararası bir araştırma üniversitesi 
olmayı hedeflemiştik.

Bu hedefimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz akademik başarılar; gerçekleştirdiğimiz projeler, 
konferanslar; uluslararası üniversitelerle yaptığımız anlaşmalar ve iş birlikleri; hizmete açtığımız laboratuvar ve 
araştırma merkezleri bizleri çok daha güzel ve iyi bir geleceğin beklediğini müjdeliyor.

Bu yıl yaptığımız, önümüzdeki beş  yıllık stratejik planımızda bunları nasıl gerçekleştireceğimizi ayrıntılarıyla 
projelendirdik.

Üniversitemiz, dünyadaki gelişmeleri de göz önüne alarak, ilmin, bilimin, hem ferdi olarak insanı geliştiren 
ve hem de aynı oranda toplum hayatının kolaylaşmasını sağlayan projeler üretmeye, üretilen projeleri 
desteklemeye ve uygulamaya gayret ediyor.

Küreselleşen dünyada hızla artan siyasi ve ekonomik savaşlara ve onların olumsuz etkilerine karşı sessiz 
kalmak artık mümkün değil. Bulunduğumuz coğrafyanın güçlüğü ve bu zorlukların orta yerinde yer alan 
ülkemizin üstlendiği önemli misyon  bizlerin de çok daha fazla sosyal sorumluluk almamızı gerektiriyor. 
Özellikle İstanbul’da öncülük ettiğimiz ulusal ve uluslararası  projelerin sayısını her geçen yıl daha da 
artıracağımızı ve global dünyada coğrafyamızın gücünü ve etkinliğini  daha ileri seviyelere taşımak için gayret 
edeceğimizi vurgulamak isterim.  

Kurulduğumuz günden bu yana söz verdiğimiz gibi, özellikle yüksek lisans ve doktora  öğrencilerimizi 
uluslararası ilişkiler, dış politika, Avrupa Birliği, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar gibi alanlara yönlendirerek, 
özellikle tarihi hinterlandımızdaki  karar alıcılara yol gösteren ve kamuoyunu aydınlatan çalışmalara öncülük 
etmelerini sağlamaya gayret ediyoruz. Bu minvalde özellikle son zamanlarda tüm dünyayı ilgilendiren ve 
dikkatleri celbeden konferanslar düzenlediğimizi belirtmeden geçemeyeceğim. İslam Ekonomisi ve Finansı 
gibi önemli bir sahanın merkez üssü olan üniversitemiz, yine uluslararası birçok akademisyenin katılımıyla 
gerçekleştirdiği konferans ve seminerlerde güncel meselelere çözüm üretme çabasını gösteriyor.

Diğer taraftan, Gıda Mühendisliği alanındaki helal gıda, Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki ileri yazılım 
ve robot teknolojisi  projeleriyle, Teknopark kurma çalışmalarımızla da girişimcilerin önünü açacak, onlara 
rehberlik edecek, geleceğin mucitlerini yetiştirecek kuluçka merkezleriyle de iş ve teknoloji dünyasında biz de 
varız demenin gayreti içindeyiz.

Bilimin en güncel meseleleri hakkında ürettiğimiz çözümler, İlim Yayma Vakfı gibi köklü bir temel üzerinde 
bina edilen üniversitemizin istişare geleneğini zikretmeden geçemeyiz. Bizim istişare geleneğimiz, dergimizin 
mülakatlarına da ilham oluyor. Hem akademik ve siyasi, hem de kültür ve sanat alanında gerçekleştirilen 
söyleşilerimizi de dikkatle okuyacağınızı umuyorum.

Bu vesileyle, İslam İşbirliği Teşkilatının İstanbul’da yaptığı Kudüs Zirvesi’nden çıkan kararın tarih önünde 
adaletin tesisi için çok önemli olduğunu düşünüyor, yukarıda arz ettiğim üniversitemizde yaptığımız ve 
yapacağımız çalışmaların , bu tür tarihi kararların bütün dünyada yankı uyandırmasına ve en etkin şekilde 
uygulanmasına vesile olmasını Yüce Rabbimde niyaz ediyorum.

Unutmayalım ki gayret bizden yardım Allah’tandır.

Prof. Dr. Ramazan EVREN
İZÜ Mütevelli Heyeti Başkanı
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İslam İktisat Sistemi 
İnsanlığın Hizmetine 
Sunulmalı  Prof. Dr. Ali El-Karadaği

Üniversitemiz iftiharla söylemeliyim ki, 
taahhüt edilen ‘iyi bir eğitim sözü’nün 
gereğini yerine getirmek için her geçen 
günü artan yoğun çabalarımızı ulusla-
rarası alandaki çalışmalarımızla daha da 
güçlendirme gayreti içindeyiz. 

Önceki yıllardaki gibi bu yıl da yine 
İZÜ’nün aday öğrenciler nezdinde 
yüksek düzeyde kabule mazhar olması 
ve puanlarımızın da giderek yükselmesi  
sorumluluğumuzun daha  da artmasına 
neden olmuştur.

Sorumluluğu yerine getirmenin en 
önemli ayağı hiç şüphesiz kalitedir. 
Kalite düzeyini artırarak sürekli iyileşme 
politikamızı devam ettiriyoruz.  ‘İlim mü-
minin yitik malıdır’ düsturunca dünyanın 
kuzeyinden güneyine, doğusundan batı-
sına kadar pek çok bölgesinde üniversite 
eğitimi ve araştırmalarındaki gelişmeleri 
yakından takip ediyor ve bu çerçevede 
dünya standartlarını yakalayabilmek için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Malezya, Bahreyn, Fas, İngiltere, 
Hollanda, ABD ve daha birçok ülkeye 
yaptığımız ziyaretlerle üniversitemizin 
çalışmalarını uluslararası platformlarda 
anlatabilmek, karşılıklı işbirlikleri ve 
ilişkilerimizi güçlendirmek için gayret 
gösteriyoruz.  İkili anlaşmalarımızı 
hızlandırarak uluslararası bir araştırma 
üniversitesi olma yolunda önemli adım-
lar atmaya çalışıyoruz.

Uluslararası Araştırma Üniversitesi 
Kütüphane ve Teknoparkla daha da 
güçleniyor. 

Şükürler olsun yedinci yılımızda Tekno-
park iznimize kavuştuk...Bilindiği gibi 
Teknoparklar, sanayinin yoğun olarak 
bulunduğu kentlerde icat ve yenilikçi ça-
lışmaların sahiplenilmesini ve desteklen-
mesini hedefler. Kuruluş amacına uygun 
olarak yeni teknoloji üreten veya var ola-
nı daha da güçlendirmek için üniversite 
sanayi işbirliğine zemin hazırlayan Tek-
noparklar, meydana getirdikleri üretimle 
hayata ve ekonomiye en hızlı dokunan 
merkezlerdir. Uluslararası dünyaya açılan 
önemli bir kapıdır aynı zamanda.

Yakın zamanda aldığımız bu izin ile 
ülkemizin Teknopark’ı olan üniversite-
lerinden biri olmanın haklı gururunu 
yaşayacağız. Böylesi büyük bir kampüs-
te Teknopark’ın var olması İZÜ ailesinin 
araştırma altyapısını daha da güçlendire-
cek ve ülkemizin ekonomik kalkınma ve 
gelişme davasına ayrıca önemli katkılar 
sağlayacaktır. 

Araştırma altyapımızı güçlendirecek 
olan doğa harikası kampüsümüzde yakın 
zamanda açacağımız ülkemizin en kap-
samlı ve geniş kütüphanelerinden biri de 
bizlere ayrı bir heyecan veriyor. 

Ve Kalbimiz Kudüs...

Türk edebiyatının yaşayan üstatlarından 
Nuri Pakdil, “Kudüs sevilmeden insanlığa 
girilemez” der. Kudüs’ün Müslümanla-
rın ilk kıblesi olması onu ayrı bir yere 
oturtur.  Kudüs-ü Şerif kalbimiz, Mescid-i 
Aksa ilk kıblemizdir. ABD’nin, Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi ile 
ilgili kararı Müslümanların namusu, 
haysiyeti ve şerefiyle, ehl-i kitabın inancı 
ve değerleriyle, tüm insanlığın aklı ve 
basireti ile oynamaktır.

Tarihsel arka planına bakıldığında, 
Osmanlıların 500 yıldan fazla yönettiği 
Beytü’l Makdis’te başta üç semavi dinin 
mensupları olmak üzere tüm insanlar 
huzur ve barış içinde asırlarca birlikte 
yaşadılar. Osmanlılar bu coğrafyadan 
1918 yılında uzaklaştı/rıldı/ktan sonra 
Kudüs ve çevresinde bir daha barış 
ve huzur sağlanamadı. Günden güne 
de acılar katlanıyor. Ama yine ümitvar 
olmak için elde imkânlar var... Birleşmiş 
Milletler’in aldığı son karar ümitleri 
yeniden yeşertti. 

Son söz olarak, Zaim Dergi’nin elinizdeki 
son sayısında günden güne büyüyen İZÜ 
ailesinin enerjisini göreceksiniz. Ayrıca 
değerli isimlerle yapılan röportajlar ve 
özenle hazırlanan haberlerle Sizleri baş 
başa bırakıyor, emeği geçen herkese en 
içten şükranlarımı sunuyorum...

Gayret bizden Tevfik Allah’tan.

Prof. Dr. Mehmet BULUT
İZÜ Rektörü

İslam  Dünyası
Üzerine Yeni 
Bir Paradigma
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Uluslararasılaşma 
yolunda önemli 
adımlar…

her yerde, her daim



İSLAM 
DÜNYASI İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi 

(CIGA) tarafından gerçekleştirilen ‘Uluslararası İslam Dünyası Sempozyumu’ 
önemli düşünür, akademisyen ve yazarları bir araya getirdi. 

‘Yeni Bir Paradigma Oluşturmak ve Modern Problemlerin Analizi’ başlığıyla 
düzenlenen ve üç gün süren sempozyumun açılış oturumu ‘ümmet’ 
kavramının 21. yy’da ne ifade ettiğini irdeleyen bir panelle açıldı. 

ÜZERİNE YENİ BİR 
PARADİGMA
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“MÜSLÜMAN DÜNYANIN 
SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE 
TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL 
OYNAYABİLİR”

SEMPOZYUM OTURUMLARI  
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Açılış panelinin ardından yoğun ilgi gören ilk otu-
rum CIGA Başkanı Sami Al-Arian başkanlığında 
yapıldı. Yoğun ilgi gören açılış programında İZÜ 
Rektörü Mehmet Bulut, Emad Shahin ve Jonat-
han Brown’ın konuşmalarıyla son buldu.

Ardından ‘Ümmet Kavramını Yeniden İncelemek 
ve Yeni Bir Paradigma Geliştirmek’ konulu otu-
ruma geçildi. Bu oturum Sohaira Siddiqui baş-
kanlığında, Selim Argun, Arif Ersoy ve Hussein 
El-Kazzaz’ın katılımıyla gerçekleşti. Oturumun 
sonunda akademisyenler sempozyum katılımcı-
larının sorularını yanıtladı.

Toplamda altı oturumdan oluşan sempozyumda 
siyasi meşruiyet, hukukun üstünlüğü, Müslü-
man dünyanın karşılaştığı küresel problemler ele 
alındı.

Sempozyumun açılış panelinde Georgetown 
Üniversitesi’nden John Esposito, Jonathan 
Brown, İZÜ Öğretim Üyesi ve CIGA Başka-

nı Sami Al-Arian şu ana kadarki en kapsamlı ve 
ilgi çekici sempozyumlardan birine şahitlik ettik-
lerini belirterek, program boyunca değinecekleri 
konuları özetlediler.

Etkinliğin hayata geçirilmesinde önemli bir rol 
alan CIGA Başkanı Prof. Dr. Sami Al-Arian, Müs-
lüman dünyanın çok önemli bir süreçten geçtiği-
ni dile getirerek, içinde bulunulan problemlerin 
çözümü konusunda Türkiye’nin önemli bir rol 
oynayabileceğinin altını çizdi. Al-Arian, “Müs-
lüman dünyanın şu anda bu problemlere verdiği 
tepkiye bağlı olarak bu dönüşüm iyiye de gidebilir 
kötüye de gidebilir. Biz burada bu problemlerin de-
taylı olarak tartışılacağı bir ortam oluşturmak iste-
dik. Türkiye’nin rolünü, Türk-Müslüman dünya ile 
Müslüman-Batı dünyası arasındaki ilişkilerin nasıl 
iyileştirilebileceğine dair çözüm yolları arıyoruz” 
diye konuştu..

Yapılan kısa özetin ardından, İslamofobi ve Müs-
lüman karşıtlığı üzerine konuşan Esposito, aynı 
zamanda Batı’nın dış politikasına nasıl yansıdı-
ğını ele aldı. Jonathan Brown ise konuşmasında 
Klasik İslam Hukukunun modern öncesi dönem-
de ne ifade ettiğini irdeledi.

“DİYALOG BAŞLATMAK İSTİYORUZ”

Açılış panelinin sonunda, sempozyumun geneli 
ve etkinlik sonunda almayı bekledikleri çıktılar 
hakkında konuşan İZÜ Siyaset Bilimi ve Ulusla-
rarası İlişkiler öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer 
Taşgetiren, ‘Ümmet kavramı Müslümanlar için, 
tarih içerisinde ve şu anda ne ifade ediyor; Müslü-
man dünyası dağıldığı bu büyük coğrafi alan için-
de kendi içindeki problemlere nasıl öneriler geti-
rebilir’ gibi  sorulara cevaplar aranacağını belirtti. 
Taşgetiren, konuşmasını “Müslüman dünyanın 
karşılaştığı işgaller, demokratikleşme problemi, dış 
politikada ilişkileri, mezhepçilik problemi, sivil-as-

ker ilişkilerindeki problemler, İslam hukukunun 
nasıl daha anlaşılır olabileceği gibi meseller sem-
pozyum boyunca ele alınacak. İslam dünyasının 
geleceği ile ilgilenen, farklı perspektiflere sahip in-
sanları bir araya getirip bir tartışma, diyalog başlat-
malarını bekliyoruz. Bu dünyanın sorunları var ve 
bu sorunlar için oturup konuşmamız gerekiyor, bu 
konuşmaları yaptıktan sonra verimli sonuçlar elde 
edebileceğimizi düşünüyorum” diyerek tamamladı.
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Sempozyumda “Müslümanların 
karşılaştığı işgaller, demokratikleşme 
problemi, dış politika ilişkileri, 
mezhepçilik, sivil-asker ilişkilerindeki 
problemler ve İslam hukukunun daha 
anlaşılabilir olması” gibi konular ele 
alındı.



“İSLAM’DA MİLLİYETÇİLİK ve 
KISIR BİR AİDİYET FİKRİ YOKTUR, 
BÜTÜN İSLAM ÜMMETİNİN 
ELEŞTİREL OLMASI GEREKİR”

“ÜMMET OLARAK DAYANIŞMA 
İÇERİSİNDE OLMALIYIZ”

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Bulut yaptığı konuşma-
da İslam dünyasında iş birliği yapılması ge-

rektiğine değinerek “Ortadoğu ve İslam Dünyası 
Arap Baharı’ndan beri krizler içerisinde. Eğer ki 
iyi bir işbirliği dayanışma yapabilirsek, ümmet 
olarak sosyal ve siyasi çareler bulabilirsek daha 
iyi noktalara gelebiliriz. Biz İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi olarak İslam dünyasındaki so-
runları çözmek adına çalışıyoruz” diye konuştu. 
Rektör Mehmet Bulut Türkiye’nin son 15 yılda 
kat ettiği ilerlemelere değinerek bu durumun 
son yıllardaki hükümetlerle bağlantılı olduğunu 
belirtti. Prof. Dr. Bulut son olarak sempozyuma 
katkı sağlayan tüm konuklara teşekkür etti. 

“AYAĞA KALKMALIYIZ, ÖZGÜR OLMALIYIZ”

Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tarık Rama-
zan konuşmasında İslam dünyasının birlik olması 
gerektiğini belirtti. Ramazan, “Burada, ülkenizde 
şartları yerine getirmeniz, müdahil olmanız lazım. İs-
lam’da milliyetçilik yoktur ya da dar, kısır bir aidiyet 
fikri yoktur Ülkenizi elbette seveceksiniz ama bütün 
İslam ümmetinin de eleştirel olması gerekir. İnsanlar 
hapishanedeyse ve orada olmamaları gerekiyorsa o 
zaman söylemeliyiz, işkence görüyorlarsa o zaman 
dile getirmeliyiz. Ayağa kalkmalıyız, özgür olmalıyız. 
Özgür olmak başkasının aleyhinde konuşma özgür-
lüğü değil. Kendimize karşı özgür olabilmek, kendi 
hükümetimize karşı özgür olabilmek, diğerlerine karşı 
özgür olabilmek. Her zaman cesarete sahip olmalıyız. 
Eğer cesaretli Müslümanlar olmazsak, ümmet kavra-
mı yeniden canlanmayacaktır” diye konuştu. 

“AVRUPA VE AMERİKA’DA  
GÖÇMENLİK KARŞITLIĞI YÜKSELİYOR”

Georgetown Üniversitesi Öğretim Üyesi John 
Esposito, Müslüman dünyası ve Batı arasındaki 
ilişkiler üzerine yaptığı konuşmada insan hakları 
üzerine düzenlenen bir rapora değinerek, “Rapora 
göre 9 yıl içinde küresel haklarda ve insan hakların-
da çok büyük bir düşüş gözlendi, şu anda demokrasi 
ve insani sistemler tehdit altındadır. 2000’li yılların 
başından beri Müslümanlar iyilik, özgürlük istedi-
ler, sonra ne oldu kaç tane ülkede bunu görüyoruz? 
Avrupa ve Amerika’ya baktığımızda -ki Amerika 
bir göçmen ülkesidir- bugün Amerika’da göçmen-
lik karşıtı gruplar görüyoruz, bir başkan var Müs-
lümanlarla ilgili, camilerle ilgili kötü konuşuyor. 
Avrupa’daki seçimlerde göçmen karşıtı partilerin 
yükselişini görüyoruz. Göçmenlik karşıtı partiler 
yükseliyor ve ana akım partilere dönüşüyor. Ana 
akım partiler de geri kalmamak için ortama ayak 
uydurmaya çalışıyorlar” dedi.

Üç gün süren ve dünyaca ünlü akademisyenleri 
bir araya getiren sempozyum kapanış oturumu-
nun ardından sona erdi. 

İslam Dünyası Sempozyumu, 10 Ekim Salı günü Yahya Kemal 
Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen ve Dr. Tarık Ramazan, Dr. John 
Esposito ve Prof. Dr. Mehmet Bulut’un katıldığı “Günümüzde İslam 
Dünyası” başlıklı halka açık olan kapanış oturumuyla sona erdi.

İZÜ İslam ve Küresel 
İlişkiler Merkezi’nin 
(CİGA) düzenlediği 
“İslam Dünyası 
Sempozyumu” 
katılımcıları Müstakil 
Sanayici ve İşadamları 
Derneği’ne (MÜSİAD) 
ziyarette bulundu.
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Bir konuşmanızda “Emperyalizm 
girdabına kapılmanın yolu eğitimden 
geçer. Bugün Türkiye’de 80 yıldır 
oluşmuş bir beyin dokusu var, bu da 
verilen eğitimin sonucudur.” diyorsunuz. 
80 yıl önceki kodlarımıza dönmemiz 
nasıl mümkün olacak?

Öz kodlara dönmemizin imkânsızlığı ile 
başlayalım öyleyse. Neden? Çünkü in-
sanın kalıtımını sağlayan, teşkil eden 
etkenler genleridir. İnsanın kültür ve 

toplumsal mirasını geleceğe taşıyan en baş unsur 
yazıdır. Yazının değiştirilmesindeki o büyük etkiyi 
hiçbir zaman tam olarak anlayamadık, değerlen-
diremedik. Yazının değişmesi ile birlikte geçmişe 
uzanan çizgimiz kesilmiştir, böylece geçmişimizi 
kaybettik. Bu bireyin hafızasını kaybetmesine ben-
zer. Yani hafızasız bir toplum haline geldik. Sözlü 

gelenek ancak bir süre ileriye taşınır. 
Ama nesiller değiştikçe o sözlü gele-
nek kaybolur, silinir. Sözlü geleneği 
görenek olarak tanımlayabilir. Göre-
nek, bizim yetişme tarzımızdır aynı 
zamanda. Bunu besleyen ana kaynak 
ise yazı dilidir. Kişinin okuma-yaz-
ması yoksa bile, okuyan insanların 
arasında bulunarak oradan geçmiş 
değerleri tevarüs eder. Şu anda bize 
değerlerimizi intikal ettirecek hiçbir 
husus ve araç yok. Yazının ortadan 
kalkması, dili de uzun vadede kö-
türümleştirmiştir. Bugün o yazıyı 
geri getirseniz bile artık o dili kay-
betmişizdir. Çünkü yazısını ortadan 
kaldırdığımız o dili, yabancı bir dil 
gibi öğreniyoruz. Ecnebi bir dil, hiç-
bir vakit anadilin yerini tutamaz. 
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MEDENIYETIMIZE 
GIDEN YOL: DIN, DIL 
VE MATEMATIKTEN 
GEÇER

‘‘ ‘‘

Filozof Teoman Duralı 

2017’nin son günlerinde Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı ile 
medeniyete, eğitime ve kültüre dair sorular yönelttik.
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SÖYLEŞİ:

İbrahim Yarış
Hüseyin Yavuz
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Çünkü anadil kendini hissettirir. 
Ecnebi dil ise her zaman için bir 
üst yapı gibi kalır ve kalıp olarak 
varlığını sürdürür. Hâlbuki kültür 
yaşanan bir olaydır, böylece doğal 
bir akış içinde cereyan etmesi la-
zım gelir. Yazının değişmesi, dilin 
değişmesi öteki bütün değişimle-
re de kapı aralamıştır. Mimariden 
kılık-kıyafete kadar her şey zin-
cirleme olarak değişmiştir.

Hocam, Mısır, İran gibi 
müslüman ülkelerde 
yazıların, alfabenin 
değişmediğini görüyoruz. 
Aynı zamanda yönetim 
rejimlerinin değiştiği 
ülkeler bunlar. Bu 
tip ülkeler daha mı 
avantajlılar? 

Hem de çok... Size şöyle bir örnek 
vereyim: Bu son devrilen İran 
Şahı’nın babası Mustafa Kemal’i 
ziyarete gelir. Mustafa Kemal 
ona der ki: “Siz neden bizim gibi 
yazıyı değiştirmiyorsunuz?” Bu 
kişi Mustafa Kemal’e şu cevabı 
veriyor: “Biz yazı devrimi yapmış 
olursak, Hafız’ı, Ömer Hayyam’ı 
nasıl okuyacağız, nasıl anlayaca-
ğız?” Çünkü biliyor ki bu saydığı 
İran şairleri olmadan Fars oluna-
maz. Maalesef biz bunu anlamı-
yoruz. 

Rusya da aynı 
şekilde hiçbir zaman 
değiştirmemiştir...

Evet, komünist bir devrim olma-
sına rağmen ne dili değiştiriyor 
ne de yazıyı. Öyle bir devrim ya-
pıyor ki, çarlık zamanında döşen-
di diye demir yollarını söküyorlar 
adamlar. Ama dile ve yazıya do-
kunmuyorlar.

Biz ise Osmanlı Türkçesi 
metinleri okumakta 
bile zorlanıyoruz. Hatta 
Osmanlı Türkçesiyle 
yazılmış bilimsel eserler 
olduğunu duyunca 
şaşırıyoruz.

Evet, çünkü öyle alıştırıldık. Mü-
hendis olan fakat daha sonra Fel-
sefe’ye merak saran sözüm ona 
bir adam, felsefi bir konu hakkın-
daki toplantıda sunduğu tebliğde 

“Biz, cumhuriyeti kurana kadar 
okuma, yazmamız yoktu. Bir kişi 
gelir önüne kargacık burgacık ya-
zılarla dolu bir kitabı açar önüne, 
diğer bir yığın adam da onun ya-

nına gelir, bunlar garip sesler çı-
karırlar ve bir saat sonra dağılıp 
giderlerdi” dedi. O esnada  izin 
aldım ve dedim ki “Beyefendi siz 
o kargacık, burgacık yazının bir 
harfini tanıyor musunuz? Bura-
ya getirsem okuyabilir misiniz?” 
diye sordum. O da “Tanımam, 
okuyamam” dedi. “O halde nasıl 
o yazıyı yerin dibine batırıyorsu-
nuz. Bilmediğiniz bir şeyi kötü-
lemek çok ayıp bir şeydir. Çince 
bilmememe rağmen, Çince çok 

kötü bir dildir diyebilir miyiz? Si-
zin aşağıladığınız yazıyı okuyup, 
garip sesler çıkardığını iddia et-
tiğiniz adamlar benim babamın 
çağdaşlarıydı. Muhtemelen sizin 
de babanız oradan geliyordur. 
Bizim babalarımız Osmanlı dev-
rinde dünyaya gelmiş, yetişmiş, 
okumuş kişilerdi. İstiklal Harbi-
ni veren zabitler Mars’tan Nep-
tün’den gelmiyordu.” deyince sus-
tu kaldı. İşte böyle badirelerden 
geçtik biz. 

Kültür, okullar 
aracılığıyla 
yayılıyor

Bunu tasarlayanlar 
içerdeki aktörler miydi, 
yoksa dışarıdan kontrol 
edilen bir süreç mi 
yaşadık?

Tabii ki dışarıdan üstümüze boca 
edilen bir durumdu bu. En etkili 
yol olarak da Anadolu’nun çe-
şitli köşelerine kurulan okulları 
kullanarak fikirlerin yayılmasıy-
dı. Hafızam beni yanıltmıyorsa 
Amerikanların ülkemizde okul 
açmaları, 1830’larda, Tarsus, Er-
zurum, Van gibi illerde başlıyor. 
Malumunuz Robert Kolej de bu 
okullardan biridir. Daha sonra 
bunlara harbiye-mülkiye-tıbbi-
ye gibi yüksek öğrenim veren 
okullar da ekleniyor ve bu okul-
lar 40-50-60 yılda ürün vermeye 
başlıyor. Bunun dışında Amerika 
gibi batılı ülkelere de burslu tale-
beler göndermeye başladık ve ha-
len göndermeye devam ediyoruz. 
Geçmiş bir zaman dekanların 
katıldığı bir toplantıda bunu dile 
getirerek “Burs vermeyin. Türki-
ye’de yeteri kadar eğitim-öğretim 
yapılabiliyor.” dedim. İlkokul bi-
rinci sınıftan, profesörlüğüme 

 Bir kelime bütün 
bir kültür hayatı-
nın tezahürüdür. 
Kelime, tasavvuru-
muzda onu ortaya 
koyan, aklımıza 
getiren bir şeydir. 
Size çarptığımda 
‘af edersiniz’ de-
mem bambaşka, 
pardon demem 
bambaşka bir şeyi 
ifade eder.



belirsiz kelimeler... Ondan son-
ra mefhum kelimesini kaldırdık 
Arapçadır diye, şimdi ise kavram 
gibi konsept gibi kelimelere geldik. 
Demek ki mesele Türkçeleştirmek 
değildi. Türkçe bir ara nağmeydi, 
o da izale edildi ve şimdi maksat 
hâsıl oldu. Bir iki örnek bunlar 
sadece. Bugün cümle kursak, ne-
redeyse yarısı ecnebi kelimelerden 
oluşuyor. Bir kelime bütün bir 
kültür hayatının tezahürüdür. Ke-
lime, tasavvurumuzda onu ortaya 
koyan, aklımıza getiren bir şeydir. 
Size çarptığımda ‘af edersiniz’ de-
mem bambaşka, pardon demem 
bambaşka bir şeyi ifade eder. O 
af hissi bende bir şey, bir tasavvur 
yaratıyor. ‘Pardon’un öyle bir hissi 
yok, kupkuru.

Kimileri eski dili 
bilmemekle gurur 
duyuyor. Cüretkâr bir 
biçimde söylüyorlar 
bilmediklerini.

Özümüze ilişkin bir beyanattan 
korkuyoruz, çekiniyoruz. Gençli-
ğimde bu daha da uç noktadaydı. 
Belki bu 10 yıllık iktidarın biraz 
etkisiyle bu çekingenlik hafifledi. 
Eskiden kurduğunuz cümlede iki 
ecnebi kelime kullanmak mutlaka 
itibarınızı yükseltirdi. Tanzimat ile 
birlikte başlayan bir rahatsızlıktır 
bu. O zamanlar 90 küsur yaşında 
olan büyük halam, 90’lı yılların 
başlarında “falanca adam famil-
fodur” derdi. Çok gülerdik bu ifa-
deye. Tanzimat’ta Fransızcadan 
aldığımız bir kelimeydi bu. Daha 
sonra “Bonjour!” diyerek birbir-
lerini selamlarlardı. O da kalmadı 
neyse ki. Artık selam veriliyor mu 
verilmiyor mu bilmiyorum. Tram-
vayda, otobüste insanlar telefonla 
konuşurken tanık olduğum “bye 

bye”lar var birde. Eskiden “Allah’a 
ısmarladık, güle güle” vardı. İçin-
de Allah geçiyor diye, ilk “Allah’a 
ısmarladık”tan vazgeçtik. “Güle 
güle” ise, İtalyanların “ciao” ve 
İngilizlerin “bye bye” kelimesine 
tekabül eden bir ifadeydi. Ondan 
sonra o tedavülden kalktı yerine 
saçma sapan bir “hoşça kal” geldi. 
Ne manası var bilmiyorum. O da 
kullnılmıyor artık.

Meslek olmazsa 
herkes komutan 
olur 

Mutlaka yapılacak bir 
şey, üretilecek bir çözüm 
vardır...

Eğitim sorununu bir türlü orta-
dan kaldıramadık. Gayri milli ik-
tidarlar belki mahsus istememiş-
lerdi bunu fakat milli iktidarlar 
da eğitim-öğretime gerekli düze-
ni veremediler. 80’lerin ortaların-
dan itibaren yaklaşık 40 yıldır sü-
rekli beni danışma toplantılarına 
çağırırlar. Bu kadar yıl duvara ko-
nuşsaydım duvarda belki iz kalır-
dı. Ama bu kadar yıldır herhangi 
bir çözüm bulunamadı. Özal, De-
mirel, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller 
iktidarlarından beri aynı sorunlar 
devam ediyor. Her şeyin evve-
linde yapılacak iş eğitimdir. Siz 
bu eğitim sorununu görmezden 
geldiğiniz ve adam yetiştireme-
diğiniz için FETÖ gibi bir örgüt 
yetiştirdi. Onlar da gidip emper-
yalist İngiliz-Yahudi medeniyeti-
nin örneklerine dayanarak bunu 
yürüttü.

Göreve gelen her bakanla birlikte 
sistem değiştirildi. Niye, neden, 
nasıl? anlayamadık. Daha sonra 
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kadar bütün eğitimimi ve aşama-
larımı bu memlekette geçirdim. 
Birçok davetler almama rağmen 
dışarı gitmedim. Üstelik onla-
ra, İslam Felsefesi, İslam Tarihi 
hakkında değil, Biyoloji Felsefesi 
ve evrim üzerine dersler veri-
yordum. Viyana’da, Almanya’da, 
Amerika’da, Malezya’da, nereden 
çağrıldıysam gidiyorum orada 
ders veriyorum. Demek ki bu-
rada da yetişilebiliyor. Doğru 
düzgün yetiştirirsen de takdir 
ediyor adamlar seni. “Niye bu-
rada devam etmiyoruz?” dedim. 
Tabii ki bilgisayarın uç konuları, 
gök bilimleri gibi konularda ye-
tişmelerini sağlamak için oraya 
gönderme mecburiyetinde oldu-
ğumuz adamlar var. Ama felse-
feci, sosyolog, iktisatçı, hukukçu, 
kimyacı, biyolog gibi insanları 
yurt dışına yollamaya lüzum yok. 
Yetiştikten sonra gezmeye, gör-
meye gitmesinde ve hatta orada 
araştırmalara katılmasında bir 
beis yok. Fakat yetişme çağında 
olan bir genci yurt dışına gönder-
mek, onu buradan uzaklaştırmak 
demektir. 

Kelime, bütün 
bir kültür 
hayatının 
tezahürüdür

Dil çok belirleyici bir rol 
mü oynuyor?

Türkçe kadar gelişigüzel hareket 
eden bir dil bilmiyorum. Yazıyı 
değiştirerek, vizeyi kaldırdınız 
ama şimdi pasaport bile yok. 
Türkçe’ye sürekli yeni kelime giri-
yor. Bunlar artık bilimsel falan da 
değil. “Bye bye” gibi, “okey” gibi 

Gençlerimize ilgi duydukları alana 
yönelmelerini tavsiye ediyorum. 

Bunu söylemek kolay ama yapmak 
zor. Çünkü bu çarpık üniversite 

sınavları, gençlerin ilgi duydukları 
alana yönelme isteklerine cevap 

vermiyor.

Çocuklarımızın 
matematik 
bilmesi lazım. 
Zira matematik 
beynin 
yağlanmasıdır. 
Henüz ilkokul 
çağındaki 
çocuklarımıza 
karmaşık 
hesaplar, 
çetrefilli 
yurttaşlık bilgisi 
eğitimlerinin 
verilmemesi 
gerekir.
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“Ne okutalım?” sorusu geldi gün-
deme. Bakın ortaöğretim kesin-
likle mesleğe ve tekniğe yönelik 
olmalı. Dil bilgisi ve onu destekle-
yecek olan edebiyat ise her zaman 
lazım. Dinsiz olsanız bile dini öğ-
reneceksiniz. Böylece kararınızın 
bir dayanağını bulmalısınız. Din-
siz olduğunu söyleyenlere neye 
itirazı olduklarını soruyorum, 
susuyor, cevap veremiyor. 

Çocuklarımızın matematik bil-
mesi lazım. Zira matematik bey-
nin yağlanmasıdır. Henüz ilkokul 
çağındaki çocuklarımıza karma-
şık hesaplar, çetrefilli yurttaşlık 
bilgisi eğitimlerinin verilmemesi 
gerekir. Üniversitelerin sayısını 
bu kadar çoğaltmamak lazım. 
Meslek yüksekokullarının açıl-
ması daha güzel bir sonuç verir. 
Öyle bir okul düşünün ki general-
lerden ibaret, aralarda subay hele 
hele astsubay hiç yok. 

Meslek ortadan kalkınca 
ahlaki problemler baş 
gösteriyor değil mi 
hocam? O zaman da kolay 
yoldan para kazanmak, 
rantçılık, bunlar devreye 
giriyor ve emek kavramı 
ortadan kalkıyor. 

Zaten en büyük derdimiz emeğin 
ortadan kalkması. Köylü bile ar-
tık tarla sürmek istemiyor. İşçilik 
yok. Üniversitelerin mezun faz-
lası var. İnsanlar iş bulamadıkla-
rından şikayet ediyor ama öbür 
yandan aşağılık gördüğü işlerde 
çalıştırılmak istemiyor. Kırkla-
reli’nde kaldığım misafirhanede, 
temizlik yapan kadın, bana “Bil-
gisayar mezunuyum ve burada 
temizlik yapıyorum” dedi. 

Hocam birçok sektörde 
hepsi aynı dertten 
mustarip. Kaportacısı 
da berberi de çırak 
bulamıyor. Üstelik iyi 
maaşlar teklif edilmesine 
rağmen...

Oğlu mühendis olsun, kızı hekim 
olsun isteyen ebeveynler yüzün-
den. Bu bahsi Almanya bütün 
dehşetiyle yaşadı. Sonunda işçi-
lerini bizden ithal etmek zorun-
da kaldı. Şimdi de bunları nasıl 
üstümden atarım diye dertleni-
yorlar. Ama atamazlar artık bitti. 
Üç buçuk milyon Türk yaşıyor 
Almanya’da. Öte yandan Fransa 
da bu durumdan mustarip. Ülke-
de 9 milyon Kuzey Afrika kökenli 
Arap var. Bu tip örnekler varken 

şimdiden önlem almak gerekiyor. 
Suriye’den gelen ve okumayıp so-
kakta yetişen küçük çocuklarımız 
var. Onlar da büyüyecekler. Şu an 
basit işlerde kullanırız diye düşü-
nüyorlar fakat yarın kullanama-
yacaklar. Tıpkı Almanya’daki va-
tandaşlarımız gibi... Almanya’da 
bizim çocuklarımız, işçi olarak 
giden babalarının çalıştıkları işle-

re girmiyorlar artık. Şu an orada 
çok işsiz var. Türkiye’de durum 
daha da vahim olacak. Çünkü 
Avrupa ülkelerinde en azından 
bir sistem var. 

Gençler, ilgi 
duydukları alana 
yönelmeli

Hocam son soru olarak: 
Üniversite gençliğine 
öğüdünüz nedir? 

Gençlerimize ilgi duydukları ala-
na yönelmelerini tavsiye ediyo-
rum. Bunu söylemek kolay ama 
yapmak zor. Çünkü bu çarpık 
üniversite sınavları, gençlerin ilgi 
duydukları alana yönelme istek-

lerine cevap vermiyor. Bunun en 
açık örneğini kendi alanımda gö-
rüyorum. Zira, Felsefe öğrencile-
rinin yüzde 90’ı, bu bölüme kaza 
ile geliyor. İsteyerek geldiğinin 
söyleyenlerin bile hocalarını kır-
mamak için yalan söylediklerini 
düşünüyorum.  Artık Felsefe bö-
lümü açmanın lüzumu olmadı-
ğını defalarca söyledim. Bugün 
onlarca Felsefe bölümü var. Ne 
lüzumu var? İstemeyerek yapı-
yorsan eğer, çekilecek dert midir 
felsefe? İstemeyerek mühendis 
olunur, çünkü para getiriyor. Ge-
çerli olan mesleklerde bile yetişti-
rirken insanların kabiliyetini ölç-
mek gerekir. Sadece sözel-sayısal 
sınavlar yaparak her meslek gru-
buna adam almak deli saçması. 
Sayısal ve sözel, ameliyattaki cer-

rahın ne işine yarayacak? Başka 
kıstaslar var o konuda. Bu sebeple 
üniversite giriş sınavlarını kal-
dırmak lazım. Fakültelerin kendi 
sınavları olması lazım. Bu sebep-
le baştan aşağıya eğitim-öğretim 
sisteminin ıslahı, tamir edilmesi 
gerekir. Kültür ve siyaset politi-
kalarımızın değişmesi lazım. Ev-
veliyatımızın klasik eserlerinin 
değiştirilmeden, kendi usulüne 
uygun verilmesi lazım. Askerliğin 
cephede öğrenilmesi gibi... Masa 
başı oturmuş adama savaşı, cep-
heyi öğretemezsiniz.

Kıymetli vaktinizi 
ayırdığınız için çok 
teşekkür ederiz.

Estağfurullah. 

En büyük 
derdimiz 
emeğin 
ortadan 
kalkması. 
Köylü bile 
artık tarla 
sürmek 
istemiyor. 
İşçilik yok. 
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Kısa Zamanda Önemli Noktaya Ulaştık”

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği törenin açılış 
konuşmasını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut gerçekleştirdi. 
Geçen yılın kısa bir özetiyle konuşmasına başlayan 
Prof. Dr. Bulut, “Geçen akademik yılımızı başarıyla 
tamamladık ve 3. mezunlarımızı verdik. Lisans-
tan mezun olan 551 arkadaşımız taşıdıkları İZU 
diplomasının sorumluluklarını üstlenerek kendileri, 
aileleri, ülkeleri ve insanlık için hayırlı hizmetlere 
öncülük etmek ve üstlendikleri vazifelerini en iyi 
şekilde deruhte etmek üzere yeni bir hayata adım 
attılar.” dedi.

7AKADEMİK
YILI AÇILIŞI
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İSTANBUL SABAHATTİN  

ZAİM ÜNİVERSİTESİ  

7. AKADEMİK YILI AÇILIŞ 

TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

ÜNİVERSİTENİN HALKALI 

MERKEZ KAMPÜSÜ DİLLER 

OKULU BİNASI’NDA 

YAPILDI. TÖRENDE BAKAN 

YILMAZ, KATILIMCILARA 

“İSTANBUL SABAHATTİN 

ZAİM ÜNİVERSİTESİ 

GENÇ BİR ÜNİVERSİTE 

OLMASINA RAĞMEN HER 

ALANDA DİĞER VAKIF 

ÜNİVERSİTELERİNDEN ÖNE 

ÇIKMAYI BAŞARABİLMİŞ, 

GURUR DUYDUĞUMUZ 

ÜNİVERSİTELERİMİZDEN 

BİRİDİR” DİYE SESLENDİ.
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Yeni akademik yılda İZÜ’ye 
katılan öğrencilere iyi dileklerde 
bulunan Prof. Dr. Bulut, “7. yılı-
mızda bu tarihi kampüsümüzde 
yepyeni bir iklime kavuşmuş du-
rumdayız. Kampüsümüzde yeni 
inşa edilen fakülte binalarımız, 
yurtlarımız, araştırma merkezle-
rimiz ve kütüphanelerimiz, açık 
ve kapalı spor alanlarımız ve 
Anadolu yakasındaki Altunizade 
binamızla fiziki çevrede de çok 
farklı bir konuma ulaştık.” dedi. 
Prof. Dr. Mehmet Bulut sözleri-
ni, “ABD’den Malezya’ya, Hollan-
da’dan Japonya’ya kadar birçok 
ülkedeki üniversiteleri ve onların 
gündemini yakından izlediği-
mizi bilmenizi isterim. Bilindiği 
üzere ülkemizin en önemli 
sermayesi geleceğimizi emanet 
edeceğimiz genç nüfusumuzdur. 
En önemli sermayemizi emanet 
edeceğimiz bu insan kaynağı 
yerine kıymet daha uygun olur. 
Kıymetini, değerini bilip ona 
göre onlara gerekli iltifatı her hal 
ve karda göstermemiz gerekti-
ğini düşünüyorum. Biz de bunu 
yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bili-
yoruz ki marifet iltifata tabiidir” 
diyerek noktaladı.

“Mehmet Akif Azmine, 
Sabahattin Zaim 
Bilgeliğine Sahip 
Erdemli Gençler”

İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Ramazan Ev-
ren ise konuşmasında “Bilindiği 
gibi köklü bir eğitim geleneğine 
sahip İlim Yayma Vakfı tara-
fından kurulan üniversitemiz 
Mehmet Akif azmi ve şefkatine, 

rimizin uluslararası ilişkiler, dış politika, 
Avrupa Birliği, Ortadoğu, Balkanlar 
ve Kafkaslar ve benzeri alanlara yöne-
lik araştırma ve uygulama merkezleri 
kurarak karar alıcılara yol gösteren ve 
kamuoyunu aydınlatan çalışmalar yap-
maları ve kendilerini geliştirmeleri için 
imkânlar sağladık”

“İZÜ, Gurur Duyduğumuz 
Üniversitelerden Biri”

Törene katılan Milli Eğitim Bakanı İs-
met Yılmaz, yaptığı kürsü konuşmasında 
“İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
genç bir üniversite olmasına rağmen 
Rektörümüzün de belirttiği gibi her 
alanda diğer vakıf üniversitelerinden 
öne çıkmayı başarabilmiş, gurur duy-
duğumuz üniversitelerimizden biridir. 
Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyo-
rum. Başarılı akademik kadrosuyla, lider 
kişilikli öğrenciler yetiştirme yolunda 
ilerleyen İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitemizi ve üniversitemizi kuran 
İlim Yayma Vakfı’nı ve değerli öğrenci-
lerini tebrik ediyorum. Amacı eğitimin 
her kademesinde yetenekli ve ihtiyaç 
sahibi öğrencileri desteklemek, bilimsel 
yayınlar yapmak ve bu tür yayınları des-
teklemek olan, bu amaçla eğitimin her 
kademesinde bilimsel, kültürel, sosyal 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürü-
ten İlim Yayma Vakfına yükseköğretime 
olan katkılarından dolayı da teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Yapılan kürsü konuşmalarının ardın-
dan Prof. Dr. Ramazan Evren ve Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, Milli Eğitim Baka-
nı İsmet Yılmaz’a hediye takdiminde 
bulundu. İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi 7. Akademik Yılı Açılış Töreni,  
tüm fakültelere birincilikle yerleşen 
öğrencilere hediye takdim edilmesinin 
ardından sona erdi.

Sabahattin Zaim bilgeliğine 
sahip erdemli ve lider gençler 
yetiştirme misyonuyla ortaya 
çıktı. Üniversite olarak daha ilk 
öğretim yılında hazırladığımız 
5 yıllık stratejik planımızda 
üniversitelerimiz arasında ilk 
7’de olan ve dünyanın önde gelen 
üniversiteleriyle rekabet edebilir 
uluslararası bir araştırma üniver-
sitesi olmayı başlıca hedef olarak 
koyduk” dedi.

“Yüksek lisans, doktora ve 
araştırma ağırlıklı bir strateji 
izlediğimiz üniversitemizde 
başta tarihi hinterlandımızdaki 
değişim ve gelişimin yönetici 
adayları olmak üzere dünyadaki 
birçok ülkeden gencin eğitim 
gördüğü önemli bir araştırma ve 
uygulama üssü olmayı amaç-
ladık. Başarının sırrı hedeflere 
kilitlenmek olduğuna İZU Ailesi 
olarak yürekten inandık” diyen 
Prof. Dr. Ramazan Evren, “Bu 
hedeflere ulaşmada medeniye-
timizin değerlerini özümseyen, 
bilim üreten, insanlığa hizmet 
eden, donanımlı, erdemli ve li-
der insanlar yetiştirmeyi olmaz-
sa olmazımız kabul ettik” dedi.

Prof. Dr. Evren, konuşmasını 
şöyle noktaladı: “Türkiye’nin 
tarihi misyonu kendisine sadece 
siyasi, askeri ve ekonomik alan-
da değil aynı zamanda kültürel 
alanda da ciddi sorumluluklar 
yüklediğinin bilincindeyiz. İşte 
bu sorumluluk bilinciyle eğitim 
sistemimizi yakın coğrafyamız 
için yüksek eğitim alanında 
çekim merkezine dönüştürmek 
için seferber olduk. Buna uygun 
kadrolar oluşturduk. Daha önce 
de söz verdiğimiz üzere gençle-
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Başarılı akademik 
kadrosuyla, lider 

kişilikli öğrenciler 
yetiştirme 

yolunda ilerleyen 
İstanbul 

Sabahattin Zaim 
Üniversitemizi 

ve üniversitemizi 
kuran İlim Yayma 
Vakfı’nı ve değerli 

öğrencilerini 
tebrik ediyorum. 



Prof. Dr. ALİ EL-KARADAĞİ: 
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İDünya Müslüman Âlimler 
Birliği Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Ali El-Karadaği, İZÜ İs-
lam Ekonomisi ve Araştırma 

Merkezi’nin düzenlediği ‘Mali ve Finansal 
Ürünlerin Tespitinde Teolojik Yorum 
ve Etkisi’ konulu konferansa konuşmacı 
olarak katıldı. Karadaği İslam Ekonomisi-
nin artık tüm finans çevreleri tarafından 
kabul görmeye başladığını söyledi.

“Batılılar İslam Ekonomisine 
Yöneliyor”
Programın başında İslam İktisadı ve 

Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. 
Dr. Abdulmuttalip Arpa İZÜ’nün İslami 
finans alanında yaptığı çalışmalar ile ilgili 
bilgi verdi. Daha sonra kürsüye gelen 
Prof. Dr. Ali El-Karadaği, İslam ekonomi-
sinin, ahlaki değerlerden yoksun bireyin 
menfaati üzerine felsefesini kurmuş Batı 

ekonomilerinden ayrıldığını belirtti. Karadaği 
‘İslam Ekonomisi, kaynağı ilâhî olup bu irâde 
doğrultusunda bireyin, toplumum, devletin, in-
sanlığın varlık alanındaki tüm canlıların huzur ve 
saadetini esas alarak onlara adaletli bir yaşam tar-
zı sunmaya çalışan anlayışa sahiptir.  Günümüzde 
batı yönetimlerinin hem felsefî anlamda münte-
siplerini tatmin edememesi hem de birtakım ciddi 
ekonomik krizlerle karşı karşıya kalması mevcut 
ekonomik sistemin sonuna yaklaştığına dair 
önemli birer sinyallerdir’ diye konuştu. 

“Müreffeh Bir Hayat, İslam İktisadı ile 
Mümkün”
Son gelişmeler ile birlikte Batı dünyasının da 

İslam ekonomisine yönelmeye başladığını belirten 
Prof. Dr. Ali El-Karadaği ‘Yeni gelişmelere paralel 
olarak batılıların zaman zaman bir alternatif 
olarak İslam Ekonomisini araştırdıkları hatta 
kısmen de uygulamaya çalıştıkları da bilinmekte-
dir. İşte böyle bir dönemde Müslümanların İslami 
Ekonomi Sitemini, adalet eksenli anlayışla bir an 
önce vücuda getirmeleri ve insanlığın hizmetine 
sunmaları gerekmektedir. Zira insanlığın mü-
reffeh bir hayata kavuşmaları bu sistemin ikame 
edilmesiyle mümkündür’ dedi.

Prof. Dr. El- Karadaği konuşmasının sonunda 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin çalış-
malarını dikkatle izlediğini belirterek hem kişisel 
olarak hem de liderliğini yaptığı Dünya Müslü-
man Âlimler Birliği adına akademik dayanışma 
içeresinde olmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Program sonunda İZÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut tarafından Dünya Müslüman Âlimler 
Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali El-Karadaği’ye 
hüsn-i hat tablosu hediye edildi.

İslam İktisat
Sistemi İnsanlığın 
Hizmetine Sunulmalı

1 Temmuz 1949 tarihinde Irak’ın Süley-
maniye iline bağlı Karadağ bölgesinde dün-
yaya geldi. 1969 yılında İslam Enstitüsünü 
bitirerek enstitünün kendi bölgesindeki ilk 
mezunu oldu. 1970 yılında birçok hocanın 
onayıyla İslâmî ilimlere dair icazet aldı. 1975 
yılında da Kütüb-i Sitte’yi tahsil ederek bu 
konuda icazet aldı. Bağdat’ta İslam Hukuku 
alanında lisans eğitimi görerek 1975 yılında 
üstün başarıyla mezun oldu. Yüksek lisans 
eğitimini, Ezher Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesinde 1980 yılında başarıyla tamamladı. 
Aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi bölü-
münde doktora eğitimini sürdürerek Akitler 
ve Malî İşlemler alanında tezini tamamlayan 
Karadâğî, 1985 yılında yine üstün dereceyle 
doktorasını tamamladı. Hazırladığı tezin, 
topladığı beğeni ve takdirler sebebiyle diğer 
üniversitelere gönderilmesi konusunda 
tavsiye ve öneriler aldı.

Başta, Uluslararası Müslüman Alimler 
Birliği Genel Sekreterliği görevi olmak üzere 
birçok kurumda önemli görevler üstlenen 
Karadaği, aynı zamanda birçok uluslararası 
fıkhî konseyin de üyesi durumundadır. 

Seksenden fazla ilmî araştırma ve 
yirminin üzerinde kitap ve telifi bulunan 
Karadâğî, İslam Fıkıh Akademisi, İslam 
Alemi Cemiyeti, Uluslararası İslam Fıkıh 
Akademisi, İslam Konferansı Örgütü, Avru-
pa Uluslararası Fetva ve Araştırma Konseyi 
gibi birçok İslâmî kuruluşa da sürekli olarak 
katılımda bulunmaktadır.
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Prof. Dr. Ali el-Karadaği Kimdir?



Üniversitemiz akademisyenlerinden 
Ender Doğan, tasavvuf müziği de-
nince akla gelen ilk isimlerden biri. 
Tabiri caizse bir kültür arkeoloğu 
gibi araştırmalar yaparak, unutul-

maya yüz tutan değerlerimizin gün yüzüne çık-
ması için çabalıyor. Aynı zamanda sosyolog, ney-
zen ve bestekâr da olan Ender Doğan ile gençliği, 
müzik yaşamı, şu anki çalışmaları ve Türkiye’nin 
kültürel gelişimine dair konuştuk.
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Hocam, eğitimciler bir insanın 
kişiliğinin oluşmasının çocukluk 
yıllarına tekabül ettiğini belir-
tir. Sizden çocukluk yıllarınızı, 
gençliğinizi, günümüze kadar 
geçen süreyi anlatmanızı istesek 
öncelikle, neler söylersiniz?

1970 Malatya doğumluyum. İlkokulu 
Malatya’da bir köy okulunda tamam-
ladım. Elektrik olmayan bir muhitte 
geçirdiğim bu çocukluk günlerim, 
güneşin doğmasıyla başlar ve güne-
şin batmasıyla da son bulurdu. Uzun 
kış gecelerinde o yaşlı ninelerin ve 
dedelerin dizleri dibinde masallar 
dinlemekle geçti o yıllar. Masallar, 
destanlar çocuk muhayyilesini geliş-
tiren en önemli vasıtalardır kanımca. 
Televizyonsuz bir evde, radyodan 
Türk müziği dinleyerek ve onları 
ezberleyerek büyüdük. O zamanlar 
rahmetli babacığım da köyümüzdeki 
caminin imam hatibiydi. Onunla 
birlikte camiye gider müezzinlik 
yapar, ezan okur; aynı zamanda 
köydeki sünnet ve düğün merasimle-
rine katılır, oralarda mevlit okumayı 
öğrenirdim.  

MASALLARLA,
RADYO SESLERIYLE, 
TÜRK MUSIKISIYLE 
ŞEKILLENEN

ÇOCUKLUK 
YILLARI

SÖYLEŞİ:

Ömer Faruk Yasin



Zaman içinde bütün bu anlattık-
larımla şekillenmiş bir kişilik or-
taya çıktı. Daha sonra Malatya’da 
imam hatip okuluna başladım 
bu kısa sürdü. İkinci sınıftan 
itibaren İstanbul’a geldim ve eğiti-
mime burada devam ettim. 1984 
yılında, Eyüp Musiki Derneği’nde 
Süheyla Altmışdört hoca riyase-
tinde meşklere ve koro çalışma-
larına devam ettim. 1987 yılında 
ise ney üflemeye başladım. İlk 
destur aldığım zat, Neyzen Emin 
Dede’nin talebesi Eyüp Kızıl 
Mescit müezzini rahmetli Mesut 
Paker hocamızdı. Aka Gündüz 
Kutbay da kendisinin çırağıydı. 
Ney üflemenin yanı sıra ney ve 
kudüm yapmayı da Mesut Paker 
hocamdan öğrendim. Solistlik, 
beste çalışmaları, koro şefliği, ney 
üretimi ve daha sonra sosyolojiye 
intisabımla birlikte müzik sosyo-
lojisi ile çeşitlenen çalışmalarım 
başladı.

Meşhur mevlithan ve kaside-
hanlarla tanışma ve çalışma 
imkânı da buldunuz değil mi?

Günümüze kadar tabi çok 
önemli hocalarda tanıştık. 
Çocukluk yıllarımda radyodan 
dinleyebildiğim, daha sonraları 
ise yalnızca kandil akşamları 
televizyondan seyredebildiğim 
Türkiye’nin en iyi mevlithan-
larıyla tanışma imkânım oldu. 
Onlarla birlikte programlara 
katılma ve kendilerinden istifade 
etme imkânına kavuştum. Kani 
Karaca, Aziz Bahriyeli, Fevzi 
Mısır, İbrahim Çanakkaleli’yi bu 
önemli mevlithanlar arasında 
zikredebilirim. Aynı zamanda 
Türk musikisi alanında her biri 
büyük üstat olan Bekir Sıtkı Sez-
gin, Alaaddin Yavaşça, Cinuçen 

Tanrıkorur gibi üstatları ve halen 
hayatta olan Niyazi Sayın hocayı 
–Allah kendisine uzun ömür 
versin-, Sadrettin Özçimi’yi 
sayabilirim.

Aka Gündüz Kutbay’a da 
yetiştiniz mi hocam?

Hayır. Aka Gündüz Kutbay 1981 
yılında ahirete irtihal etmişti. 
Ben ise 1983 senesinin Mayıs 
ayında İstanbul’a gelmiştim. 
Hatta İstanbul’a geldiğim vakit 
Necip Fazıl Kısakürek’in cenaze-
si Fatih Camii’nden kalkıyordu. 
Böyle de uzun bir geçmişimi-
zin olduğunu söylemiş olduk. 
(gülüyor)

Daha sonra üniversitede 
sosyoloji eğitimi aldınız.

Evet. Sosyoloji bölümünü ta-
mamladıktan sonra bir müddet 
Erzurum’da Felsefe öğretmenliği 
yaptım. Sonra özel okullarda 

hem felsefe hem de rehber öğ-
retmeni olarak vazife yaptım. Ve 
sonra yüksek lisans ile akademi 
hayatına atılmış olduk. Hali 
hazırda ise müzikle ilgili sahne 
çalışmalarım, ney üretimi, musi-
ki dersleri, derleme çalışmalarım 
aynı şekilde devam ediyor.

MÜZİK EVREN-
SEL DEĞİLDİR, 
MİLLİDİR!

Hocam “Müzik evrenseldir.” 
diye küçüklükten beri duy-
duğumuz bir iddia var. Bunu 
sormadan konuya girmek 
istemedim. Sizce de müzik 
evrensel midir?

Müzik medeniyetin kimlik kartı-
dır. Ecdadımız kendi değerlerimiz 
üzerinden sanatla, şiirle, mimari 
ile ve musiki ile ruhlarımızı ihya 
ve inşa edecek büyük medeni-

yetler kurmuşlardır. Sanat, bu 
medeniyetin ayakları üzerinde 
durduğu temellerdendir. Bu cüm-
leden olmak üzere müzik evrensel 
değildir. Müzik millidir. Çünkü 
her toplumun, her milletin kendi 
bahçesinde kendi ürünleri, kendi 
meyveleri devşirilir. Müzik evren-
seldir tabiri sosyolojik anlamda, 
Batı ülkelerinin kendilerine alan 
açmak amacıyla kullandıkları bir 
sözdür. Özellikle 19. yüzyıldan 
sonra farklı toplumlar üzerin-
den zenginlikler devşirebilmek 
için diğer bilimlerde olduğu gibi 
müzik alanını da kullanmışlardır. 
Her tanım, her adlandırma bir 
ölçüde tanımladığı, adlandırdı-
ğı şeyi sınırlandırma özelliğine 
sahiptir. Hatta o şeyi kirletir ve 
yok eder. Batı, doğu toplumlarını 
tanımlayıp tasnif ederken de aynı 
yolu izliyor. “Müzik evrenseldir” 
derken de aslında kendi müzikle-
rinin evrenselliğini kabul ettirmek 
derdindeler. Eğer müzik evrensel 

olsaydı, bizim müziğimizi de 
onların dinlemesi icap ederdi.

Bu soruyu biraz da şunun 
için sordum: Yakın zamanda 
resmi cenaze törenlerinde 
Chopin’in cenaze marşı yeri-
ne Itrî’nin segah makamında 
bestelediği Tekbir’in icra 
edilmesine karar verildi.

Bu tabii ki çok güzel bir gelişme. 
Yavaş yavaş kendimizi tanımaya, 
kendi özümüze dönmeye doğru 
bir adım atıyoruz demekki.

Bu evrensellik kavramından 
ve Batı düşkünlüğünden 
bir yozlaşmanın peyda 
olduğunu gözlemliyoruz. En 
çok etkisini de genç nesilde 
görüyoruz sanırım.

Kendi kültürüne yabancılaşma ve 
başka kültürlere entegre olma teh-

likesi ortaya çıkıyor. Şöyle örnek 
vereyim: Bizim düğünlerimizde 
kına geceleri ve kına türküleri 
okuma geleneği vardır. Bu kına 
türkülerini biz ne zaman söyle-
meyi terk ettik, onun yerine başka 
yerden, popüler müzikten yama-
lar yaptık. Kültürel uygulamalar 
hiçbir zaman boşluk kabul etmez. 
Mutlaka yerine yabancı bir şey 
yerleşir. Onun için ritüel dediği-
miz şey kendini tekrarlayarak var 
olan bir şeydir. Ritüel olmazsa, 
yok olan bir şeydir kültür. Kültü-
rün diri ve canlı olarak hayatiyeti-
ni sürdürmesi, tekrar edilmesine 
ve uygulanmasına bağlıdır. Yoksa 
istila ile karşı karşıya kalır ve 
sonunda ölür. Dikkat ederseniz, 
bize ait olan birçok değer hayatı-
mızdan çıkmaya başladı. 1960’lı 
yıllarda bazı Alman ve Ameri-
kalı araştırmacılar geliyorlar ve 
Akdeniz yöresindeki Yörüklerden 
tutun da Torosların eteklerine ka-
dar ne kadar halı kilim nakışları 
varsa öğrenip kendileriyle beraber 
götürüyorlar. Yine aynı yıllarda 
bir Alman araştırmacının Türki-
ye’nin müzik haritasını çıkarttığı-
nı öğreniyoruz.

Müzik haritası nedir?

Mesela Sivas’ı merkez kabul ede-
rek, 15 km batıya veya doğuya 
ya da kuzeye, güneye gittiğiniz-
de müzik kültürünün bir anda 
değiştiğini görürsünüz. O kadar 
zengin bir müzik kültürümüz 
var. Başka bir ülkede bunun 
örneği yok. Her bir yörenin 
kendine mahsus bir karakteri 
var. Nağme karakteri, gırtlak 
özelliği, söyleyiş biçimi… Bütün 
bu zenginliklerimizden habersiz 
olarak yaşıyoruz.

26

G
Ü

Z
 2

01
7 

• 
Z

A
İM

 D
E

RG
İS

İ

27

G
Ü

Z
 2

01
7 

• 
Z

A
İM

 D
E

RG
İS

İ

“Batı, doğu toplumları nı tanımlayıp tasnif 
ederken de aynı yolu izliyor. ’Müzik evren-
seldir’ derken de aslında kendi müziklerinin 
evrenselliğini kabul ettirmek derdindeler.”



Neden?

Çünkü bir istila altındayız. 
Gözümüz sadece bize gösterileni 
görüyor. Bir türlü kendimizle baş 
başa kalamıyoruz, kendimizle 
baş başa kalma imkânı elimiz-
den alınmış gibi. Tabi bu kendi 
kültürümüze, kendi köklerimize 
karşı bizi yabancılaştırıyor.  Çün-
kü insan kültürüyle irfanıyla var 
olur. Ekonomisi çok güçlü olabilir 
bir ülkenin, ama kültürel yoksun-
luğun doğurduğu hasarı bu güçlü 
ekonomiler de tamir edemez.

KALBE GİDEN 
YOL, KULAKTAN 
GEÇER

Sizin “Kalbe giden yol kulak-
tan geçer” diye bir cümleniz 
de var. Ne anlatmak istiyor-
sunuz bununla?

Kulak, insana bahşedilen en 
önemli nimetlerin başında 
geliyor. Kulak gözden de üstün. 
Çünkü Kuran’da da işitme eyle-
mi, bilmeden ve görmeden önce 
zikrediliyor. “İnnallahe semiun 
alim”, “innallahe semiun basir” 
ayetlerinde bunu görüyoruz. 
Önce işitmenin zikredilmesi, 
onun üstün olduğu anlamına 
gelir. Bu bir Kuranı anlama 
usulüdür. Örneğin, kulak, göz 
gibi değildir. Göz belli bir açıyla, 
ışıkla sınırlıdır. Karanlıkta göre-
mezsiniz, çok aydınlıkta kamaşır. 
Kulak ise kamaşmaz, kapağı da 
yoktur. Eskilerin tabiriyle cihed-i 
sitte’den yani altı yönden haber 
alır. Bu yönüyle de kalbe benzer. 
İnsanlar vefat etmezden evvel 
vücutta en son işlevini yitiren 
organ kulaktır. Gözü görmeyen 

peygamber gelmiştir, fakat sağır 
bir peygamber gelmemiştir. 
Gözü görmeyen kişi imamlık ya-
pabilir ama sağır olan bir kimse 
imamlık yapamaz. Konuşamayan 
kişiler, duymadıkları için konu-
şamazlar. Hazret-i Mevlana der 
ki “Dil, kulak yoluyla bağlıdır.” 
Dolayısıyla kulak çok mühimdir.

O halde dinlediğimiz müziğin 
bize tesiri oldukça mühimdir 
değil mi?

O zaman bu kulağa giren şey-
lere dikkat etmeli kulağı temiz 
tutmalıyız dinleme eylemimizi 
gözden geçirmeliyiz, yine Hz. 
Mevlana’nın söylediği gibi “sen 
kulağını kargaya vermişsin, bül-
bülün sesini nereden duyacak-
sın”, işin özü, alıcılarımızı doğru 
frekansa ayar etmeliyiz.

Hocam kulaktan bahsetmiş-
ken, çok güzel besteleriniz 
var. Ayrıca Neyzenliğinizi bi-
liyoruz dinledikçe ruhumuzu 
arındıran sesler dinliyoruz. 
Hem Neyzenliğiniz hem bes-
te çalışmalarınız bu sanatkar 
kişiliğini tanımlar mısınız, 
bu güzel sesler, eserler hangi 
halet-i ruhiye ile ortaya 
çıkıyor?

Kişi ne ile meşgul ise kişiliği 
onun hüviyetine bürünür, sanat 
Cenab-ı Hakk’ın cemal tecellisi-
dir. Sanatın farklı yönleriyle mü-
nasebetimiz oldu çünkü bunlar 
bi nevi beslenme kaynaklarımız. 
Ben elinden geldiği kadar sana-
tın farklı dallarıyla da ilgilendim. 
Besteye gelince iki türlü yapılır; 
ilki, var olan bir güfteyi çok 
sevmişsinizdir. Mesela Eşrefoğlu 
Rumi hazretlerinin bir beytini 

aldınız buna bir beste yapayım 
diye düşünürsünüz. Sözlerin 
manası ve duygusu ile ilgili bir 
makam tespiti yaparsınız. İkinci 
yol ise, çok güzel bir nağme 
yakalarsınız ve bu sefer ona güfte 
aramaya koyulursunuz. İşte böy-
le bir eserin ortaya çıkması söz 
ve nağmenin uyumu bütünlüğü 
ile alakalıdır. Bazen söz nağmeyi 
buldurur, bazen de nağme sözü 
buldurur, bazen de her ikisi aynı 
anda gelir. Bu da ilham ile olur. 
Bu ilham işi biraz sübjektif bir 
alandır. Herkes de farklı farklı 
tecelli edebilir. Mesela ben bütün 
bestelerimi yalnızken ve geceleri 
yaptım. Çünkü gece âlem uyku-
dadır. Füyûzatın aktığı saatlerdir 
gece vakitleri. Sakinlik de önemli 
bir etkendir tabii ki. Bir de kar-
nınız aç olacak ki ruhunuz aktif 
olsun. Ruhla bedenin çalışma 
sistemi, prensipleri birbirine 
zıttır. Beden doymuşsa, ruh aç 
kalır. Beden doymayacak. Ruhun 
aktif olması için de bazı şartları 
var o şartların meydana gelmesi 
gerekiyor. Günümüz şehir şart-
larında zor bir şey, böyle ilhama 
mazhar olacak bu anlamda güzel 
besteler vücuda getirecek insan-
ların sayısı çok azaldı çünkü. Şu 
anda şehir hayatımız keşmekeşle 
dolu, hayat çok hızlı akıp gidi-
yor, insanlar doğru dürüst rüya 
bile görmüyorlar. Bir şarkıda 
diyor “Uykusuz gözlerde rüya 
olmuyor.” Eğer uykusuzsa bir 
insan, o rüya göremez. Uyuması, 
dinlenmesi lazım. Sakin ve din-
lenmiş bir beden ile mümkün 
olur bu. Ben çok az beste yaptım 
öyle bestekâr falan dediniz ama 
bestelerim az, bestekârlık yönüm 
güçlü sayılmaz daha çok icra ile 
ilgileniyorum.

HALK MÜZİĞİ 
VE KLASİK 
MÜZİK AYRIMI 
DOĞRU DEĞİL!

Hocam sanat musikisi de-
nince sanki bir üst tabakaya 
hitap eden bir kültür söz 
konusuymuş gibi algılanıyor. 
Ama türküler daha çok halka 
hitap eden bir şeymiş gibi. 
Böyle bir ayrım söz konu 
mudur?

Önce bu ifadeyi düzeltmeliyiz, 
Sanatın müziği olmaz! Müziğin 
sanatı olur, müzik sanatı olur. Sa-

nat müziği tabiri doğru bir tabir 
değildir. Bu söz galat-ı meşhur 
olarak yer etmiştir sadece. Her 
şeyden evvel Türk müzik sanatı 
daha doğru bir tabir. Mesela 
sanat resmi denmez, resim sanatı 
denir. Müzik sanatı denmesi 
bu bakımdan daha doğru olur. 
Klasik Türk Müziği, bir toplum-
da seçkin bir zümrenin tekeli 
altında değil. Klasik anlamda iyi 
bestekârlara baktığımızda bunu 
daha iyi anlarız. Bezcizade Meh-
med Muhyiddin Efendi’ye ya da 
Hammamizade Dede Efendi’ye 
baktığımızda bunu çok rahatlık-
la görebiliriz. Dede Efendi’nin 
babası hamam işleten bir kişidir 
örneğin. Yani toplumun farklı 
kesimlerinden yetişen fakir aile-
lerin evlatları aslında. Fakat soru-
da bahsini ettiğiniz şey onların, 
yaşadıkları muhitle alakalı bir 
konu esasında. Sanat bir muhit 
içerisinde, bir muhitin çevresin-
de gelişir ve büyür. Bu tür sanat 
ürünlerinin ortaya çıkmasına 
hazır bir zemin ortaya koyuyor 
bu muhitler. Tabi şunu da söyle-
mek gerekiyor ki klasik musikiyi 
herkes dinleyemiyor. Belli bir 
kulak eğitimi, dinleme eğitimi 
gerekiyor. Dinlemek, algılamak, 
hazmetmek, içselleştirmek için 
hakikaten bir altyapıya ihtiyaç 
var. Bu bakımdan klasik müzi-
ğin herkese hitap eden bir tarafı 
yok. Bütün dünyada bu böyledir. 
Bach’ı, Mozart’ı, Wagner’i herkes 
dinleyebilir mi? Ancak şunu ifa-
de etmek gerekir ki halk müziği 
ve klasik müzik doğru bir ayrım 
değil. Sonuçta ikisi de aynı kültü-
rün ürünü; aynı bahçenin farklı 
meyveleri gibi görmek lazım. 
Tekke müziğini de bu şekilde 
değerlendirmek gerek.
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“Sanatın farklı 
yönleriyle mü-
nasebetimiz 
oldu. Çünkü 
bunlar bi nevi 
beslenme 
kaynaklarımız, 
sanatın 
bir dalıyla 
ilgilenmek 
ondan bir şeyler 
öğrenmek baş-
ka bir alanını 
da besleyen bir 
şeydir.”

“Hz. Mevlana’nın 
söylediği gibi ‘Sen 
kulağını kargaya 
vermişsin, bül bülün 
sesini nereden 
duyacak sın?’ İşin 
özü, alıcılarımızı 
doğru frekansa ayar 
etmeliyiz.”



Klasik Türk Musikisiyle 
ilgilenebilmemiz için nota 
bilmek şart mıdır?

Hayır, nota bilmek değil kas-
tım. Yani dinleyebilmek için, o 
müziği dinleyebilecek bir kulağa 
sahip olmak için eğitimli olmak 
şartı var. Hem şiir dili için de 
böyledir. Mesela Şeyh Galip’in 
“Yine zevrak-ı derunum kırılıp 
kenâre düştü” mısraı gibi,( Yine 
gönlümün gemisi parçalanıp 
kıyıya vurdu) Nâbi’nin, Baki’nin 
şiirleri var. Bu tür şiirleri anla-
yabilmek, algılayabilmek için 
hem o şiirin manasını bilmek 
gerekiyor. Bu bakımdan bir tür 
emek gerektiriyor.

Gençlerimizin Klasik Türk 
Musikine bir mesafeleri 
olduğu aşikâr. Ne düşünüyor-
sunuz bu konuda?

Görüyoruz ki gençlerimiz kültü-
rümüzün çok uzağında maale-
sef ama bu onların bir kusuru 
değil. Bu bizlerin kusuru. Bizim 
ihmallerimizden kaynaklanan 
bir şey. Çocuklarımıza bu ilgiyi, 
bu merakı veremedik. Onlar da 
var olan meraklarını başka ilgi 
alanlarına yönelttiler ve kulak-
larını başka türde müzikler işgal 
etmeye başladı.  O şarkılarla 
duygularını terennüm eder hale 
geldiler. Dolayısıyla biz kendi 
kültürümüzü tanımıyoruz ve 
tanıtmakta güçlük çekiyoruz.

Klasik musikimizin yeniden 
neşvünema bulabilmesi 
için üniversitemizde ne tür 
çalışmalar yapılabilir?

Üniversitemizin bu konuda 
büyük bir imkân olduğunu 

düşünüyorum. Bizim özellikle 
ortak seçmeli derslerimizde Türk 
Müziği dersinin yapılması ve bu 
konuya meraklı olan arkadaş-
ların geliyor olması çok önemli 
oldukça verimli derslerimiz 
olduğunu söyleyebilirim, her 
bölümden farklı sınıflardan öğ-
rencilerimizin ilgiyle takip ettiği 
derslerimiz çok renkli geçiyor 
tabi bunu bütün ortak seçmeli 
derslerimiz için de söylemeliyiz. 
Mesela Sadettin Ökten hocamız 
bu hususta kafa yormuş, yıllarca 
emek vermiş, önemli bir ilim 
adamı ve mütefekkir. Onun bize 
açacağı yol, çizeceği ufuk çok 
önemli. Sadettin Ökten hocadan 
bizler azami derecede istifade 
etmeliyiz. Bu anlamda eğer kıs-
met olurca bir çalışma düşünü-
yoruz. Her ay bir bestekârımızı, 
hayatını, kişiliğini, eserlerini 
anlatıp, kültür ve sanat dünyamı-
za kattığı değerleri hocamızdan 
dinleriz. Daha sonra o bestekâr-

ların örnek eserlerinden birkaçı-
nı seslendiririz. Bu işe ilgi duyan 
arkadaşlarımıza ulaşabilirsek bu 
çalışmayı devam ettirebiliriz.

Bununla birlikte kulüp faaliyetle-
rinin, kültür ve sanat perspektifi 
anlamında mutlaka değerlendi-
rilmesi lazım. Kulüp faaliyetle-
rinin geçmişimizle bizi yüzleş-
tirme ve buluşturma konusunda 
ne gibi bir katkısı var, bunun 
da değerlendirilmesi gerekiyor. 
Aynı şekilde belli dönemlerde 
belli hassasiyetlerin ortaya çıka-
rılması gibi çalışmalara öncülük 
edilebilir. Örneğin geçtiğimiz 
dönemlerde Sayın Rektörümü-
zün de katılımıyla düzenlediği-
miz Şeb-i Aruz töreni ve Mevlevi 
ayini icrası oldukça ilgi gördü. 
Hatta televizyonlarda ve gazete-
lerde de haber oldu. Bu tür ça-
lışmalar mutat hale getirilebilir. 
Muharrem ayındaki hassasiyeti-
mizin ön plana çıkması adına bir 

program düzenlenebilir. Bu tür 
geçmiş tarihimizle irtibat kurma 
ve haberdar olma, bağ kurma 
etkinlikleri yapılabilir.

Gül haftasında gül dikmek, gül 
sohbetleri yapmak, güftelerinde 
gül geçen şarkılarımız ilahile-
rimizi okumak... Gül suyu ve 
güllaç ikram etmek... “Seyrimde 
bir şehre vardım, gördüm sarayı 
güldür gül” diyor ya şair, bizim 
de gözümüz gönlümüz, içimiz 
dışımız gül olur. Bunlar hem 
edebiyat, hem sanat, hem musiki 
anlamında bizi geçmişimizle 
buluşturur. Enstrüman çalan, 
sesi güzel olan arkadaşlarla ay-
rıca dersler dışında ilgilenmeye 
çalışıyoruz. Onlarla birlikte bir 
takım projeler için hazırlıkla-
rımız var mesela bir Neyzenler 
gurubu oluşturduk ders saatleri 
dışında ney eğitimimiz devam 
ediyor.

Ülke genelinde bu tür çalış-
maları nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Ülke çapında kültür politikası 
anlamında bir tercih yapmamız 
icap ediyor. Bu anlamda biraz 
gerideyiz gibi. Mesela Yeni 
Türkiye beklentimiz var. Bu yeni 
Türkiye’yi belirleyen ana unsur-
lar nelerdir? Yeni Türkiye dedi-
ğimiz zaman geçmişten kopuk 
bir Türkiye’yi mi kast ediyoruz? 
diye zaman zaman düşünmüyor 
değilim. Yoksa geçmişiyle sağ-
lam köprüler kuran, Türkiye’yi 
mi kast ediyoruz? Bu sorular çok 
önemli. Kaziyeyi muhkeme gibi 
karşımızda duruyor bu sorular. 
Bunun cevabını öncelikle biz 
samimi olarak vereceğiz. Bizim 
gönlümüz ne taraftan yana? 
Bunu yaptıktan sonra eğitim, 
kültür ve sanat üzerinde çok 
ciddi bir çalışma yapmamız 
gerekiyor. Bu çalışmalar zaman 

içerisinde meyvelerini verecektir. 
Televizyon programlarından 
dizi müziklerine kadar yeni bir 
değerlendirme yapmak icap 
ediyor…

Yakın zamanda TRT bünye-
sinde bir kültür kanalı açaca-
ğını duyduk. Bu da önemli bir 
gelişme sanırım…

Bu çok önemli bir adım. Zira 
TRT Müzik içerisindeki yayınlar 
da çok önemli örnek çalışmalar 
sunuyor bize. Bu topraklarda 
hakikaten bizim insanımızın 
kültürüne ve gelişmesine zarar 
veren programları yapmamak, 
yaygınlaştırmamak gerekiyor. 
Dolayısıyla işi daha temelden ele 
almak ve ehline müracaat etmek 
suretiyle işleri yoluna koymak 
gerekiyor. İnşallah zaman içe-
risinde güzel şeyler olacak, bu 
ümidimi muhafaza ediyorum.

3. MİLLÎ KÜLTÜR 
ŞÛRASI İZLE-
NİMLERİ…

Siz 2017 yılı içerisinde ger-
çekleştirilen 3. Milli Kültür 
Şurası’na da katılma imkânı 
buldunuz. Hem oradaki izle-
nimleriniz hem de şûradan 
çıkan sonuçlar üzerine neler 
söylersiniz?

Tabi 3. Milli Kültür Şurası’nda 
farklı alanda çeşitli komisyonlar 
mevcuttu. Ben müzik komisyo-
nuna katıldım. Burada müziğin 
çocukluk döneminden, anao-
kulundan ve hatta anne karnın-
dan itibaren başlayarak bir dizi 
işlerin yapılması, gündeme 
getirilmesi hususu konuşuldu. 
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“Sadettin Ökten hocamız kültürümüz hak-
kında kafa yormuş, yıllarca emek vermiş, 
önemli bir ilim adamı ve mütefekkir. Onun 
bize açacağı yol, çizeceği ufuk çok önemli.”



Ana okullarda ve ilkokullarda 
müzik dersine giren öğretmen-
lerin müzik zevki, algısı, seviyesi 
gibi çok önemli konular irdelen-
di. “Çocuklarımıza, gençlerimize 
ne tür müzikler dinletiliyor? 
Dinletilen bu müziklerin tarzı 
nedir? Tüketici topluma hiz-
met eden kitlesel medya ile 
mecburi ünsiyet ne derecede?” 
gibi sorular üzerine düşünüldü. 
Sokaktan geçerken kulağımıza 
çarpıveren müziklerden tutun 
da, hayatımızın her safhasında 
karşımıza çıkan müziklerden 
bahisle ciddi bir inceleme yapıl-
dı. Çünkü artık ölçü sokak oldu. 
Sanırım bize 80 yıldır dayatılan 
müfredatla ilgili bir problem 
bu. Gittikçe bu milletin umudu 
olmaktan uzaklaşarak yetişti-
rilen gençlerimiz var artık. Bu 
çocukların psikolojilerini bilen, 
pedagojik anlamda donanımlı, 
müzik bilimcilerin tavsiyelerine 
kulak veren müzik öğretmenler-
le başlıyor aslında bütün mevzu. 
Daha sonra sokaklardaki çayha-
nelerdeki, kafelerdeki mekânsal 
müzikler; daha sonra televizyon 
kanallarındaki, radyolardaki ve 
internetteki, kısacası her yerdeki 
müziklerin incelenmesi ve kont-
rol edilmesi gerekiyor… Sosyal 
devlet dediğimiz şey budur. Sos-
yal devletin her insanı eğitmek 
gibi bir görevi vardır. Devletin 
diğer televizyonlar ve kurumlar 
gibi reyting kaygısı olmamalıdır. 
Bu anlamda çocuklar ve gençlere 
yönelik çalışmalar yürütülmeli. 
Bazen başlangıçta bir algı zorlu-
ğu direnç görülebilir. Fakat bu 
ilaç vermeye benzer. İlk etapta 
acı gelen o tat aslında bir şifadır. 
Devlet anadır, babadır. Bu işi 
bir mürebbi, yol gösterici olarak 

kabul edip belli bir dönem bunu 
mecburi tutmak suretiyle kendi 
köklerimize dönmemizi kolay-
laştırmalıdır.

Her yerde tarihi ve kültürel 
değerlerimiz konuşuluyor fakat 
hep sözde kalıyor. Yapılan kon-
serler, televizyon programları, 
icra edilen müzikler, bunların 
çalıp söylenme üslubu ve o 
seyircilerin profilleri dahi bizim 
insanımızı etkiliyor. Malumunuz 
ülkemizde bazı denetçi kurum-
lar var, BDDK vs. gibi… Sanat 
ve müzik konusunda böyle bir 
denetleme kurumu yok. Bu tarz 
denetleme kurumlarının ortaya 
çıkması gerekmekte. Öte yandan 
bazı büyük şirketler ve holding-
lerin batı müziğine özellikle 
opera, filarmoni orkestrası gibi 
çalışmalara verdikleri sponsor-
luk desteğinin maalesef kendi 
kültürümüze ait alanlara yönel-
mediğini gözlemliyoruz. Bunun 
sebebi de eğitim müfredatımız-
dır. Bu şirketlerin, holdinglerin 
yöneticilerini yetiştiren müfre-
dat, onları Türk müziğine, kültü-
rüne yabancı bir zihinle, gönülle 
hareket etmelerine neden oldu.

Biz toplum olarak kültür konula-
rından çok uzağız. Hakeza siya-
setçilerimiz de kültür konusunda 
çok meraklı değiller. Mesela ben 
isterim ki milletvekilleri adayları 
içerisinde “Ben Kültür Bakanı 
olmak istiyorum arkadaş” diye 
yarışan adamlar çıksın. Çünkü 
ön teker nereye arka teker oraya. 
Bu işler böyledir.

Son zamanlarda kullanımı 
çok revaçta olan bir “Anadolu 
irfanı” kavramı var. Üniversi-
temiz bir ilim yeri olmasının 

yanında, aynı zamanda 
bir hikmet ve irfan yuvası. 
Bu irfan kavramını nasıl 
anlamak gerekiyor? İrfanî 
değerlerimizi nasıl harekete 
geçireceğiz?

İrfan bizim en önemli yapı 
taşımız. Kelime olarak “irfan” 
bilmek, anlamak, tanımak 
manasına geliyor. Arapça “arefe” 
kökünden geliyor. Ama bilmek 
derken, ilimden farkı var. İlim 
merkezi denebilir ama irfan 
merkezi derken bir şey kast edi-
yorsunuz. Oradaki fark nedir? 
İlim, aklın zihnin bilmesidir. 
İrfan ise kalbin ve gönlün bilme-
sidir. İrfan, çay içerken, yemek 
yerken hissettiğimiz lezzet 
gibidir. İrfan ilimden daha üst 
derecedir. Âlim bir kişi yüzme 
bilir, ârif bir kişi de yüzme bilir. 
Fakat ârif can kurtarır. Her yüz-
me bilen can kurtaramaz. Onun 
için irfan şimdilerde geri kazan-
maya çalıştığımız ve kurtuluş 

ümidimiz olan çok önemli bir 
meselemizdir. İrfani bilgi bir to-
hum gibi insanın kalbine ekilirse 
oradan sevgi olarak, muhabbet 
olarak, söz, fiil ve davranış 
olarak meyvesini verir. Anadolu 
insanının hamurunun mayasıdır 
irfan, budur yüzyıllardır birlik 
ve beraberliğimizi sağlayan şey. 
Bilgiye, irfana, sanata, musikiye 
aç insanlar olmalı ki toplum 
yükselsin ama şu hakikati unut-
mamalı “abur cubur ile beslenen 
acıkmaz”

İrfan Türküleri başlıklı bir 
albüm çalışmanız olmuştu. 
İrfanî müzik bize ne ifade 
eder?

İrfani müzik dediğimizde, insanı 
onaran, inşa eden, insan ruhunu 
ihya eden, dirilten, ayakta tutan 
bir durumu kastediyoruz. Ragıp 
Karcı üstadımızdan duymuştum 
o der ki; “İrfanı, çayın içindeki 
şeker diye tarif etmek doğru 
olmaz. Çünkü şekeri çaya son-
radan katıyoruz ve varlığını da 
biliyoruz. Çayın kalitesi, dem-
lenme süresi mütemmim cüzler 
olabilir fakat lezzetin kendisi de-
ğildir.” Müzik de öyledir. İçinde 
yaşadığımız toplumun bilgileri, 
ilim ve idrak ile içtimai hayatın 
süzgeçlerinden geçirdikten sonra 
ortaya kalana irfan diyoruz.

İrfan Türküleri, sözlerinde ve 
müziğinde işte bu kadim mesaj-
ları taşıyan Anadolu Tekke ve 
Aşıklık geleneğimizden doğan 
müziğin adıdır. Bendeniz bu 
alanda memleketimizin birçok 
yöresinde derlemeler yapmakta-
yım ve İrfan Türküleri adıyla TV 
Programları, Radyo programları 
ve konserler yapmaktayım.
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 “İrfan, 
Anadolu 
insanının 
hamurunun 
mayasıdır. 
Yüzyıllardır 
birlik ve 
beraberliğimizi 
sağlayan şey 
irfandır.”

“İlim, aklın zihnin 
bilmesidir. İrfan ise kalbin 
ve gönlün bilme sidir. “
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İZÜ’de gerçekleştirilen Uluslararası İs-
lam Dünyası Sempozyumu vesilesiy-
le bir araya gelen İstanbul Sabahattin 

Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut ve Hammad Bin Khalifa Üniver-
sitesi Rektörü Ahmad M. Hasnah yeni bir 
anlaşma için bir araya geldi.

ile KAPSAMLI İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASI

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM 
ÜNİVERSİTESİ İLE HAMMAD BİN 

KHALİFA ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 
ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ VE AKADEMİK 

İŞBİRLİĞİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇOK 
KAPSAMLI BİR ANLAŞMA İMZALANDI. 

HAMMAD
BİN KHALİFA 
ÜNİVERSİTESİ 
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Öğrenci değişimi ve akademik iş-
birliğini kapsayan anlaşma, özel-
likle İslam Ekonomisi ve Finan-
sı alanında öncü çalışmalarıyla 
öne çıkan iki üniversitenin yeni 
projelerin gündeme gelmesini 
sağlayacak. Anlaşma ile beraber 
özellikle “Osmanlı-Avrupa Para 
Vakıfları” alanında ortak araştır-
malar ve çalışmalar yapılması da 
kararlaştırıldı.

Yapılan anlaşmanın ardından 
açıklamalarda bulunan Prof. Dr. 

Bulut “İslami İlimler alanındaki 
araştırmaları ile ciddi bir mesafe 
kat eden Hammad Bin Khalifa 
Üniversitesi, İZÜ için ideal bir 
stratejik ortak olacak. İki üniver-
site olarak, bilgi ve fikir paylaşı-
mı ve ortak projeler üretip birlik-
te büyümek istiyoruz” dedi. 

Hammad Bin Khalifa Üniversite-
si  İslami İlimler Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Emad El-Din Shahin 
ise her iki üniversitenin bölgede-
ki güncel İslami ilimler alanında 

bilgi ve fikir üreten önder okullar 
olduğunu vurgulayarak “İslami 
akademik camianın en saygın 
üniversitelerinden biri olan İZÜ 
ile yapacağımız anlaşma her iki 
tarafın öğrenci ve araştırmacıla-
rına ciddi katkılar sağlayacaktır. 
Bu anlaşma vesilesiyle İslami 
ilimler alanında araştırmalar 
yapan, dünya çapındaki akade-
misyen ve kanaat önderlerini bir 
araya getirme gayemizin bir vur-
gusudur” dedi.



Malezya ve Brunie’de Yeni İş Birliği 
Anlaşmaları İmzalandı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut’un 
gerçekleştirdiği Malezya ve Brunei 
ziyaretleri kapsamında, her iki ülkenin 
saygın üniversiteleriyle iş birliği anlaş-
maları imzalandı. Başta öğrenci ve aka-
demisyen değişimi olmak üzere çeşitli 
konularda anlaşmalar imzaladı.

Seyahat kapsamında ilk ziyaretini 
Malezya’ya gerçekleştirien Rektörümüz 
Prof. Dr. Mehmet Bulut, aralarında 

Uluslararası Malezya İslam 
Üniversitesi (IIUM), Malezya 
İslam Bilim Üniversitesi (USİM), 
Malezya  Uluslararası Selangor 
İslam Üniversitesi (KUIS) ve 
Malezya İslam Bilim Üniversitesi 
(USİM)’nin de yer aldığı üniver-
sitelerle akademik ve bilimsel iş 
birliği anlaşmalarına imza attı.

Daha sonra Brunie’ye geçen 
Prof. Dr. Mehmet Bulut, Sultan 
Sharif Ali İslam Üniversitesi 
(UNISSA) ile ortak projeler ge-
liştirilmesi, akademik ve bilimsel 

iş birliği yapılması konusunda 
anlaşma sağladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Bulut’a ödül verildi

Brunei ziyareti dolayısıyla Sultan 
Sharif Ali İslam Üniversitesi’nin 
düzenlediği “International 
Conference on Philanthropy for 
Humanitarian Aid” konulu bir 
konferansa katılan İZÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Bulut, “A look 
to the Ottoman Cash Waqfs 

As Alturistic Finance Model” ko-
nulu bildiri “en iyi ikinci bildiri” 
ödülüne de layık görüldü.

Malezya’dan İZÜ’ye Yeni Proje 
Ortakları 

İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Bulut burada birçok 
temasta bulunarak, yeni projeler 
ve ortaklıklar için anlaşmalar 
sağladı. University of Mala-
ya, University Putra Malaysia 
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KURULDUĞU GÜNDEN BUGÜNE 
“ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE” 

OLMAYI HEDEFLEYEN VE 
BU DOĞRULTUDA ADIMLAR 

ATAN İSTANBUL SABAHATTİN 
ZAİM ÜNİVERSİTESİ YURT 

DIŞINDA BULUNAN ÖNEMLİ 
ÜNİVERSİTELERLE YAPTIĞI 

ANLAŞMALARLA VİZYONUNU 
GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR. 

ABD ve Avrupa’dan 
Sonra  Asya’da 
Akademik İşbirlikleri

Uluslararası Selangor İslam Üniversitesi Sultan Sharif Ali İslam Üniversitesi



(UPM) ve Malezya Asya Pasific 
Üniversitesi üst düzey yöneticile-
ri ile bir araya gelen Rektör Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, başta öğrenci 
ve akademisyen değişimi olmak 
üzere, araştırma projelerinde 
karşılıklı ortaklık ve işbirliğinin 
yürütülmesine yönelik anlaşma-
lara vardı. 

Son olarak, Malezya ile kültü-
rel işbirliğimizin gelişmesinde 
önemli rol oynayacak olan Kuala 

Lumpur’da bulunan Yunus Emre 
Enstitüsü ziyaret edilerek görüş-
meler yapıldı. Böylece İZÜ’nün 
tüm fakülte ve enstitülerindeki 
öğrenciler için yepyeni imkânlar 
ortaya çıkmış oldu.

3 Kıtada Eğitim Fırsatı

Malezya ziyaretlerini dergimiz 
için değerlendiren Rektör Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, Malezya’nın 

doğunun parlayan yıldızı ol-
duğunu vurgulayarak, bilimsel 
altyapısı güçlü olan önemli üni-
versitelerle anlaşmalar yapıldı-
ğını belirtti. Prof Bulut, konuş-
masına “İZÜ, öğrencilerine ve 
öğretim üyelerine Avrupa ve 
Amerikan üniversitelerinin yanı 
sıra Asya’da da önemli imkânlar 
sunmaya devam ediyor” diyerek 
son verdi.
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Prof. Dr. Malik Badri Kimdir?

Sudan asıllı olan Prof. Dr. Malik 
Badri, Beyrut’ta bulunan Ameri-
kan Üniversitesi’nde Psikoloji eği-
timi aldı. Doktorasını İngiltere’de 
bulunan Leicester University’de ta-
mamladı. Birçok Arap ülkesindeki 
üniversitelerde Psikoloji bölümü-
nün kurucusu oldu. İslami Psiko-
loji alanında dünyanın en tanınan 
ismi olan Prof. Badri, İZÜ bünye-
sine katılmadan önce Uluslararası 
Malezya İslam Üniversitesi Psiko-
loji Bölümünde hocalık yapıyordu.

Malezya ziyaretinde önemli te-
maslar da gerçekleştiren Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Bulut, Psiko-
loji alanında dünyaca ünlü bir 
isim olan Prof. Dr. Malik Badri 
ile İZÜ Psikoloji Bölümü aka-
demik kadrosunda yer alması 
için görüşmelerde bulundu. 
Özellikle Psikoloji bölümün-
deki öğrenciler, Eylül 2017 tari-
hinde İZÜ’nün akademik kad-
rosuna katılan dünyaca ünlü 
akademisyen Prof. Dr. Bad-
ri’nin bilgi ve tecrübelerinden 
yararlanma şansı elde edecek.

Psikolojinin Efsane İsmi Prof. Dr. Malik Badri İZÜ’de

İZÜ ULUSLARARASI ARAŞTIRMA 
ÜNİVERSİTESİ

LİSANS
ÖĞRENCİ

6112

DOKTORA
PROGRAMI

TÜRKİYE’DEN
ŞEHİRDEN

ULUSLARARASI
ÖĞRENCİ

31 
LİSANS

PROGRAMI

YÜKSEKLİSANS 
PROGRAMI

46

15

76

74

2748

1079

LİSANSÜSTÜ 
ÖĞRENCİ

DÜNYADAN
ÜLKEDEN



Helal Gıda Sertifikası verme 
yetkisine sahip 59 firmayı 
denetleyecek olan Helal Gıda 
Ar-Ge Mükemmeliyet Merke-

zi İZÜ bünyesinde açıldı. Açılışa, İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, 
Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Recep Şencan, Helal Gıda Ar-Ge Merkezi 
Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yaman, 

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Muhammed Zeki Du-
rak, Helal Gıda Ar-Ge Mükem-
meliyet Merkezi Projesi Koor-
dinatörü Abdulkadir Şahiner 
katıldı. İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi bünyesinde faaliyet 
gösterecek merkeze Yıldız Tek-
nik Üniversitesi, Küçükçekmece 
Belediyesi ve İstanbul Kalkınma 
Ajansı da destek veriyor.

Avrupa’ya da Hizmet Verecek

Helal ve güvenli gıda üzerine 
yapılan araştırmaların eksik 
olduğunu belirten İZÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Bulut, "İslam 
ülkeleri içinde bu sektörün 
2 trilyon dolardan büyük bir 
hacmi var. Üniversitemiz 
bünyesinde kurulan merkez, 
sadece kendi ülkemizdeki katkı 
ve zararlı gıda maddelerini 
değil, yakın coğrafyamız, 
Balkanlar ile Avrupa’daki gıda 
maddelerinin de güvenilirliğini 
denetleyecek" dedi. Merkez 

bünyesinde bilimsel çalışmalar 
yapacaklarını da belirten Prof. 
Dr. Bulut, "İZÜ, bilimsel alanda 
yapılması gereken çalışmaları 
gerçekleştirecek. Bu merkez 
50’nin üzerinde kritik alanda 
araştırmalarını yapmaya başladı. 
Yakın zamanda akreditasyon 
kurumuna başvuracağız. En kısa 
zamanda ulusal ve uluslararası 
düzeyde akredite laboratuvar 
ve araştırma-geliştirme merkezi 
olacağız" diye konuştu.

İstanbul Kalkınma Ajansından 
Yüzde Seksen Katkı

İstanbul Kalkınma Ajansı olarak 
projeye yüzde 80 finansal destek 
sağladıklarını belirten İstanbul 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Özgül Özkan Yavuz, "Gıda 
güvenliğini çok önemsiyoruz. 
Ülkeler için ilaç ve silah kadar 
gıda da stratejik bir alan. Biz 
bu projeyi çok beğendik ve 
destekledik. Yüzde 80 bizim 
finansal katkımızla gerçekleşti. 
Burası sadece bir akademik 
araştırma merkezi değil aynı 
zamanda gıda sektörüne hizmet 
veren bir mükemmeliyet 
merkezi olacak" dedi.

Üniversite 59 Firmayı 
Denetleyecek

Helal Gıda Ar-Ge 
Mükemmeliyet Merkezi Projesi 
Koordinatörü Abdulkadir 
Şahiner de, merkezde helal 
gıda konusunda Türkiye’de 
sertifika veren 59 firmayı 
denetleyeceklerini söyledi. 
Şahiner, merkezin yapacağı 
çalışmaları şöyle anlattı: 
"Türk Standartları Enstitüsü 
gibi bu alanda çalışma yapan 
kurumlara destek olmak, yeni 
metotlar geliştirmek ve Ar-Ge 
çalışmaları yapmak amacıyla 
böyle bir merkez oluşturduk. 
Bizim burada amacımız sertifika 
vermek değil sertifika veren 
kuruluşların güvenilirliğini 
ortaya koymak. Şu an 16 aktif 
çalışanımız var. Aynı zamanda 
yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerimizle insan yetiştiren 
bir yapı ortaya koyduk. Bilimsel 
çalışma yapan yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerimiz var. 
Alana gerekli insan kaynağını 
sağlamaya çalışıyoruz."
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TÜRKİYE’NİN ÜNİVERSİTE SINIRLARI 
İÇİNDE BULUNAN İLK HELAL GIDA AR-
GE MÜKEMMELİYET MERKEZİ, İSTANBUL 
SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 
BÜNYESİNDE AÇILDI.  AÇILIŞ TÖRENİNİN 
ARDINDAN AR-GE MERKEZİ’NDE, İZÜ 
REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET BULUT 
VE DİĞER KATILIMCILARA BİLİMSEL 
ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.

İZÜ
HELAL ve 
GÜVENİLİR
GIDADAÇEKİM

MERKEZİ
OLUYOR

H
EL

A
L

G
ID

A



Helal Gıda Sektör  
Temsilcileri ile Görüşüldü

Son yıllarda Türkiye ve dünyada sayısız 
araştırmaya konu olan Helal Gıda, 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversite-
si’nde  kapsamlı çalışmalarla günde-

me getiriliyor. Haziran ayında İZÜ’de gerçek-
leştirilen Helal Gıda toplantısına İZÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Bulut, MÜSİAD Genel 
Başkanı Abdurrahman Kaan, TÜRKAK Sis-
tem Akreditasyon Başkanı Salih Yüksel, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı 
Yaşar Sekizkardeş ve kurul üyeleri, Aksu Vital 
firmasından Yunus Aksu, Akademik Eğitim 
Danışmanlık firmasından Dr. Vet. Hek. Can 
Demir, Eriş Un firmasından Abdullah Eriş 

ve Kaanlar Gıda firmasından Zekeriya Kaan 
katıldı. Toplantıda helal gıda ve helal kazan-
cın önemine değinen İZÜ Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Bulut ‘’Üniversitemiz gerek İslami 
Finans, gerekse Helal Gıda analizleriyle Helal 
Endüstrisine çok büyük katkı sağlayacaktır” 
dedi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan 
konuyla ilgili, kurum olarak üzerlerine düşe-
cek her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını 
belirtti. TÜRKAK Sistem Akreditasyon Başka-
nı Salih Yüksel, toplantının devamında Helal 
Akreditasyonu hakkında katılımcılara bilgiler 
verdi. Yüksel, ‘’Türkiye Helal Akreditasyon ko-
nusunda atacağı adımlarla Helal Endüstrisinin 
öncülüğünü üstlenmeye hazırdır. Bu konuda 
daha önceki girişimlerini hızlı bir şekilde 
hayata geçiren ülkemiz, Helal Akreditasyon 
Kurumunun kurulmasına ilişkin kanun tasarı-
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Helal Gıda konusunun Türkiye ve dünyadaki durumu İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi’nde yapılan toplantıda görüşüldü. İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut liderliğinde 
gerçekleştirilen toplantıya MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 
TÜRKAK Sistem Akreditasyon Başkanı Salih Yüksel, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş ve kurul üyeleri 
ile birlikte gıda sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

Araştırmalarından 
Beklentileri

Sektörün

HELAL
GIDA



“Dünya Helal gıda pazarı  
önemli ve büyük bir pazar”

Konferansın konuğu Prof. Dr. 
Hamzah Mohd SALLEH ise, 
Helal-Mekruh-Haram ve Tayyib 
kavramları üzerine açıklamalarla 
başladığı sunumunda, İslami hayat 
tarzının kapsadığı konular ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. Prof. 
Salleh, Dünya Helal pazarının 
yaklaşık olarak 3,6 trilyon dolar 
olduğunu ve bunun da yaklaşık olarak 
1,3 milyar dolarlık kısmının helal 
gıda pazarını oluşturduğunu ve 2019 

yılı tahminlerine göre bu pazarın 2,5 
milyar dolara ulaşacağını belirtti.

“Helal ve tayyib konseptinin 
oluşmasında her kesime görev 
düşüyor”

Müslümanların, helal ve tayyib 
özelliklerde gıda tüketmesi 
gerektiğine vurgu yapan Prof. 
Salleh, helal ve tayyib gıdaların 
üretilmesi ve denetlenmesinde 
başarı ve ilerleme sağlanabilmesi için 
devlet, üretici, tüketici ve bağımsız 
üniversite ile STK’lar olmak üzere 
her kesimin sorumluluk alması 
gerektiğini ve özellikle de üreticilerin 
bilinçlerindirilmesinde STK’ların 
büyük rolü olduğunun altını 
çizdi. Konuşmasında Malezya’dan 
örnekler veren Prof. Salleh, çoğu 
uygunsuzluğun tüketiciler ve STK’lar 
tarafından ilgili devlet kurumlarına 
iletildiğini ve böylece gerekli yaptırım 
ve tedbirlerin alındığını belirtti.

Prof. Salleh konuşması sonunda 
katılımcıların sorularını yanıtladı.

sını hazırlamış ve sunmuştur. TÜR-
KAK’tan bağımsız çalışacak kurumun 
en kısa zamanda hayata geçmesini 
bekliyoruz’’ diye konuştu. Ardından 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yaman tara-
fından İZÜ bünyesinde yürütülen ve 
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenen ‘Helal Gıda Ar-Ge Mü-
kemmeliyet Merkezi’ projesi hakkında 
bir sunum gerçekleştirildi. Yaman, su-
numunda ‘’Kurulacak olan merkezi-
mizde, Helal Gıda analizleriyle birlikte 
Ar-Ge, Üretim ve Teknik Eğitimler 
kapsamında hizmetler verilecektir’’ 
ifadelerinin kullanarak bu alandaki 
çalışmaların devam edeceği bilgisini 
verdi.

Dünya’daki Helal Yaklaşımlar

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ertan 
ERMİŞ’in moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen ‘Malezya ve 
Dünya’daki helal yaklaşımlar ve 
geleceğe bakış’ konulu bir konferans 
gerçekleştirildi. Konferansın 
konuğu Uluslararası Malezya İslam 

Üniversitesi (IIUM) bünyesinde yer 
alan Uluslararası Helal Araştırma ve 
Eğitim Enstitüsü (INHART) Dekanı 
Prof. Dr. Hamzah Mohd SALLEH de 
bir sunum gerçekleştirildi. 

“İZÜ Helal Gıda Ar-Ge Mükemmeliyet 
Merkezi ülkemizde önemli bir boşluğu 
doldurabilir”

İZÜ Gıda Mühendisliği Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan ERMİŞ, 
konferansın açılış konuşmasında 
Malezya’daki önde gelen 
üniversitelerin Helal araştırma 
enstitülerine yaptıkları ziyaretin 
faydalarına değinerek, Helal 
Gıda araştırmaları ve toplumun 
bilinçlendirilmesi konularına 
yapılacak çok önemli işlerin 
olduğunu belirtti. Ermiş, özellikle 
yeni kurulan İZÜ Helal Gıda Ar-Ge 
Mükemmeliyet Merkezinin Türkiye’de 
helal gıda konusunda ihtiyacı olan 
gerekli bilimsel ve teknik alt yapının 
oluşturulmasına önemli ölçüde katkı 
sağlayacağını vurguladı.
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Prof. Dr.
Hamzah 
Mohd 
SALLEH

“İZÜ Helal Gıda  
Ar-Ge Mükemmeliyet 
Merkezinin 
Türkiye’de helal gıda 
konusunda ihtiyacı 
olan gerekli bilimsel 
ve teknik alt yapının 
oluşturulmasına 
önemli ölçüde katkı 
sağlayacak.”



istanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi öğretim üyeleri 
katıldıkları akademik kon-
feranslardan ödüllerle dön-

meye devam ediyor. Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü Başkanı  Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Yaman, Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. 
Doç. Dr. Hatice Kadıoğlu Ateş ve 
Yrd. Doç. Dr. Fatma Yaşar Ekici  
de katıldıkları konferanslardan 
aldıkları ödüllerle İZÜ’nün aka-
demik başarı grafiğini yükselt-
meye devam ediyor.

2. İstanbul Ulusal 
Beslenme & Diyetetik 
Kongresi “En İyi İkinci 
Sözlü Bildiri” Ödülü

İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü Başkanı  Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Yaman, 2. İstanbul Ulu-
sal Beslenme ve Diyetetik Kong-
resi’nde “En İyi İkinci Sözlü Bil-
diri” ödülüne layık görüldü. 

23-26 GÜZ 2017 tarihleri ara-
sında İstanbul’da düzenlenen 2. 
İstanbul Ulusal Beslenme ve Di-
yetetik Kongresine “Farklı Oran-
larda Dirençli Nişasta ile Üretilen 
Galeteların Glisemik İndeksinin 

In Vitro Olarak Belirlenmesi” 
başlıklı bildirisiyle katılan Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Yaman, suudğu 
çalışma ile en iyi ikinci sözlü bil-
diri ödülüne layık görüldü.

3. Uluslararası Afro-Av-
rasya Araştırmaları 
Kongresi’nde İZÜ’ye 2 
Jüri Özel Ödülü 

İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi, 19-21 Ekim 2017 tarih-
leri arasında İstanbul’da düzen-
len 3. Uluslararası Afro-Avrasya 
Araştırmaları Kongresi’nden iki 
ödülle döndü.

İZÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Hatice Kadıoğlu Ateş ve Yüksek 
Lisans Öğrencisi Perihan Yılmaz 
“Sınıf Öğretmenlerinin İş Mo-
tivasyon Düzeylerinin İncelen-
mesi” isimli bildirileriyle;  Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Fatma Yaşar Ekici  ise 
“The Social Sill Levels of 4-6 Year 
Old Refugee Children Who Are 
Attending Preschool Education” 
konulu  bildirisiyle 3. Uluslara-
rası Afro-Avrasya Araştırmaları 
Kongresi Jüri Özel Ödülü’nün 
sahibi oldu.

Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilim-
leri alanında çalışan çok sayıda 
uluslararası akademisyenin katıl-
dığı kongrede bildiriler Türkçe, 
İngilizce, Fransızca, Arapça ve 
Rusça olarak sunuldu.

“International Confe-
rence on Philanthropy 
for Humanitarian Aid” 
En İyi İkinci Bildiri Ödü-
lü de İZÜ’nün Olmuştu

İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi İşletme Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, Brunei’de düzenlenen 
“Uluslararası İnsanlık İçin İnsani 
Yardım Konferansı”nda (Interna-
tional Conference on Philanth-
ropy for Humanitarian Aid) “En 
İyi İkinci Bildiri” ödülüne layık 
görüldü.

Brunei ziyareti vesilesiyle Sultan 
Sharif Ali İslam Üniversitesi’nin 
düzenlediği konferansa katılan 
Prof. Dr. Mehmet Bulut, en iyi 
ikinci bildiri ödülünü “A look 
to the Ottoman Cash Waqfs As 
Alturistic Finance Model (Altu-
ristik Finans Modeli Olarak Os-
manlı Para Vakıflarına Bakış)” 
başlıklı bildirisiyle aldı.
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İZÜ’de
BAŞARI
GRAFİĞİ YÜKSELİYOR

İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü Öğreti 

Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Yaman, Yrd. Doç. Dr. Ertan 
Ermiş, Doç. Dr. Zeki Durak, La-
boratuvar Sorumlusu Bilal Çakır, 
Malezya’da bulunan önemli üni-
versitelerle ‘helal gıda’ konusunda 
görüşmeler gerçekleştirdi.

Malezya’daki önemli ziyaretler 
çerçevesinde İZÜ Helal Gıda 

Merkezi heyeti olarak University 
Putra Malaysia (UPM) Helal 
Ürünler Araştırma Enstitüsü, 
University of Malaya (UM) Helal 
Araştırma Enstitüsü ve Inter-
national Islamic University of 
Malaysia (IIUM) Helal Araştır-
ma ve Eğitim Uluslararası Ensti-
tüsü (INHART) ile görüşüldüğü 
aktaran Yaman, helal ürünlerin 
izlenebilirliği, orijinalliği ve ka-
litesi, inovasyonu gibi konularda 
araştırmalar yapan enstitülerle, 

şeriat ve helal kuralları, helal iş 
idaresi ve yönetimi, helal analiz-
ler gibi önemli meselelerin ele 
alındığını belirtti. Görüşmelerde, 
ayrıca üniversitelerin laboratu-
varlarında bulunan cihazları ve 
analizleri de incelediklerini dile 
getiren Yaman, detaylı bir rapor 
hazırlandığını ve yapılan olumlu 
görüşmelerin ardından ikili işbir-
liği yapılması konusunda fikir 
birliğine varıldığını söyledi.

Helal Gıda Merkezi 
Uluslararası 
Anlaşmalara
Devam Ediyor
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Yaşanılan, vakit geçirilen mekanlar, 
yazarın gözlem ve yazı gücüne katkı 
sağladığını düşünüyorum. Size bu 
anlamda katkı sağlayan mekan/
mekanlar var mı? Tabii aynı mekanı 
paylaştığınız, sohbet ettiğiniz, 
okumalar yaptığınız, tartıştığınız 
dostlarınız kimlerdi?

S oru “kimlerdi?” şeklinde olunca ce-
vabı uzayacak. Geçmişe daha geçmişe 
biraz daha geçmişe derken çatallaşıp 
bitmez bir hal alacak. Çünkü ben, 
temas ettiğimiz her mekanın kişinin 

düşünme, anlama ve yazma eylemini etkilediğini 
düşünüyorum. Ama sorunuz dostlukla ilgili de-
ğil mi? O yüzden uzatmayacağım; Cemal Şakar, 
Güray Süngü, Arda Arel, Remzi Şimşek, Güven 
Adıgüzel, Furkan Çalışkan, Yusuf Genç yeterince 
uzun zamandır okumalarımı yazılarımı paylaşıp 
uzun uzun sohbet etmekten keyif aldığım isimler.

Öykü karakterlerinizi gündelik hayatın 
sıradanlığından kurtarmışsınız gibi 
hissediyor musunuz? Ya da geçmişteki 
müthiş adamları gündelik hayatın 
sıradanlığına çağırdığınızı…

Geçmişteki müthiş adamlar, gündelik hayatın 
sıradanlığıyla bir derdi olmayan adamlar gibi. 
Gündelik hayatın sıradanlığının hikaye anlatıcısı 
için bitmek tükenmek bilmeyen bir ilham kaynağı 
olduğunu düşünüyorum. Modern sapmanın tam 
da sanatçının “gündelik hayatın sıradanlığı” de-
diğimiz o doğallıktan kopup kendisini ya da yaz-
dıklarını “özel” bulmasıyla başladığını… Şöyle di-
yebiliriz o halde; geçmişteki müthiş adamlar bizi 
gündelik hayatın sıradanlığına çağırırlar. Ve bizler 
o çağrıya her uyduğumuzda, doğru bir şekilde ku-
lak verdiğimizde gündelik hayat destansılaşır.

BİZİ
MAYALAYAN 
HAMUR 
TÜKENMEDİ

AYKUT ERTUĞRUL KIMDIR?

1981, ALMANYA DOĞUMLU. EVLİ, İKİ OĞLU VAR. 2009-2011 YILLARI 

ARASINDA ARKADAŞLARIYLA YUMUŞAK GE DERGİSİNİ ÇIKARDI. 

2014 YILI ARALIK AYINDAN BU YANA POST ÖYKÜ DERGİSİNİ ÇIKA-

RIYOR. 2011’DE KEYFEKADER KAHVESİ İSİMLİ İLK ÖYKÜ KİTABI 

YAYIMLANDI. BU KİTAP 2011 YILI ÖMER SEYFETTİN ÖYKÜ ÖDÜ-

LÜ’NÜ ALDI. 2013 YILINDA MÜMKÜN ÖYKÜLERİN EN İYİSİ ADIYLA 

İKİNCİ KİTABI YAYIMLANDI. TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ TARAFIN-

DAN 2013 YILININ EN İYİ HİKÂYE KİTABI SEÇİLDİ. İKİ DÜNYANIN 

USTASI, İSİMLİ ÜÇÜNCÜ KİTABI 2015 YILINDA YAYIMLANDI.

“Şöyle diyebiliriz o 
halde; geçmişteki 
müthiş adamlar 
bizi gündelik 
hayatın 
sıradanlığına 
çağırırlar. Ve bizler 
o çağrıya her 
uyduğumuzda, 
doğru bir şekilde 
kulak verdiğimizde 
gündelik hayat 
destansılaşır.”
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SÖYLEŞİ:

Serkan Denizli



Hayalin ve gerçekliğin bir 
aradalığı öykü yazımını 
çetrefilli bir hale mi getirir? 
Yoksa bu, salt hayal ve salt 
gerçeklik üzerine kurulu 
öyküler yazmaktan daha 
mı kolay?

Sonuçta her iki omzumuzda iki 
melekle yaşıyoruz değil mi? Ve bu 
bizler için hiç de fantastik değil. 
Bizim için hayal ve gerçek modern 
deyimle olağan ve olağanüstü içiçe, 
bir arada. Zaten geleneksel toplum-
larla modern toplumlar arasındaki 
en temel fark da bu sanıyorum. Bir 
tanesi hayatı hayali, sanatı zanaati, 
gerçeği rüyayı, olağanı olağanüstü-
nü tek bir bakışta görmeyi, tek bir 
nefeste yaşamayı deneyimlerken 
öteki her birini ayırıp tahlil edip 
parça parça yaşamayı esas alıyor. 
Yaşarken ayrı bir insan yazarken 
ayrı bir insan olmamız gerektiğini 
söylüyor, inanırken ayrı bir insan 
işe giderken ayrı bir insan olmalı-
yız moderniteye göre. Eh olduk da. 
Ama geleneksel kodlarımız yani 
bizi mayalayan hamur hala tüken-
miş değil tüm o bitmek bilmez Do-
ğu-Batı gerilimi de buradan doğu-
yor zaten. İnatla varlığını sürdüren 
mayayla bizi yüz elli yıldır kuşatan 
fetheden değiştiren dönüştüren 
yeni hayat algısı. Hal böyleyken salt 
olağanüstü ya da salt gerçekçi bir 
öykü yazmak daha kolay. Çünkü 
dünyayı her gün biraz daha fazla 
öyle görüyoruz. Modernizmin bize 
taktığı çıkaramadığımız gözlük-
ler öyle gösteriyor. Ama o gözlüğü 
çıkarayım yeni (eskimeyen yeni) 
gözlüklerle dünyaya bakayım ve 
yazayım derseniz işiniz zor. Size 
öğretilenin dışına çıkmanız gereki-
yor. Ama bir kere başardınız mı çok 
daha keyifli. Çünkü gerçek sıkıcı.

“Öykü, tekrar ettikçe 
meleke halini alabilen bir 
zanaattir.”

Öykü yazma süreci sıkıntılı 
ve uzun mu oluyor?

Eskiden daha kolaydı. Son zaman-
larda daha zor. Bunun bugüne ka-
dar kendi kendime bile çok fazla 
tekrar etmediğim bir sebebi var. 
Bu vesileyle kağıda dökmeye çalı-
şayım: Yaklaşık on yıldır öykü ya-
zıyorum. Belli yolları ezberledim. 
Herhangi bir hikayeyi / durumu 
rahatlıkla gözüm kapalı öykü hali-
ne getirebilirim. Çünkü pek çok şey 
gibi öykü de tekrar ettikçe meleke 
halini alabilen bir zanaattir. Önün-
deki keresteye bakıp ondan ne çı-
karacağını gören bir ahşap ustası 
gibi elimdeki malzemeden öykü 
çıkarmak benim için bir meleke 
halini aldı. Peki, buraya kadar her 
şey iyi. Çünkü modern zamanların 
sanatçısının kendisini kutsal bir iş 
yapıyormuş gibi görmesini kabul 
etmek istemiyorum. Evet, yaratıcı 
alev, tanrısaldır ve fakat o ancak 
çalışma ve ustalıkla ele geçirilir. 
Belki bundan sonra söyleyecekle-
rim de bir çeşit arıza ya da şu ana 
kadar söylediklerimle çelişki arz 
etmiş olacak ama bu zanaatkarlık 
hali bir süre sonra kendini tekra-
ra daha kötüsü vasata razı olmaya 
varabiliyor. Yani onlarca yüzlerce 
binlerce vasat öykü yazabilirim ve 
bunların hepsi teknik olarak so-
runsuz olabilir. Peki yazardan oku-
ra sıçrayan o coşku, o alev, o büyük 
bir şeyle karşı karşıya olduğun hissi 
olur mu bu binlerce metinde. Ne 
yazık ki hayır. İyi bir öykü yazmak 
için gerekli olan başka bir şey daha 
var. O başka bir şeyi adlandırmakta 
zorlanıyorum ama yıllar ilerledikçe 
“ustalık” arttıkça onu bulmak zor-

laşıyor. Sorunun cevabına geleyim, 
hem söylediklerimi de açmaya ça-
lışayım; benim en sevilen öyküle-
rimden olan “Kahramanın Sonsuz 
Yolculuğu”na benzeyen bir öyküyü 
istediğim her an oturup yazabili-
rim. Onun formülünü biliyorum, 
anlatıcının sesi benim için tanıdık, 
çağırdığım zaman gelip anlatmaya 
başlıyor. Ama orada durduğumda 
coşkumu yitirecekmişim gibi ge-
liyor. Başka seslerin peşinde koşu-
yorum. O başka sesler (bazen yeni 
bazen eski) yolda –hikayecilik yolu 
diyelim- ilerledikçe kendisini git-
tikçe daha zor teslim ediyor. İlerle-
dikçe sesler daha bir nazlanıyor. Av 
hikayelerini düşünün, her avcının 
avladığı tavşanlar, yalnızca tutkulu 
avcıların peşine düştükleri geyikler 
ve yıllarca kimsenin avlayamadığı 
bu yüzden de dillere destan olan ve 
her usta avcının kendisini o avlana-
mayan hayvanda denediği hikaye-
ler. Mobydick de bu hikayelerden 
biri değil midir? Ya Simurg? Züm-
rüd-ü Anka? Mavi Tilki? Ala geyik?

Karışık oldu. Ne demek istedim, 
devam ettikçe -yolda- sıradan avla-
rın karşısında heyecanlanmayı bı-
rakıp efsanevi olana doğru yürüyor 
buluyorsunuz kendinizi. O da öyle 
hemen ele geçmiyor. O zaman da 
öykü yazma süreci gittikçe… Evet 
söylediklerim hep öyküyle ilgiliydi.

Yumuşak Ge dergisini, 
derginin çıkış 
sürecini ve ilk sayıyı 
hatırlıyorum. Açıkçası 
çok heyecanlanmıştık. 
Post Öykü’ye kadar 
geçen zamanı nasıl 
değerlendirirsiniz? Neler 
değişti?

Her şey değişti ve hiçbir şey değiş-
medi. Yumuşak Ge’de toy ve heye-
canlıydık. Post Öykü’de ise toyluğu 
geride bıraktık ama heyecanı asla. 
Mimar Sinan olsaydım, Yumuşak 
Ge çıraklık eserimdi Post Öykü 
kalfalık diyebilirdim sanırım. Bir 
ustalık eseri olacak mı peki? Eh bi-
liyorsunuz dergicilik böyle bir şey 
daha birini kapatmadan öbürünü 
düşünmeye başlıyor insan. Allah 
ömür verirse ya Post Öykü’nün bir 
ustalık eserine dönüştüğünü görü-
rüz ya da başka bir dergi...

Yumuşak Ge’ye başladığımız sıra-
da edebiyat ortamından kimseyi 
tanımıyorduk. Yalnızca edebiyatla 
haşır neşir gençlerdik. Sıkı dergi 
takip ediyorduk. Ve bugünden ge-
riye bakınca görüyorum bu bize bir 
görgü de vermişti. Yani kimseyle 
tanışmıyorduk ama kim kimdir, 
ne nedir biliyorduk. İki buçuk yıl 
süren Yumuşak Ge macerası bizi 
adım adım edebiyatın merkezine 
taşıdı. İnsanlarla tanıştık, yeni ar-
kadaşlar vs. Ama en önemlisi de 
bizi edebiyat içre tuttu dergi. Bir 
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“Bir dergi 
olmasaydı, 
bir derginin 
etrafında 
tutunmuş 
olmasaydık 
belki de şimdi 
okuyan gençleri 
gördüğünde 
efkarlanan 
ve iç çekerek 
“zamanında biz 
de okuyorduk, 
yazıyorduk 
sonra bıraktık” 
diyen abi, 
ablalardan 
olurduk. Biri 
ötekinden iyi 
diyemem yani 
devam etmek 
mi tadında 
bırakmak mı? 
Ama yarım 
kalmış bir hikaye 
olurdu.”



dergi olmasaydı, bir derginin 
etrafında tutunmuş olmasaydık 
belki de şimdi okuyan gençleri 
gördüğünde efkarlanan ve iç çe-
kerek “zamanında biz de okuyor-
duk, yazıyorduk sonra bıraktık” 
diyen abi, ablalardan olurduk. 
Biri ötekinden iyi diyemem yani 
devam etmek mi tadında bırak-
mak mı? Ama yarım kalmış bir 
hikaye olurdu. Ve yarım kalmış 
hikayeler can sıkıcıdır. Yumuşak 
Ge ardından Post Öykü bizim hi-
kayemizin devam etmesini sağla-
dı. Bundan memnunum.

 “Dünyayı değil 
kendimi kurtarmaya 
çalışıyorum”

Yumuşak Ge’den, 
Post Öykü’den 
bahsetmişken… 
Karşımızda, edebiyatta, 
dergicilikte ısrarcı olan 
bir Aykut Ertuğrul var. 
Evlenip ya da iş sahibi 
olup mevziyi terk 
edenlerin sayısı da az 
değil. Israrınızın sebebi 
ne? Dünyayı siz mi 
kurtaracaksınız? :)

Doğrusu senin de gülerken ima 
ettiğin gibi hiçbir şeyi kurtar-
dığımız yok. Kendimizi bile. 
Kurtarmaya niyetimiz de yok 
aslında. Kurtarmaya niyeti olup 
da kurtaramayanlar, kurtarmaya 
niyeti olan, kurtardığını sanan 
ama kurtaramayanlar hatta kur-
tarmaya niyeti olan ve gerçekten 
kurtaranlar da var. Hepsi birbi-
rinden kıymetli insanlar, dergiler. 
Ama bizim durum bu. Malzeme 
bu anlayacağın. Nasıl başladım 
emin değilim ama niçin yapmaya 

devam ediyorum sorusuna ver-
diğim bir cevap var: Çünkü yapa-
biliyorum. Daha iyi yapabildiğim 
ve yaparken keyif aldığım başka 
bir “şey” bulduğumda belki dergi 
çıkarmayı da bırakırım. “Evlenip 
iş sahibi olup mevziyi terk eden-
leri” eskiden hafifserdim sonra 
hayat bana her tercihin kıymetli 
olduğunu gösterdi. Yani ben bir 
tercihte bulundum diye diğer 
tercihleri yapanları mevziyi terk 
etmekle, bırakmakla, yorulmakla 
vs. suçlamak bencilce. Doğrunun 
hangisi olduğunu bilmiyoruz. 
Kendi tercihlerimizi kutsamak 
bizi hasta eder. Bilmemiz ge-
reken bu gibi geliyor bana. Bu 
edebiyatta da böyle, hayatta da. 
Ben bir yol ayrımında sağdaki 
yolu seçtim diye orada kalanlar 
ve sola gidenleri tekfir etme-
meliyim. Emin olduğum şey o. 
Çünkü mümin olmanın tanımla-
rından birisi de bulunduğu hal ve 
şartlarda olabileceğinin en iyisi 
olmak demek. Batılı anlamda “en 
iyisi”ni, diğerlerinden iyi olmayı 
kast etmiyorum. Kendi potansi-
yeli içinde olabileceği en iyi şey 
olmayı kast ediyorum. İlk görevi-
miz bu. Tercihler kader, işin tuzu 
biberi. Gerisi hesap günü Allah 
ile kul arasında. Çünkü potansi-
yelimizin ne olduğunu ve ne ola-
bileceğimizi; ne olabilecekken ne 
olmakta karar kıldığımızı yalnız-
ca O biliyor. Söylediklerimden 
anladığım kadarıyla (söylerken 
bir yandan da anlamaya çalışıyo-
rum evet) dünyayı değil kendimi 
kurtarmaya çalışıyorum. Dünya 
da ona göre (bana göre) kendi-
ni toparlasın işte. Soru, “ısrarın 
sebebi ne?” idi değil mi? Sebebi 
hala beni heyecanlandırması, 
coşku duymam. İyi bir öykü ya-

yımlayınca, yazınca olduğu ka-
dar sevinebilmem. İyi bir yazı 
yazılmasına vesile olunca mutlu 
olmam. Her yeni sayıda kapağı 
görünce “bugüne kadar yaptığı-
mız en iyi kapak”, her sayı matba-
adan geldiğinde “bugüne kadar 
hazırladığımız en iyi sayı” diye 
kendimi kandırıp çocuk gibi se-
vinebiliyor olmam. Bu bittiğinde 
dergicilik de biter benim için. 
Çok net.

Türkiye’de edebiyat 
dergiciliğinin 
yaygınlaştığını fark 
ediyoruz. Bu da ürün 
sayısının ciddi oranda 
arttığını haber veriyor 
bize. Özellikle öykü 
patlaması olduğunu da 
gözlemliyoruz. Sizce 
niteliksel bir kayıp ya 
da kazanç söz konusu 
mu?

Daha önce “öykü gerçekten yük-
seliyor mu?” diye bir yazı yaz-
mıştım Post Öykü’de. Orada da 
belirttim görüşlerimi. Çok öykü 
yazıldığı kesin ama bu, formun 
yükselişi anlamına gelmiyor. Za-
ten konu sanat olunca tekil bir 
yükselişten söz edilemez. Ya top-
yekun yükselir ya da topyekun 
durulur. Şiir durup öykü yük-
selmez hatta bahsi yükseltelim; 
şehirler, sosyal hayat, ekonomi 
gerilerken öykünün yükseleceği-
ni düşünmüyorum. Elbette her 
zaman iyi öyküler yazılır, yazıla-
cak. En kötü durumda bile az ev-
vel ülkenin bir yerlerinde berbat 
bir öykü yazılmışken, vasatın altı 
bir yazar ödüllendirilirken dahi. 
Velhasıl yazılan iyi öykünün sa-
yısının arttığını düşünmüyorum. 
Öykünün gözle görülür şekilde 

yatak değiştirdiği kesin ama. Ve 
bunda tahkiyenin yükselişi, sos-
yal medyayla pompalanan teşhir 
arzusu, yeni oluşan ve yaygınla-
şan orta sınıf ve yükselen okur 
yazarlık oranının payı büyük. 
Ama bu da ayrı ve uzun bir ya-
zının konusu. Şöyle iki tane yazı 
başlığı not almıştım bir yerlere. 
Yazıyı yazamadım başlıklar altı 
doldurulmayı bekliyor: “Bir orta 
sınıf eğlencesi olarak okurluk”, 
“Bir orta sınıf eğlencesi olarak 
yazarlık”.

“Hiçbir editör iyi 
yazılmış bir öyküye 
tepkisiz kalamaz.”

Edebiyat dergilerinin 
öyküye ve öykücüye 
yeteri kadar önem 
verdiğini düşünüyor 
musunuz? Şöyle de 
sorabilirim: Dergiler 
“iyi öykücü” keşfetmek 
için gerçekten çaba 
harcıyor mu?

Bir dergici olarak kesinlikle bu 
sorunun cevabının “evet” oldu-
ğunu söyleyebilirim. Hiçbir edi-

tör iyi yazılmış bir öyküye tepki-
siz kalamaz. Çıkardığı gerçekten 
bir dergiyse, okuyan gerçekten 
bir editörse eğer. Yazarından 
daha fazla heyecanlanır. Biraz 
acımasız olacak ama bu konuda 
sık bahsedilen “körlüğün” edi-
törlerin değil yazarların körlüğü 
olduğunu düşünüyorum. Yazdı-
ğı metnin bir şaheser olduğunu 
sanmak bir yazar için ölümcül 
bir hastalıktır. İyi yazar kendi 
eserine karşı acımasız olabilen-
dir. Yani genç / yaşlı yazarlarımız 
öykü gönderdiklerini sandığı 
pek çok seferde aslında vasat bir 
metin gönderiyorlar ve onu ya-
yımlamayınca editörlerini suç-
luyorlar. Editörler değil de yazar-
lar kalabalık olduğu için de algı 
“dergilerin iyi eserlere karşı kör” 
olduğu yönünde. Ama sorun 
yok bu hep böyleydi. İyi yazar da 
zaten bunlara rağmen, ısrar ede-
rek, inat ederek, kapıları kırarak, 
kendisine yer açarak gelir. Ve onu 
kimse durduramaz kendisinden 
başka.

Türkiye’nin öyküsünü 
nasıl buluyorsunuz?

Valla çoğu zaman bilinç akışı ve 
parçalı kurguyla ilerliyor görünse 
de asla kasvetli değil üstelik dai-
ma coşkuyla yazıldığı/yaşandığı 
için akıcı, keyifli. Bir de aklıma 
Narcos’dan bir parça geldi. Ma-
lum Pablo Escobar ve Kolombiya 
hakkında bu dizi. Söz şunun gibi 
bir şeydi:

“Tanrı Kolombiya’yı yarattığında 
güzelliği öylesine göz kamaştı-
rıcıymış ki diğer ülkelere ada-
letsizlik olmasın diye içini kötü 
adamlarla doldurmuş.” Türkiye 
de güzellikte eşsiz.
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“Yazdığı metnin 
bir şaheser 
olduğunu 
sanmak bir yazar 
için ölümcül 
bir hastalıktır. 
İyi yazar 
kendi eserine 
karşı acımasız 
olabilendir.”



K ültür ve Tu-
rizm Bakanı 
Prof. Dr. Nu-
man Kurtul-
muş İstanbul 

Sabahattin Zaim Üniver-
sitesi’ne konuk oldu. İZÜ 
Siyaset Kulübü’nün düzen-
lediği “Milli Kültürün Ge-
lişmesinde Eğitimin Rolü” 
konulu programa katılan 
Prof. Dr. Numan Kurtul-
muş öğrencilerin sorularını 
da yanıtladı. Programa öğ-
renciler yoğun ilgi gösterdi. 
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FİKRÎ VE 
KÜLTÜREL 
BAĞIMSIZLIK

SABAHATTİN  
ZAİM’DEN GÜNÜMÜZE

Bizim gibi 
kökleri derin ve 
zengin olan bir 
millet, başka 
bir milleti ya 
da medeniyeti 
taklit ederek 
adam olmaz, 
yükselişe 
geçemez. 
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“Sabahattin Zaim Hoca Cumhuriyet 
Döneminin Yetiştirdiği Ender Âlimler-
den Biri”

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtul-
muş konuşmasına üniversiteye adını veren Hoca-
ların Hocası Sabahattin Zaim’e değinerek başladı. 
Kurtulmuş merhum Sabahattin Zaim’i minnetle 
andığını belirterek “ Ben, kendisinin önce öğren-
cisi ardından da asistanı olma şerefine ulaşmış biri 
olarak Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği ender 
âlimlerden birisi olan Sabahattin Zaim Hoca’nın 
ismini taşıyan bu üniversitede bulunmaktan ayrı-
ca memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. 
Sabahattin Zaim, batının ilmini gayet iyi bilen, 
doğunun ve İslam dünyasının irfanını gayet iyi 
özümsemiş olan bir şahsiyetti. Tanıdıkça, yakını-
na gittikçe daha çok sevdiğimiz, daha çok şeyler 
öğrendiğimiz ender şahsiyetlerin başındaydı” diye 
konuştu. 

“Türkiye’de İki Asırdır Bir Mücadele Veriliyor”

Bakan Kurtulmuş, program kapsamında verdiği 
“Milli Kültürün Gelişmesinde Eğitimin Rolü” baş-
lıklı konferansta, Türkiye’de iki asırdır bir mücade-
le verildiğini, Osmanlı’nın kendi içinde sistemin 
çalışmadığı, kendi içinde birtakım sistem içi tıka-
nıklığın yaşanmasıyla birlikte, eş zamanlı olarak 
batı medeniyetinin kültür, sanat, edebiyat, tekno-
loji ve fende ileri gitmesiyle son iki asırdır bir içine 
kapanma sürecinin, mağlubiyet psikolojisinin, bi-
lim, entelektüel, sanat dünyasında kendi köklerin-
den uzaklaşma sürecinin yaşandığını söyledi. 

Bu mağlubiyet karşısında bazılarının “Biz batıdaki 
gibi yaparsak adam oluruz, onlar gibi güçleniriz” 
zannettiğini anlatan Kurtulmuş, “Ama şu unutul-
muştu bizim gibi kökleri derin ve zengin olan bir 
millet, başka bir milleti ya da medeniyeti taklit 
ederek adam olmaz, yükselişe geçemez. Maalesef 
iki asırdır bir tarafta Türkiye’yi yöneten, bir taraf-
ta etkin olarak kültürde, sanatta, edebiyatta, bilim 
dünyasında hâkim olan bu zihniyet uzun yıllar bo-
yunca Türkiye’de halkın kendi değerlerinden kop-
masına vesile olmuş hem de tam manasıyla mu-
kallit bir anlayışla bilim ve kültür hayatında etkin 
olmaya gayret etmiştir” dedi.

“İslam’ın Üçüncü Büyük Koşusu Başladı”

Kurtulmuş, İslam’ın ilk koşusunun Peygamber 
Hazreti Muhammed ile başlayan ilk dönem, ikin-
cisinin Fergana Vadisi’nden başlayan ve Anadolu 
topraklarında süren ikinci büyük koşu olduğunu 
belirterek, şöyle konuştu:

“İslam’ın üçüncü büyük koşusu, yeniden Anadolu 
topraklarından başlamıştır. Siz büyük İslam me-
deniyetinin üçüncü büyük koşusunun başlangı-
cındasınız. Çok mesafemiz var daha gidecek ama 
kendimize yeniden geldik. Özgüvenimizi, bilgimi-
zi, irfanımızı, hikmetimizi arttırarak bu üçüncü 
büyük koşuyu çok daha hızlı şekilde tamamlaya-
cağız. Arada kaybettiğimiz zamanları telafi edece-
ğiz. Bilimde, sanatta, kültürde, edebiyatta çok daha 
ileri gideceğiz. Bütün bunlar bizim milli kültürel 
bağımsızlık mücadelemizdir. Milli, kültürel ba-
ğımsızlığı olmayan hiçbir ülkenin ekonomik ve 
teknolojik olarak bağımsız olması mümkün değil-
dir. Bugün dünyada petrol zengini birçok ülke var 
ama bu ülkeler zihin dünyaları itibariyle bağımsız 
olmadıkları, kendi medeniyetlerinin kökleri üze-
rinden yükselmeye karar verip, bu gayretle çalış-
madıkları için o zenginliklerinin hiçbir faydası 
yok. Ne teknoloji üretebiliyorlar ne de ekonomi-
de kendilerine ilişkin bir mesafe kat edebiliyorlar. 
Milli kültürel bağımsızlık ile ekonomik teknolojik 
bağımsızlık at başı gidiyor. En güzel örneğini de 
son iki asırdır verdik. İçine kapanıp, köklerimiz-
den uzaklaştıkça ekonomik ve teknolojik olarak 
zayıfladık”

Kurtulmuş konuşmasının ardından İZÜ’lü öğren-
cilerinin sorularını yanıtladı.
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“Milli, kültürel ba ğımsızlığı olmayan hiçbir ülkenin ekonomik  
ve teknolojik olarak bağımsız olması mümkün değil dir. Bugün  
dünyada petrol zengini birçok ülke var ama bu ülkeler zihin 
dünyaları itibariyle bağımsız olmadıkları, kendi medeniyetlerinin 
kökleri üze rinden yükselmeye karar verip, bu gayretle çalış madıkları 
için o zenginliklerinin hiçbir faydası yok.”
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C
oocukluğundan bu yana 
akademisyen olma hayali 
kuran Muhammed Taha 
Uçar, dershane ya da etüt 
merkezine gitmek yerine, 

üniversite sınavına evde kendi başına 
hazırlanarak, Türkiye derecesi elde 
etti. Ailesinin desteğini de arkasına 
alan Uçar, üniversite sınavında Türki-
ye 193’üncüsü olarak büyük başarıya 

imza attı. Muhammed Taha Uçar, 
şimdi İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Tarih bölümünde 
tam burslu olarak eğitim görüyor 
ve başarısından dolayı aylık 2 bin 
500 TL burs alıyor. Akademisyen 
olma hedefinden bir gün bile 
vazgeçmediğini belirten Uçar, 

“Sevdiğim şey için çalışmak, 
çaba sarf etmek zor gelmi-
yor. Benim için bir külfet 

değil zevkti. Şimdi olsa 
yine yaparım” dedi. 

EVDE HAZIRLANMAK 
YETERLİ

MUHAMMED TAHA UÇAR,  
1997 YILINDA TOKAT’TA DOĞDU. 
KÜÇÜK YAŞLARDAN BU YANA 
AKADEMİSYEN OLMA HAYALİ 
KURAN TAHA, ÜNİVERSİTE 
SINAVINA EVDE HAZIRLANDI VE 
TÜRKİYE 193.’SÜ OLARAK İSTANBUL 
SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 
TARİH BÖLÜMÜNE YERLEŞTİ. 

ÜNİVERSİTE 
SINAVINDA 
DERECE İÇİN

RÖPORTAJ:

İsmail Aktaş
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Muhammed Taha Uçar, 1997 yı-
lında Tokat’ta doğdu. Doğuştan 
spina bifida hastası ve yürüme 
engelli. Emekli bir babanın ve 
ev hanımı bir annenin ilk çocu-
ğu. 1999 yılında iş bulmak için 
İstanbul’a gelen ailesi ile birlikte 
Küçükçekmece’de yaşıyor. Ken-
disinden küçük iki kardeşi daha 
var. Büyük kardeşi Yavuzcan 
İstanbul Üniversitesi’nde İngi-
lizce İşletme okuyor. Diğer kar-
deşi Fatma Nur ise 5 yaşında ve 
anaokuluna gidiyor. Muhammed 
Taha Uçar, ilkokul yıllarından iti-
baren sözel derslerde başarılı ve 
tarihe özel ilgisi var. Bu nedenle 
üniversite sınavına hazırlanırken 
ve tercih yaparken tek isteği Ta-
rih bölümüne yerleşmekti. Kü-

çükçekmece Anadolu Lisesi’nde 
okuduğu yıllarda da başarılarıy-
la adından söz ettiriyordu. Üni-
versite sınavına girdi ve ailesinin 
kendisinden beklediği başarıyı 
elde etti. Muhammed Taha Uçar 
üniversite sınavında Türkiye 
193’üncüsü oldu. Uçar, sınav sü-
recinde yaşadıkları şöyle anlattı:

“Ben sevmediğim şeyleri yap-
mak için kendimi pek zorlayan 
biri değilim. Hayatı ben aslında 
çok ciddiye almıyordum. İleride 
nelerle karşılaşırım diye çok dü-
şünmüyordum. Ben aslında çok 
çalışkan biri değildim. Okulda 
verilen testleri falan çözerdim 
ama. Boş dersler ayarlanıyor-
du okulda onlarla hazırlandım. 

 Muhammed Taha 
Uçar üniversite 

sınavında Türkiye 
193’üncüsü 

olarak İstanbul 
Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nde 
Tarih Bölümüne 

yerleşti.

Herhangi bir dershane veya 
etüt merkezine gitmedim. Evde 
hazırlandım. TS2 puan türünde 
Türkiye 193’üncüsü oldum. Ben 
sözel dersleri seviyorum. Tari-
hi, edebiyatı. Sevdiğim şey için 
çalışmak, çaba sarf etmek zor 
gelmiyor. Kimi insanlar futbol 
izlemekten hoşlanırlar ama ben 
tarih, edebiyat veya şiir oku-
maktan hoşlanıyorum. Benim 
için bir külfet değil zevkti. Şimdi 
olsa yine yaparım. En sevdiğim 
ders her zaman tarihti. Tarihte 
özel bir ilgi alanım yok ama en 
çok okumayı sevdiğim alan Os-
manlı’nın son dönemi ile cum-
huriyetin kuruluşu arasındaki 
süreç. O sürecin öncesi ve son-
rasını okumayı seviyorum.”

Muhammed Taha Uçar, üniver-
site tercihlerini yaparken de hiç 
zorlanmadığını söyleyerek, “Sı-
navdan sonra Boğaziçi Üniver-
sitesi ile görüştüm. Boğaziçi ile 
İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi arasında kaldım. Tarih 
bölümü için. Sonra 2 tercih yap-
tım sadece zaten. İlk tercihim 
Sabahattin Zaim Üniversitesi 
idi. İkinci tercihim Boğaziçi Üni-
versitesi idi. Burayı kazandım. 
Okulun iç ulaşımı benim için 
daha iyiydi. Daha rahat hare-
ket edebileceğim bir kampüs. 
Evime daha yakın bir noktada 
tabii. Boğaziçi’nde ortalama bir 
öğrenci olmaktan ise burada iyi 
bir öğrenci olmak için burayı 
seçtim” dedi.

Hedefi Akademisyen Olmak

Üniversite sınavına hazırlanan 
öğrencilere de tavsiyede bu-
lunan Uçar, “Stres çekmesinler 
çalışırken. Neyi seviyorlarsa onu 
yapsınlar. İnsan sevdiği şeyde 
başarılı olur. Başarılı olursa da 
mutlu olur. Hayatta da daha iyi 
yerlere gelebilir bu şekilde. Be-
nim sosyal hayatım üniversite. 
Öğrenci kulüplerine üyeyim. 

Bu kulüplerin etkinliklerine ka-
tılıyorum. Üniversite sonrası 
akademisyenlik hedefliyorum. 
Tarih bölümünden akademis-
yen olmak istiyorum. Türkiye’de 
10 milyondan fazla engelli var. 
Sekiz kişiden biri engelli. Ama 
sokakta gördüğümüz sekiz ki-
şiden biri engelli değil. Mesela 
kampüsteki öğrencilerden kaçı 
engelli? Küçük yaştan ailelerin 
bunları düşünmesi gerekiyor. 
Engellilerin saklanmaması gere-
kiyor. Onların eğitimleri için uğ-
raşılmalı. Genelde küçük yaşta 
anne-babada bitiyor. Ben kendi 
açımdan baktığımda neden en-
gelliyim diye hiç düşünmedim. 
Buna hiç üzülmedim. Kimse 
buna üzülmemeli” diye konuştu.

“Sevdiğim şey için çalışmak, çaba sarf etmek 
zor gelmiyor. Kimi insanlar futbol izlemekten 
hoşlanırlar ama ben tarih, edebiyat veya şiir 
okumaktan hoşlanıyorum.”



4.
Uluslararası

ISLAM 
EKONOMISI 
ve FINANSI 
KONGRESI

İZÜ Uluslararası İslam Ekonomisi ve Fi-
nansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
(İSEFAM/IRCIEF) 2014 yılından bu yana 
düzenlediği Uluslararası İslam Ekonomi ve 

Finansı Kongresi (IIEFC), İstanbul Üniversitesi ve 
Sakarya Üniversitesi’nin katkıları, Türkiye Katı-
lım Bankaları Birliği (TKBB) ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve 
Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin (SESRIC) 
işbirliğiyle İstanbul Sabahattin Zaim Üniversite-
si’nde düzenlendi.

Kongrenin açılış paneli, 15 Temmuz hain darbe gi-
rişiminin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video 
gösterimi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

“Problemlerin Çözülmesi İçin Tek 
Alternatif İslam Ekonomisidir”

Açılış konuşmalarının ilki için kürsüye davet edi-
len İSEFAM Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, çağımızın 
ekonomik ve sosyal sorunlarını çözme hususunda 

ilim camiasına büyük bir görev düştüğünü hatırla-
tırken, “Sürekli sorun üreten kapitalizmin bertaraf 
edilmesi ve yaşanan problemlerin çözülmesi için tek 
alternatifimiz İslam ekonomisidir” diye konuştu. İs-
lami finans alanındaki uygulamaların teoriyi geride 
bıraktığını da vurgulayan Ersoy, aradaki bu farkın 
kapatılması gerektiğini söyledi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut ise Türkiye’de özellikle İslami fi-
nansın gelişmesi için yönetimden gelecek olan deste-
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İSTANBUL SABAHATTİN 
ZAİM ÜNİVERSİTESİ, 15-16 
TEMMUZ 2017 TARİHLERİNDE 
4. ULUSLARARASI İSLAM 
EKONOMİ VE FİNANSI 
KONGRESİ’NE (IIEFC) EV 
SAHİPLİĞİ YAPTI.
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ğin önemine vurgu yaptı ve tüm katılımcılara teşek-
kürlerini sundu. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Elmas, Uluslararası İslam Ekonomi ve 
Finansı Kongresi’nin ortaklarından olmanın mem-
nuniyet verici olduğunu ifade ederken, kongrenin 
önemine değindi.

“Vahdet Temelli Bilgiye Önem Verilmeli”

Malezya Üniversitesi İslam Araştırmaları Akademisi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Masudul Alam Choudhury 
ise açılış sunumunda, İslam ekonomisinin kapitaliz-
mi veya marksizmi düzeltecek bir unsur olmak için 
var olmadığını belirterek, “İslam ekonomisi, çok 
daha biricik, özel bir ontolojiyle, tamamen yeni, çok 
daha farklı şeyler sunmak üzere var olmuştur. Ama 
bunun için de vahdet temelli epistemolojik yapıya 
önem verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Bu Konferans Çok Önemli Bir İmkan”

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, İslami finan-
sın genel görünümünü çizip teori-pratik arasındaki 
ilişkinin kuvvetlenmesi gerektiğine vurgu yaparken, 
daha sonra söz alan SESRİC Genel Müdürü Musa 
Kulaklıkaya, İslami finansın gittikçe yaygınlaşma-
sına rağmen beraberinde tartışmaları da getirdiğini 
ifade ederek, “Bu kongre, daha eşitlikçi, sürdürülebi-
lir kalkınmayı destekleyici bir İslami finansı destek-
lemek için önemli bir imkândır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Meclis Üyesi 
Sabri Orman, 15 Temmuz’a değinerek konuşmasına 
başlarken “15 Temmuz, Türkiye’nin sosyal ve kültü-
rel olarak yeniden doğduğu vakittir” dedi. Orman, 
konuşmasını İslam ekonomisi ve finansına dair tes-
pitlerle ve kongre değerlendirmesiyle sonlandırdı.

Açılış panelinin son konuşmasını gerçekleştiren Zi-
raat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir 
ise İZÜ ile Ziraat Katılım arasındaki iş birliğine atıf 
yaparak, Ziraat Katılım’ın açılış sürecini anlattı.

Çalıştaylar İki Gün Boyunca Devam Etti

Kongre, açılış panelinin ardından iki gün süren ve 
uluslararası araştırmacıların bildirilerine yer verilen 
çalıştaylarla devam etti. İngiltere, Malezya, Endonez-
ya, Fas, Nijerya, Tunus, Umman ve Brunei gibi farklı 
ülkelerden konferansa katılan akademisyenler,  ilk 
gün 34 ve ikinci gün 44 olmak üzere, 77 bildirinin 
sunumunu gerçekleştirdi. İslami Finans Yöntemleri, 
Faizsiz Bankacılık, Katılım Bankacılığı, Osmanlı Dö-
nemi Para Vakıfları gibi ana başlıklar altında değer-
lendirilmelerde bulunuldu. 
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, faizsiz 
finans sistemi için büyük önem arz eden eserin 
dilimize aktarılmasına öncülük ediyor. Arapça 
olarak yazılan ve tüm dünyada faizsiz finans 

kurumlarınca esas kabul edilen “58 Faizsiz Finans 
Standardı”, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin 
de yer aldığı anlaşma çerçevesinde Türkçe’ye çevri-
liyor. İZÜ’nün proje ortağı olduğu anlaşma, Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği Merkezi’nde geniş katılımlı 
bir protokol ile imzalandı.

Çeviri süreci İZÜ tarafından yürütülecek

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye Ka-
tılım Bankaları Birliği (TKBB), İslami Finans Kuru-
luşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) 
ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) ile İslam bankacılığı standartlarının Türk-
çe’ye tercüme projesi için bir araya geldi.

TKKB Merkezi’nde 26 Nisan Çarşamba günü ger-
çekleştirilen imza törenine İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, BDDK 
Başkanı Mehmet Ali AKBEN, TKBB Başkanı Melik-
şah UTKU, TKBB Yönetim Kurulu Üyeleri Osman 
ARSLAN, Ufuk UYAN, İkram GÖKTAŞ, Abdüllatif 
ÖZKAYNAK, TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz 
ve AAOIFI Genel Sekreteri Dr. Hamed Hassan Me-
rah katıldı.

Protokol anlaşması çerçevesinde, Arapça olarak ya-
yınlanan ve dünyadaki faizsiz finans kurumlarınca 
esas kabul edilen “58 Faizsiz Finans Standardı”nın, 
Türkçe’ye tercüme edilmesi hedefleniyor. BDDK’nın 
destekleyici kurum olduğu projede, standartların 
tüm çeviri süreci İstanbul Sabahattin Zaim Üniver-
sitesi’nin koordinasyonuyla yürütülecek.

Projenin 2017 Aralık ayında bitirilmesi 
planlanıyor

İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim 
Kuruluşu tarafından Arapça olarak hazırlanan fa-
izsiz finans standartlarının, Türkçe’ye tercüme edil-
me projesinde, alanında uzman 17 kişilik bir çeviri 
ekibi görev alacak. Tercümelerin tamamlanmasının 
ardından dijital ve matbu versiyonlarının dağıtımı-
nın 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi plan-
lanıyor. AAOIFI standartlarının, Türkçe’ye kazan-
dırılmasıyla birlikte İslami finans alanına ilgi duyan 
tüm üniversite, sektör paydaşları ve kamu kesimine 
önemli bir katkı sunulması hedefleniyor.

IZÜ
ULUSLARARASI ISLAMI 
FINANS STANDARTLARINI 
TÜRKÇE’YE KAZANDIRIYOR



İslamofobi ile Anti-
İslamizm Birbirinden 
Farklıdır
İslamofobi ile Anti-İsla-

mizm’in aynı şey olmadığının 
altını çizen Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Kadir Canatan, “İslamofobi, 
toplumlarda görülen sosyolojik 
bir hadisedir. Yerleşik Avrupa 
toplumlarının göçmen kökenli 
olarak bilinen Müslümanlara 
karşı ayrımcı tutum takınmaları-
nı ifade eder. Anti-İslamizm ise 
İslam’ı hedefe koyan İslam’ı bir 
din olarak değil kültür ve ideolo-
ji olarak görüp bunu Avrupa için 
bir tehlike olarak gören anlayış-
tır” diye konuştu.

İslamofobiyi oluşturan üç 
önemli etken olduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Canatan, “İlk 
olarak soğuk savaş dönemin-
de komünizmle mücadele için 
kurulan istihbarat örgütleri bu 
tehlike ortadan kalkınca boşluğa 
düştüler. Kendilerine yeni bir 
düşman yaratmaya başladılar. 
Başta Orta Doğu ülkelerinden 
kendi ülkelerine gelmiş olan 

Müslümanları, Orta Doğu’daki 
tehlikeli İslam’ın uzantısı olarak 
konumlandırdılar. İkinci etken, 
bu konuda hazırlanan raporların 
medya tarafından abartılarak 
kamuoyuna yansıtılması. Üçün-
cüsü ise aşırı sağcılaşma. Halk 
arasında bir İslamofobi varsa ve 
siz bundan yararlanmak istiyor-
sanız Anti-İslamist söylemlere 
başvuruyorsunuz ve toplumdan 
destek alıyorsunuz. Dolayısıyla 
bir yandan aydınlar arasında 
Anti-İslamizm yaygınlaşırken 
diğer taraftan da bu popülist aşırı 
sağcı grupların çalışmalarıyla 
adeta toplumdaki İslamofobik 
yaklaşımlar, tutumlar siyasete 
yansıtılarak yeni bir partileşme 
ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.  

Bu ayrımcılığın ortadan kalk-
ması için iki tarafa da görevler 
düştüğünü dile getiren Prof. Dr. 
Canatan, “Hollanda’nın, İngiltere 
gibi Almanya gibi nefret suçla-
rını hukuksal zeminde tanıması 
lazım. Müslümanlara düşen 
görev ise İslam’ı doğru temsil 
edecek imamlar yetiştirmek. Şu 
anda hala bu durumda değiliz. 
Buralarda görev yapacak oraların 
dilini, yapısını bilen imamların 
yetiştirilmesi gerekiyor” dedi. 

Hollanda 2000’lere Kadar 
Avrupa’nın En Hümanist 
Ülkelerinden Biriydi
Bu raporu ilk kez 2014 

yılında yayınladıklarını ifade 
eden Prof. Dr. Mehmet Bulut ise 
“Hollanda’yı çok iyi tanıyan aka-
demisyenlerimiz var. İlk olarak 
bu nedenle Hollanda’yı seçtik. 
İkinci olarak, 2000’li yıllara 
kadar Hollanda, Avrupa’nın en 
hümanist ülkelerinden birisiydi. 
Farklı dinden, dilden, ırktan 

olanlara karşı en hoşgörülü 
davranan ülkelerin başında ge-
liyordu. Ancak özellikle 2001’de 
Amerika’daki ikiz kulelere ya-
pılan saldırıyla beraber Hollan-
da’da da İslamofobi giderek art-
maya başladı. Biz de Hollanda’yı 
örnek alarak,  Müslümanların 
hem nitelik hem nüfus olarak 
artışlarına karşı Avrupalılardaki 
değişimi ve yaşanan krizleri 
yakından gözlemleme imkanı 
bulduk diye konuştu.”

İslamofobi  
Cinsiyetçi Bir Ayrım
İslamafobi kavramının 

cinsiyetçi ayrımcılıkları da 
içinde barındırdığını ifade eden 
Marmara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ergun Yıldırım 
“İslamafobi geniş bir kavramdır. 
Tam karşılığı ırkçılık olmasa da 
içinde ırkçılığı da bulunduran 
bir kavramdır. Ayrıca yayınlanan 
Hollanda İnsan Hakları Rapo-
ru’nda ilgimi çeken bir diğer 
husus da cinsiyetçi yaklaşımlar. 
İslamafobi aynı zamanda cinsi-
yetçi bir ayrım. Rakamlara göre 
Hollanda’da dışlanmaya maruz 
kalanların yüzde 91’i kadınlar-
dan oluşuyor” diye konuştu.

HOLLANDA’NIN
2016 İNSAN HAKLARI
KARNESİ AÇIKLANDI

İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi tarafından ha-
zırlanan 2016 Yılı Hollanda 
İnsan Hakları Raporu, dü-

zenlenen bir panelle açıklandı.
İstanbul Sabahattin Zaim 

Üniversitesi tarafından hazır-
lanan 2016 Yılı Hollanda İnsan 
Hakları Raporu, İZÜ Halkalı 
Kampüsünde düzenlenen Hol-
landa İnsan Hakları Paneli’nde 
açıklandı. 

Başta Hollanda olmak üzere 
Avrupa genelinde hızla yayılan 
İslam karşıtlığı ve bunun sonucu 
olan insan hakları ihlallerine 
değinilen panel, İZÜ Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer 
Çaha’nın moderatörlüğünde, 
Prof. Dr. Özcan Hıdır, Prof. 
Dr. Kadir Canatan ve Prof. Dr. 
Ergün Yıldırım’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

 İZÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut’un açılış konuşmasıyla 
başlayan Hollanda İnsan Hakları 
Paneli, İZÜ öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ali Emrah Bozba-
yındır’ın 2016 Hollanda İnsan 
Hakları Raporu’nu açıklamasıyla 
devam etti. 

Müslümanlar Hitler 
Dönemi Yahudileri 
Konumuna İtiliyor

Avrupa’daki Türklerin hayat 
standartları ve İslamofobi gibi 
konularda önemli çalışmaları 
olan İZÜ İslami İlimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan 
Hıdır, İslam karşıtlığının kültürel 
bir ırkçılık olduğuna dikkat çekti. 
Müslümanlara karşı yaftalama 
siyasetinin yapıldığını, ön yargılı 
davranıldığını belirten Prof. Dr. 
Hıdır, Avrupa’da ‘Günümüzde 
Müslümanlar Hitler dönemi Ya-

hudileri konumuna mı itiliyor?’ 
konusunun tartışıldığını söyledi. 

Prof. Dr. Hıdır konuşma-
sının devamında, “Bu durum 
Avrupa’nın önde gelen isimle-
rinin, hahamlarının ve Yahudi 
kökenli siyasetçilerin de tartıştığı 
bir konu. Onlar daha önceden 
Müslümanların şu an maruz 
kaldığı bu durumu yaşadıkları ve 
bu tartışmaların içinde kaldıkları 
için Müslümanların itilmeye 
çalıştıkları noktayı biliyorlar. Bu 
tehlikeye işaret ediyorlar. Müs-
lümanların bu noktayı iyi analiz 
edip, bu cenderenin içine girme-
mesi lazım. Mevcut siyasi-politik 
havaya uygun bir dil ve perspektif 
geliştirmeliler. Reaksiyonerlikten 
uzak, aksiyoner, bulundukları or-
tamın şartlarını iyi bilen çalışma 
ve politikalar yürütmeliler” dedi.
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İİZÜ heyeti ilk olarak Silikon Vadisi’ne 
ev sahipliği yapan San Franscisco 
bölgesinde inovasyon ve girişimcilik 
alanında programına ve ardından 

Microsoft Center’da Keiretsu Forum ta-
rafından düzenlenen Angel Capital Expo 
isimli fuara katıldı. Fuarda ürün geliş-
tirme ve finansal projeksiyon açısından 
belirli bir olgunluğa ulaşmış girişimciler 
toplu sunumlar ve birebir görüşmeler 
yoluyla melek yatırımcılardan finansal 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM 
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. 
MEHMET BULUT BAŞKANLIĞINDAKİ 
HEYET AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ’NİN CALİFORNİA 
EYALETİNDE BİR DİZİ GÖRÜŞME VE 
TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİRDİ. 
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Girişimcilik ve Akademik 
İşbirliği Çıkarması

Silikon
Vadisine

İZÜ’den
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destek talebinde bulundu. Sili-
kon Vadisindeki girişimcilik eko 
sistemini yakından inceleyen 
heyet, İZÜ Halkalı kampüs mer-
kezli bir sistemin nasıl kurula-
bileceği konusunda görüşme ve 
incelemeler yaptı. 

Yapılan görüşmeleri 
değerlendiren Rektör Prof. 
Dr. Mehmet Bulut “Teknoloji 
Transfer Ofisimiz ve Kuluçka 
Merkezimizi bir adım daha 
ileriye taşıyarak İZÜ Teknopark’ı 
kuracağız. Tüm başvurularını 
tamamladığımız Teknopark 
son onay aşamasında olup 
İstanbul’da sanayi ve lojistik 
sektörü açısından merkezi 
konumda olan Halkalı 
kampüsümüzde böyle bir 
girişimcilik üssünün devreye 
girmesi hem bilime hem ülke 
ekonomisine çok önemli katkılar 
sağlayacaktır” dedi.

Stanford Üniversitesi 
ile Akademik İşbirliği 
Görüşmeleri Yapıldı

İZÜ heyetinin Silikon Vadisinin 
lokomotifi konumunda olan 
Stanford University ziyaretinde 
Uluslararası İlişkiler Direktörü 
Dr. Brendan Walsh ile 

akademik işbirliği ve değişim 
programları konuları görüşüldü. 
Görüşmede Stanford’daki 
Türk öğrenci grubunun en 
büyük ve en aktif uluslararası 
öğrenci gruplarından birisi 
olduğu belirtilirken Rektör 
Bulut, Staford’da eğitim gören 
ve araştırma için ziyaret eden 
Türk öğrencilerle de buluştu. 
Prof. Bulut “1891 yılında 
İstanbul’da yükseköğrenim 
kurumu olarak Halkalı Ziraat 
Mektebi kurulurken aynı yıl 
PaloAlto’da Stanford Üniversitesi 
kurulmuştur. Bilimsel araştırma 

ve kalkınma için benzer 
gayretlerle kurulan bu iki 
kurumdan birisi istikrarlı bir 
ülkede çok büyük gelişmeler 
kaydedip bir dünya markası 
olurken diğeri maalesef 
savaşlar, ekonomik ve siyasi 
krizler, sistem değişiklikleri 
gibi nedenlerle hedeflerinin 
çok gerisinde kalmıştır. 
Halkalı Ziraat Mektebinin 
mirasını devam ettiren İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi 
olarak istikrar ortamında ilk 
günkü aşk ve gayretle, sistemli 
olarak çalışırsak kısa zamanda 
büyük mesafeler alıp bölgenin 
öncü üniversitelerinden 
olabiliriz” şeklinde konuştu.

Silikon Vadisindeki ziyaretlerde 
California State University East 
Bay’de Business School Dekanı 
Dr. Xinjian Lu ve Uluslararası 
Programlar Direktörü Dr. Ray 
Wallace ile akademik işbirliği ve 
öğrenci değişimi konularında 
görüşmeler yapıldı. Heyetimiz 
ayrıca bölgeye hem yatırım hem 
de eğitim için gelen yabancılara 
ileri iş İngilizcesi ve akademik 
İngilizce eğitimi veren California 
College of Communications ile 
İZÜ öğrencilerine indirimli dil 
eğitimi anlaşması yaptı.

İstanbul’da 
sanayi ve lojistik 

sektörü açısından 
merkezi konumda 

olan Halkalı 
kampüsümüzde 

böyle bir 
girişimcilik 

üssünün devreye 
girmesi hem 

bilime hem ülke 
ekonomisine çok 

önemli katkılar 
sağlayacaktır.

University of California 
Berkeley ve Zaytuna College 
Yöneticileriyle Görüşmeler 
Yapıldı

Ziyaretlerin bir sonraki dura-
ğında University of California 
Berkeley’de İslam Araştırma-
larından sorumlu Dr. Asad 
Ahmed ile İslami ilimler başta 
olmak üzere hukuk, tarih, ulus-
lararası ilişkiler gibi alanlarda 
akademisyenler arası işbirliği ve 
lisansüstü seviyesinde öğrenci 
değişimi konuları görüşüldü. 
Ayrıca UC-Berkeley kampü-
sünün hemen yanında yer 
alan ve bu üniversite ile ortak 
programlar yürüten Graduate 
Theological Union (GTU) İslam 
Çalışmaları Kurucu Direktörü 
Munir Jiwa ve Zaytuna College 
kurucularından Zaid Shakir ve 
Dr. Hatem Bazian ile görüşme-
ler yapıldı. İZÜ heyeti ayrıca 
San Francisco bölgesindeki 
Müslüman psikolog ve psikiyat-
ristlerin kurmuş olduğu Khalil 
Center’ın yıllık toplantısına 
katılıp merkezin başkanı olan 
Rania Awaad ile İslami İlimler 
ve Psikoloji alanındaki bilgi ve 
birikimin toplumdaki sorunla-
rın çözümlerinde nasıl birlikte 
değerlendirebileceği konusunda 
görüş alışverişinde bulundu.

UCLA ve USC ile Görüşmeler 
Gerçekleştirildi

İZÜ heyetinin son ziyaret nok-
tası olan Los Angeles’ta Univer-
sity of California Los Angeles 
(UCLA)’de Yakın Doğu Dilleri 
ve Kültürleri Bölüm Başkanı Dr. 
Cara Cooney ve Hukuk Fakül-
tesinden Dr. Dr. Khaled Abou 
El Fadl ile akademik işbirliği 
konusunda görüşmeler yapıldı. 
UCLA’in öğrenci etkinlik alanla-
rını ve kütüphanesini de incele-
yen heyetimiz kampüsümüzdeki 
yeni yapılarda benzer sistemler 
kurulacağını belirtti. Los Ange-
les’ta son olarak University of 
Southern California (USC)’de 
Mühendislik Fakültesi uluslara-
rası akademik işbirliklerinden 
sorumlu Dekan Yardımcısı Dr. 
Cauligi Raghavendra ve Petrol 
Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Dr. Iraj Ershaghi ile akademik 
işbirliği konusunda görüşmeler 
yapıldı. USC’de bu görüşmele-
rin yanı sıra İslam Düşüncesi 
ve Kültürü Kürsüsü Başkanı ve 
Müslüman Amerikalıların önde 
gelen entellektüellerinden Dr. 
Sherman Jackson ile özel bir gö-
rüşme yapıldı. Üniversitemizin 
Uluslararası Danışma Kurulun-
da yer almayı kabul eden Dr. 
Jackson Türkiye’deki bilimsel ve 
ekonomik gelişmelerin kendi-
sini çok heyecanlandırdığını, 

tüm İslam alemi adına İZÜ’den 
ümitli olduğunu belirtti. İZÜ 
heyeti ayrıca USC’nin dünya-
nın ilk ve en yaygın uzaktan 
eğitim merkezi olan Distance 
Education Network’ü ve Küresel 
Enerji Network’ü (Global Energy 
Network) hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler sonrası bir değerlen-
dirme toplantısı yapan Rektö-
rümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut 
“Dünyanın birçok ülkesindeki 
iyi üniversiteler ile yaptığımız 
ikili anlaşmalar ve geliştirdi-
ğimiz ilişkilere bu son ziyare-
timizde yenilerini eklemeyi 
hedefledik. Daha önce ABD’nin 
Doğu ve Orta bölgelerinde yer 
alan üniversiteler ile görüşmeler 
yapıp ikili protokoller geliştir-
miştik. Bu ziyaretimizle Ame-
rika’nın Batı bölgesindeki en 
iyi üniversiteler ile görüşmeleri 
başlattık. Artık akademisyenleri-
miz bu üniversitelerdeki meslek-
taşları ile irtibata geçerek ortak 
akademik çalışmalar, projeler ve 
konferansları temeli attığımız 
işbirlikleri üzerinden organize 
edebilir. Aynı şekilde lisans ve 
lisansüstü öğrencilerimizin 
dünyanın en iyi üniversitelerin-
de ders almalarını ve araştırma 
yapmalarını sağlayacak altyapıyı 
kuruyoruz.” şeklinde açıklama-
larda bulundu.

Stanford Üniversitesi



İZÜ’nün kalbi olan Merkez Kütüphane, 
Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’nin ve 
başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere 
tüm ilim ve irfan yolcularının mirasını 
sürdürmeye devam ediyor.

Üniversitede görev yapan akademisyenlere ve 
eğitim gören öğrencilere bilgiye erişimlerinde 
büyük kolaylık sağlaması beklenen kütüphane, 
rahat çalışma ortamı sayesinde İZÜ’nün 
vazgeçilmez mekanlarından biri olacak.
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin inşası tamamlanan 
yeni Merkez Kütüphanesi kullanıma açılıyor. Merkez Kütüphane, 
13 bin 500 metrekare kullanım alanı, bin 500 araştırmacı ve 1 
milyon kitap kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük kütüphaneleri 
arasında yerini alıyor. 

MERKEZ 
KUTUPHANE 
AÇILIYOR!

1 MiLYON 
KiTAPLI

İllüstrasyon Sanatçısı Müberra Varlık
İZÜ İşletme Bölümü Öğrencisi



İletişim Psikolojisi Uzmanı 
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu İstan-
bul Sabahattin Zaim Üniversiteli 
gençlerle buluştu. İZÜ Diller 
Okulu amfisinde gerçekleşen 
buluşmaya öğrenciler yoğun 
ilgi gösterdi. İZÜ’lü gençler, 
Cüceloğlu ile tanışıp soru sorma 
fırsatı buldu.

Mayıs ayı etkinlikleri kapsamın-
da İZÜ’nün konuğu olan İletişim 
Psikolojisi Uzmanı Doğan Cü-
celoğlu konuşmasının başında 

İZÜ’de bulunmaktan dolayı çok 
memnun olduğunu ifade etti. 
Amerika’da geçen 25 yılını, ora-
da yaşadıklarını ve tecrübelerini 
aktaran Cüceloğlu’nun konuş-
malarını, İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut da takip etti.

Konuşmasında, sosyal insanın 
rollerine göre kimlik kazandı-
ğını, ancak bunun toplumdan 
topluma değişiklik göstere-
bileceğini vurgulayan Doğan 
Cüceloğlu, çocukları her zaman 
takip ettiğini özellikle belirtti. 
Cüceloğlu, yaptığı gözlemlerden 
hareketle ebeveynler ile çocuklar 
arasındaki ilişkilerden söz etti. 
Konuşmasına, “Küçük çocuklar 
yeni bir şey keşfettiklerinde mut-
laka kendilerine bir tanık arar. 
Bu durumda onların keşfettikle-

ri konuyla dikkatle ilgilenilmesi 
gerekir” diyerek devam eden 
ünlü yazar, “Maalesef biz toplum 
olarak çocukları adam yerine 
koymuyoruz ve bu kötülüğün 
farkında da değiliz” dedi. 

Konuşmasının ardından öğren-
cilerden gelen soruları yanıtla 
Doğan Cüceloğlu’na program 
sonunda hediye takdim edildi. 
Hediye takdimi için sahneye 
çıkan İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Bulut, Cüceloğlu’na 
teşekkürlerini sunarken, “Genç 
yaşımdan itibaren hocamı takip 
ediyorum. Kendisinin tavsi-
yelerine uyarak çocuklarımızı 
yetiştirmeye çalıştık. Ayrıca 
sadece üniversitemiz adına 
değil ülkemiz adına da teşekkür 
ederim. Bu toplumun en güçlü 
değeri aile ise bunda Doğan 
Hoca’nın da katkısı büyüktür” 
açıklamasında bulundu.

Doğan Cüceloğlu, hediye tak-
diminin ardından öğrencilerin 
kitaplarını imzaladı.

İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Hür Medeniyet Ku-
lübü’nün konuğu olan Başbakan 
Başdanışmanı Dr. Savaş Şafak 
Barkçin ile “Türkiye ve Dünya” 
başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. 

İZÜ Mehmet Akif Fuaye Sa-
lonunda gerçekleşen söyleşiye 
kendi hayat hikâyesiyle başlayan 
Barkçin, ilerleyen bölümlerde 
ise karşılaştırmalı bir kültür 
okuması yaptı. Rusya, İngilte-
re, Fransa gibi çeşitli ülkelerin 
geleneklerinden asla vazgeçme-
diklerinin altını çizen Barkçin, 
konuşmasına “İngiltere’de kraliçe 
her sene parlamentoyu 400 
yıllık kıyafet ve peruklarla açar. 
Hâkimler eskiden beri süre gelen 
peruklarla mahkemeye katılırlar. 
Bütün bunlar geleneklerinden 
kopmamak içindir, onlara karşı 
duydukları bağlılıktandır” diye 
konuştu. Ülkemizde ise aksi bir 
durumun söz konusu olduğuna 
değindi.

“İstanbul tarihi bir şe-
hir değil, tarihi eserle-
rin olduğu bir şehirdir”

Türkiye’nin geçmişine düşman 
bir yapıya büründüğünü ifade 
eden Dr. Savaş Barkçin “Kendi 
müziğine, harflerine, şehrine 
düşman bir toplumu kim dikka-
te alır?” sorusuna ise “Kendine 
düşman bir toplumu yıkmak çok 
kolaydır. Kendi kavramlarını, 
düşünce yapını atarsan güçsüz-
leşirsin. Sen zayıflarsan herkes 
seni yıkar. Sen güçlü olacaksın, 
yıkılmayacaksın” cevabını verdi.

Söyleşiye, kavramlar üzerine dü-
şüncelerini ifade ederek devam 
eden Barkçin “Kullandığımız 

dünya haritası, saat dilimleri 
İngilizlerde… Komşularımızı 
bile “Osmanlı bakiyesi” diye 
değil “Ortadoğu” olarak adlandı-
rıyoruz. Bu kavram da İngilizler-
den. Kendi topraklarını, kendi 
kavramlarınla adlandırmıyorsan 
artık orası senin değildir” dedi.

“200 yıldır komadayız”

Şuan İslam âleminin içinde bu-
lunduğu durumu komadaki has-
taya benzeten Dr. Savaş Barkçin 
“İslam dünyası ve biz 200 yıldır 
komadayız. Organlar işliyor ama 
bilincimiz kapalı. Son 15 yıldır 
bunu aşmaya çalışıyoruz. dedi. 
Abdülhamid Han devrinde ko-
pan filmin Davos’da bağlandığı-
nı dile getiren Barkçin, “Türkiye, 
çınarının etrafına beton dök-
müştür. Şimdi o betonlar çatladı. 
Türkiye sadece Türkiye değildir. 
İslam âlemidir” dedi.

Konuşmalarının sonunda dilin, 
kavramların öneminin tekrar 
altını çizen Barkçin, yaptığımız 
işte de en iyisi olmak zorunda 
olduğumuzu dile getirdi.

Söyleşi soru-cevap kısmının 
ardından hediye takdimiyle son 
buldu.
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“Kötülüğün 
Farkında 
Değiliz”

Doğan Cüceloğlu: “Abdülhamid’de 
Kopan Film 

Davos’da Bağlandı”

Savaş Barkçin:



Yazar Tarık Tufan, İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Mehmet Akif Edebiyat Kulü-
bü’nün düzenlediği söyleşi progra-
mına katıldı. Halkalı kampüsünde 
edebiyatsever öğrencilerle bir 
araya gelen Tarık Tufan, edebi-
yatın insan hayatındaki yeri ve 
son kitabı ‘Beni Onlara Verme’ 
hakkında konuştu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 
söyleşide insanın hakikate yaklaş-
ma yollarını irdeleyen ünlü yazar, 
“Bu yollar insana göre değişebi-
lir. Hepimizin kendince bir dili 
ve tarzı var. Fakat edebiyat tüm 
bunların üzerinde, tüm bunları 
daha incelikli daha nezaketli, daha 
içerikli daha doğru ve uzun süreli 
sürdürmemizi sağlayan bir şey. 
Yani edebiyat bilen bir avukat, 
doktor, marangoz, mühendis, 
hayatla kurduğu ilişkinin niteliğini 
hızlıca dönüştürebilir. Dolayısıyla 
bizim edebiyatla ilişki kurmamız 

aslında yaptığımız bütün meslek-
lerin dışında bir insan olarak nasıl 
bir hayat kurmak istediğimiz ile il-
gili bir şey. Edebiyatı bu bağlamda 
görmeliyiz. Sadece önümüze gelen 
kitaplar, okuduğumuz yazarlar 
değil. Bize bambaşka bir varoluş 
alanı açabildiği içindir. Edebiyatla 
ilgilenmek bu açıdan hayati bir 
şeydir.” açıklamasında bulundu. 

İZÜ’lü edebiyat tutkunu öğrenci-
lerin yoğun ilgi gösterdiği prog-
ram, Tarık Tufan’ın kitaplarını 
imzalaması ile son buldu.
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdo-
ğan, İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Hürriyet ve Adalet 
Platformu’nun düzenlediği prog-
rama katıldı. ‘Yeni Türkiye’de 
Üniversite Gençliğinin Önemi’ 
başlıklı program İSEFAM konfe-
rans salonunda gerçekleşti.

“Yükselen Bir Türkiye Var”

Programın açılış konuşmalarını 
gerçekleştiren İZÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, yeni Tür-
kiye’nin hedeflerine değinerek 
“Yükselen bir Türkiye var. Hem 
ekonomik anlamda hem siyasi 
ve diğer birçok anlamda bölge-
nin öncü ülkesi konumundayız. 
Bu medeniyet geçmişte nasıl 
mazlumların yanına koştuysa 
bugünkü gibi yarın da bu yolda 
olacak’’ dedi. Prof. Dr. Mehmet 
Bulut konuşmalarının sonunda 
Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek 
ve sözü kendilerine bıraktı.

“Güçsüz Bir Parlamenter Sistem-
den Güçlü Bir Yasama Alanına 
Kavuşmak” Konuşmasına yeni 
Türkiye ve referandum süreci 
üzerine açıklamalarla başlayan 
Erdoğan, “Güçsüz bir parlamen-
ter sistemden güçlü bir yasama 

alanına kavuşmak çok önemli. 
Darbeci zihniyetin meclisi ve 
anayasasından tam anlamıyla 
sivil bir meclise ve anayasaya 
kavuşacağız. Tarafsız ve bağım-
sız bir yargı ve yasama sistemiyle 
yürütmemizi daha da sağlam 
kılacağız” dedi.

“Türkiye Artık Bu Sistemle 
Daha Fazla İleri Gidemez”

Referandum sonrası da ülke ge-
leceğinin önemine vurgu yapan 
Bilal Erdoğan “Biz bu sistem 
sayesinde Türkiye’nin yıllardır 
çektiği en büyük sıkıntılardan 
olan iki başlılığı da sona erdiri-
yor ve daha istikrarlı bir yürüt-
me sistemi sunuyoruz. Türkiye 
artık bu sistemle daha fazla ileri 
gidemez. Bize hız lazım, istikrar 
lazım. Bu sisteme de birileri tek 
adamlık diyor. Tek adamlık di-
yenlere şunu söylemek lazım; bu 

kişi seçimle geliyor, yargılanabi-
liyor ve herhangi bir erken seçim 
ihtimalinde kendisini de seçime 
sokmak zorunda kalıyor. Bu kişi 
nasıl tek adam olabilir?’’ dedi.

Özellikle son yıllarda Türkiye’ye 
karşı saldırıların da üzerinde du-
ran Erdoğan şöyle konuştu: “Batı 
medeniyeti ve onun güçleri, 
Anadolu toprakları üzerinde hâ-
kimiyet kurma çabasında. Fakat 
Anadolu milletinin tarihindeki 
zulme karşı duruş ve bağımsızlık 
aşkı, Batı medeniyetini tehdit 
edebilecek bir dirayete sahip.” 

Konuşmalarının sonunda 
gençlerin sorularını yanıtlayan 
Bilal Erdoğan, “Unutmayın, Ça-
nakkale’de bu millet, bu oyunu 
bozmak için 200 binin üzerinde 
şehit verdi” diyerek gençlerle 
sözlerini tamamladı.

 “Yükselen bir Türkiye var” “Edebiyat, 
Hayatla 
İç İçedir”

Bilal Erdoğan:
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili

Tarık Tufan: 
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“Oyun Temelli Dil Beceri 
Programı” Projesi Sona Erdi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniver-
sitesi’nin destekleriyle hazırlanan, 
mülteci çocukların oyun ve terapi 
temelli bir dil beceri programıy-
la Türk eğitim sistemine uyum 
sağlamaları ve mülteci ailelerine 
destek olmayı amaçlayan “Oyun 
Temelli Dil Beceri Programı Proje-
si” başarıyla tamamlandı.

Proje süresince Bayrampaşa İlçesi 
ilkokullarında eğitim gören ve 
travma sonrası bozukluklar yaşa-
yan 60 mülteci çocuğun fiziksel 
ve psikolojik gelişimlerini tamam-

lamalarına ve sağlıklı iletişim kur-
maları sağlandı. Evrensel ahlaki 
değerlerle desteklenen oyun ve 
terapi temelli dil beceri programı 
sayesinde üniversite öğrencilerine 
‘öz-koçluk’ eğitimleri de verilerek 
genç psikolojik danışman aday-
larının projeye dahil edilmeleri 
sağlandı.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Bulut: 
“Artık Kardeşlerimizle Ortak 
Dili Konuşuyoruz”

Kapanış programında konuşan 
İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, 24 ARALIK’a denk gelen 

program vesilesiyle Öğretmen 
Günü’nü kutlarken, öğretmenlik 
mesleğinin kutsallığını hatırlattı. 
Savaşların sebep olduğu derin 
insanlık krizlerinin etkilerini azalt-
mayı amaçlayan en önemli proje-
lerden birini gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Prof. Dr. Bulut, “Balkan-
lardan, Ortadoğu’ya ve Asya’ya 
kadar dünyanın her yerinde aynı 
fikirleri paylaştığımız, aynı şeyleri 
hissettiğimiz halde aynı dili konu-

şamıyoruz. Bu sebeple projemiz 
çok önemli bir yer teşkil ediyor.” 
dedi. Türkçe’de en çok yabancı 
kelimenin Arapça’dan dilimize ak-
tarıldığını da vurgulayan Prof. Dr. 
Mehmet Bulut, “Yüz yıldır kardeş-
lerimizle yakalayamadığımız ortak 
dili bu proje sayesinde yakalamış 
bulunuyoruz. Eminim önümüzdeki 
yüzyıllar geçmiş yüzyıldan çok 
daha parlak olacak” temennisinde 
bulundu. 

İstanbul Milletvekili Bürge: 
“Ümmet Olmanın Güzelliği-
ne Kavuşacağız”

Ak Parti İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Bürge ise “Yıllardır Arap 
kardeşlerimizle aramızı açmaya 
devam ediyorlar. Fakat biz bunlara 
rağmen birlikte olmaya mecbur ve 
mahkumuz. Bu proje vesilesiyle 
bizler Arapça öğreneceğiz, sizler 
de Türkçe  öğreneceksiniz ve üm-
met olmanın güzelliğine kavuşaca-
ğız.” açıklamasında bulundu.

Bayrampaşa Kaymakamı 
Canbaba: “Çok Doğru Bir İş 
Yaptığımızı Gördük”

Bayrampaşa Kaymakamı Osman 
Aslan Canbaba yaptığı konuşmada 
“Bu projede 60 çocuğumuza oyun 
ve terapi temelli olarak Türkçe öğ-
rettik. Suriyeli kardeşlerimizin okul 
başarılarını arttırma, arkadaşlarına 
ve çevreye uyum sağlamaları açı-
sından geldiğimiz aşama yaptığı-
mız işin çok doğru olduğunu bize 
gösterdi.” dedi.

“Çocuklar Artık Türkçe 
Konuşuyor”

Proje de Eğitim ve Öğretim 
Görevlisi olarak çalışan Zübeyde 
Akbaba ise, çocuklarda çok ciddi 
bir ilerleme olduğunu belirterek, 
“Projeyi ilk uygulamaya başladığı-
mızda, yaşadıkları yoğun travama 
dolayısıyla hiç konuşmayan, bizi 
anlasalar bile konuşmayı redde-
den çocuklar artık bizimle rahatça 
iletişime geçiyor. Ailelerden de bu 
konuda oldukça olumlu geri dö-
nüşler alıyoruz. Ayrıca gösterdiği-
miz ilgiden dolayı kendilerini daha 
emniyette sanıyorlar. O zaman 
içlerindeki kabiliyeti dışarıya çıkar-
tabiliyorlar” ifadelerini kullandı. 

Kapanış programında Belediye 
Başkanı Atila Aydıner de bir ko-
nuşma gerçekleştirirken, İlçe Em-
niyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz 
Yeniyol da salondaki yerlerini aldı.

El Ele Vererek
Mülteci Çocuklara
Türkçe Öğrettiler

 İSTANBUL SABAHATTİN 
ZAİM ÜNİVERSİTESİ’NİN, 

BAYRAMPAŞA 
KAYMAKAMLIĞI SOSYAL 

YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA VAKFI, 

BAYRAMPAŞA İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE 

İSTANBUL KALKINMA 
AJANSI İLE BİRLİKTE 

BAŞLATTIĞI ‘OYUN 
TEMELLİ DİL BECERİ 
PROGRAMI PROJESİ’, 

DÜZENLENEN KAPANIŞ 
PROGRAMIYLA SONA ERDİ. 



İstanbul Valiliği, İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Küçükçekmece Kaymakamlığı 

ve Küçükçekmece Belediyesi tara-
fından yürütülen ‘Can Kardeş Aile 
Projesi’ kapsamında düzenlenen 
Annelik Eğitimi programı, İZÜ Mer-
kez Kampüsü’nde yapıldı. Progra-
mın açılışına İstanbul Vali Yardımcı-
sı Ahmet Önal ve İZÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut katıldı.

Tek Ebeveynli Ailelere 
Sosyal ve Psikolojik Yardım

Tek ebeveynli ailelerdeki çocukla-
rın kişisel ve eğitsel gelişimlerini 
desteklemek amacıyla yapılan 
‘Can Kardeş Aile Projesi’ kapsa-
mında çalışmalar devam ediyor. 
İstanbul Valiliği, Küçükçekmece 
Kaymakamlığı, Küçükçekmece 
Belediyesi ve İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi ortaklığıyla 
yapılan projede 21 Temmuz günü 
annelere yönelik eğitim verildi. 
Eğitime çok sayıda anne ve çocuk 
katıldı. Organizasyonda anneler 

eğitim alırken, çocuklar da İZÜ 
Kampüsü’nde uzmanlar eşliğinde 
oyun oynayıp resim dersi aldı.

Düzenlenen Annelik Eğitimi 
öncesinde açılış töreni yapıldı. 
Törene İstanbul Vali Yardımcısı 
Ahmet Önal ve İZÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut katıldı. Prof. Dr. 
Mehmet Bulut açılış konuşmasın-
da bu projeye üniversite olarak 
çok önem verdiklerini ve içtenlikle 
katıldıklarını belirterek ‘Üniversi-
telerin 3 temel fonksiyonu vardır. 
Akademik çalışmalar, eğitim 
ve topluma etki. Biz üniversite 
olarak bu 3 fonksiyonu da yerine 
getirmek istiyoruz. Projeyi gördü-
ğümüzde bu konuya en çok katkı 
sağlayacak üniversite olduğumu-
zu düşündük. Çalışmalar biraz ya-
vaş ama sağlam temellerle devam 
ediyor. İnşallah bu proje örnek 
olacaktır. Biz üniversite olarak 
bu projede yer aldığımız için çok 
mutluyuz. Katkı sağlayan herkese 
en içten şükranlarımı sunuyorum’ 
diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Bulut’un ar-
dından, İstanbul Vali Yardımcısı 
Ahmet Önal konuşmasını yaptı. 
Ahmet Önal projenin kendileri için 
çok önemli olduğuna değinerek, 
‘Valilik olarak başlıca görevleri-
mizden biri toplumun dezavantajlı 
gruplarına dokunmak. Nerede 
bir yetim öksüz engelli ya da 
benzer dezavantajlı vatandaşımız 
olursa bu kişilerin dezavantajlarını 
azaltmak ya da hissettirmemek 
için çalışmalar yapıyoruz. Bu proje 
de bunlardan bir tanesi. İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi ile 
bu gibi projelerin sayısını arttır-
mak isteriz. İnşallah bu bizim için 
bir başlangıç olur. Emeği geçen 
ev sahibi İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi’ne çok teşekkür 
ediyorum’ dedi.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan sınıflarda uzmanlar eşliğinde 
resim dersi alan çocuklar ziyaret 
edildi. Ziyarette İstanbul Vali 
Yardımcısı Ahmet Önal ve İZÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut 
çocuklarla sohbet etti. Annelik 
eğitimi programı 3 gün boyunca 
İZÜ Seminer Salonu’nda devam 
edecek.

İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nin,  İstanbul 
Kalkınma Ajansı ve Pendik İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber 
yürüttüğü “Meraklı Minikler Eğitim 
Merkezi” projesi 30 GÜZ 2017 tari-
hinde yapılan törenle tamamlandı. 
İZÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
İbrahim Güney’in de bir konuşma 
gerçekleştirdiği kapanış progra-
mında, Pendik İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Aytekin Yılmaz tarafından 
plaket takdim edildi.

Koordinatörlüğünü İstanbul Saba-
hattin Zaim Üniversitesi öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özge-
nel’in yaptığı proje kapsamında 
üstün yetenekli 100 öğrenciye 
zenginleştirilmiş atölye eğitimi 
verildi. Öte yandan halen 90 
öğrencinin eğitim almaya devam 
ettiği Meraklı Minikler Eğitim Mer-
kezinde, verilen eğitimin etkililik 
düzeyi Torrance Yaratıcı Düşünme 
Becerileri Testi ile ölçülüyor.

Meraklı Minikler Eğitim Merkezin-
de verilen eğitimin sonuçları Sınıf 
Öğretmenliği Bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öz-
genel ve ekip arkadaşları Ersin 
Yağan, Ömer Canpolat, Özge 
Canlı tarafından 3. International 
Symposium on Multidisciplinary 
Studies’te (ISMS) “The effects of 
enriched workshop training given 
to pre-school students on creative 
thinking skills of students: Mixed 
research” başlığıyla bildiri olarak 
sunuldu.

Pendik Kaymakamı İlhan Ün-
sal ve Pendik Belediye Başkanı 
Dr. Kenan Şahin’in de katıldığı 
kapanış töreninde ayrıca Maltepe 
Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz,  Prof. Dr. 
Gürkan Doğan ve Yrd. Doç. Dr. 
Handan Doğan da yer aldı.
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“Can Kardeş Aile Projesi” 
ile Çocuklara Destek

“Meraklı Minikler
Eğitim Merkezi” Projesi
Başarıyla Tamamlandı

SO
SY

A
L

SO
R

U
M

LU
LU

K



82

G
Ü

Z
 2

01
7 

• 
Z

A
İM

 D
E

RG
İS

İ

83

G
Ü

Z
 2

01
7 

• 
Z

A
İM

 D
E

RG
İS

İ

K
A

M
PÜ

ST
EN

 

R
EN

K
LE

R Akademik Eğitim 
Golf Sahası Açıldı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversi-
tesi, öğrencilerine kaliteli tesis-
lerde farklı spor dallarını tanıma 
ve bu sporları yapma imkânı 

sağlamaya devam ediyor. Üniversitenin 
Halkalı Merkez Kampüsü’nde yapımı 
tamamlanan akademik golf sahasının 
açılışı yapıldı. Akademik golf sahasının 
açılışına Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Ramazan Evren, Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Bulut, Küçükçekmece Kay-
makamı Harun Kaya, Küçükçekmece 

Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 
Ziraat Katılım Genel Müdürü 

Metin Özdemir ve çok sayıda 
misafir katıldı.

Açık ve kapalı alanlarda Spor 
Yapma İmkânı İZÜ’de

Öğrencileri ve tüm mensuplarının açık 
ve kapalı spor alanlarında kaliteli vakit 
geçirmesini amaçlayan İstanbul Saba-

hattin Zaim Üniversitesi’nin bu kapsam-

da yürüttüğü tesisleşme hareketi de-

vam ediyor. Halkalı’da bulunan merkez 

kampüsünde 2 adet kapalı spor salonu, 

tenis kortu, futbol sahası ve birçok açık 

spor alanı barındıran İZÜ, geçtiğimiz 

günlerde yeni bir tesise kavuştu. Yapımı 

tamamlanan Akademik Golf Sahasının 

açılışı çok sayıda misafirin katılımıyla 

yapıldı.  İZÜ Akademik Golf Sahası açılış 

törenine, İZÜ Mütevelli Heyet Başkanı 

Prof. Dr. Ramazan Evren, İZÜ Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Bulut, Küçükçekmece 

Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekme-

ce Belediye Başkanı Temel Karadeniz 

ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin 

Özdemir katıldı.

Tesiste Ayak Bilardosu ve Çim 
Satrancı da Bulunuyor

Açılış kurdelesini keserek resmi açılışı 

yapan misafirler daha sonra golf saha-

sına geçti. İZÜ akademik golf sahasın-

daki ilk atışları gerçekleştiren konuklar 

yetkililerden tesis hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekare alan 

üzerine kurulan mini golf sahası 18 

parkurdan oluşuyor. Türkiye’deki vakıf 

üniversiteleri arasında ilk olma özelliği 

taşıyan akademik mini golf sahasında, 

350 metrekare putting green alanı ve 

bin metrekarelik driving range alanı yer 

alıyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üni-

versitesi kampüsünde yer alan tesiste 

ayrıca dileyenler için ayak bilardosu ve 

çim satrancı da bulunuyor.

OOsmanlı Devleti’nin son yüzyılında 
tarım eğitimleri verilmek üzere 
kurulan, numune çiftliği ve baytar 
mektebi olarak da kullanı-

lan Halkalı Ziraat Mektebi, şimdilerde 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversite-
si’ne ev sahipliği yapıyor. 

Kuruluş amacına uygun olarak tarım 
çalışmalarının devam ettiği İZÜ’de 
yeni bir proje hayata geçirildi: “Hobi 
Bahçesi”.  

Kişiye özel sulama sistemine sahip 
40 metrekarelik alanlardan meydana gelen 140 
bahçe, İZÜ bünyesinde çalışmalarına devam 

eden akademisyenlere ve idari çalışanlara 
hizmet vererek, kendi yetiştirdikleri sebze ve 
meyveleri sofralarına götürme imkanı sağlıyor.

Asırlık ağaçların yer aldığı ormanlık alanda 
yer alan hobi bahçeleri, İZÜ ailelerinin gün-

lerini geçirecekleri güzel bir ortam sağlıyor. 

Bahçelerin çevresinde ahşap kır masalarının 
bulunduğu mesire yerleri de var. 

Şehrin orta yerinde, 7 gün 24 saat 
boyunca güvenli bir yaşam alanı sunan 

İZÜ Halkalı Kampüsü, doğayla baş başa 
zaman geçirmek isteyenler için yeni projeler 
geliştirmeye ve uygulamaya devam edecek.

Hobi    Bahçesi



İZÜ kapısından ilk kez 
içeriye girdiğinizde ne 
hissettiniz?

Galiba 2011 yılında bir Şubat 
günüydü o günkü Mütevelli 
Heyet Başkanı ve Rektörü ile 
görüşmek amacıyla İZÜ’de 
tarihi binada tadilatların 
henüz başladığı günlerdi ve 
dış kapı daha fazla bir çiftlik 
kapısını andırıyordu. Bununla 
birlikte tarihi binayı ve koru-
yu bir kez daha gördüğümde 
tüm samimiyetimle söylüyo-
rum “İnşallah beni aralarına 
alırlar, burası bir Cennet 
dedim.”

İZÜ’nün logosuna baktı-
ğınızda size ilk ne çağrış-
tırıyor?

Lalenin Türk tarih ve kültü-
ründe önemli bir yer aldığını 
bir kez daha hatırlarsak, 
İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi misyon ve viz-
yonunun zarif bir görünümle 
vurgulaması diyebilirim.

İZÜ’yü bir renge ben-
zetseniz bu hangi renk 
olurdu?

Lale, Lal, kırmızı harika bir 
renk bir de yanında sarı olsa. 
Bir Cimbom taraftarı olarak 
harika olurdu.

Sizce bu sene İZÜ’de en 
büyük değişim nedir?

Artık biz bir Uluslararası 
Üniversite olduğumuzu 
söyleyebiliriz. Bu son derece 
heyecan verici bir durum.

İZÜ’de kampüs yaşantı-
sının size kazandırdığı 
bir şey var mı? Varsa 
nedir?

Biraz açık ve olumsuz 
konuşabilir miyim? Vallahi, 
herhalde insan yaşlandıkça 
bazı yeni alerjiler edinme-
ye başlıyor. Bu muhteşem 
tabiatın parçası olan çiçek 
tozları ve mikroskobik yara-

tıklar bana küçük küçük yeni 
alerjiler kazandırdı. Şaka bir 
yana İZÜ’de kendime olan 
güvenimi yeniden kazandığı-
mı söyleyebilirim.

İZÜ öğrencisinin en 
belirgin özelliği nedir? 
(Evet bu İZÜ öğrencisi 
diyebileceğiniz)

Şimdiye kadar bunu hiç 
düşünmemiştim, herhalde o 
samimi saygıları onların en 
belirgin özelliği olmalı. 

İZÜ’de yaşamayı en sev-
diğiniz mevsim nedir?

Dört mevsim.

İZÜ’de içinde en çok 
vakit geçirmekten keyif 
aldığınız yer neresidir?

Yeni odama taşınalı en çok 
vakit geçirdiğim yer asan-
sör kapıları onlardan sonra, 
çalışma odam diyebilirim. 
Bununla birlikte, memnu-
niyetle belirmek isterim 
ki,  gelecekte büyük keyifle 
alacağım yerlerin başında 
inşallah Mühendislik Fakülte-
si binamızdaki laboratuvarlar 
olacak.

İZÜ’de size boş bir alan 
verseler ne ile değerlen-
dirmek istersiniz?

Bir İleri Radyasyon Algılayı-
cıları Araştırma ve Geliştirme 
Laboratuvarı kurardım.

5-10 yıl sonra İZÜ’yü 
nasıl bir noktada görü-
yorsunuz?

Böyle gidersek ilk 7 vakıf 
üniversitesi arasında İnşallah.

İZÜ’de yapılan en çok be-
ğendiğiniz etkinlik veya 
etkinlikler nelerdir?

Üniversitemizin açılış ve 
mezuniyet törenleri.

Okulumuzda yapılması 
iyi olur dediğiniz her-
hangi bir etkinlik var 
mı? Varsa nedir?

Öğrencilerimizin ve misa-
firler öğrencilerimizin milli 
kıyafetleri ile katılacağı yerel 
yemekler festivali.

Bir dilek hakkınız olsay-
dı ne dilerdiniz?

Sağlık.

Şuan uğraştığınız bir 
spor dalı var mı?

İyi bir basketbolcu ve kötü 
bir futbolcu eskisi olarak 
üzülerek söyleyeyim yok 
en uzun yürüyüşüm evden 
servise kadar.

Şu an hangi kitabı veya 
kitapları okuyorsunuz?

Rahmetli hocam Ahmed 
Yüksek Özemre’nin “Gel 
de çık İşin İçinden” ve Jim 
Al-Khalili ve Johnjoe McFad-
den tarafından yazılmış olan 
“Kuantum Sınırında Yaşam”.

Kullanmaktan vazge-
çemediğiniz kelimeler 
nelerdir?

Ya abi!

Hayatta sizi ne mutlu 
eder?

Basit şeyler.

Sizi anlattığını düşün-
düğünüz bir kelime var 
mı? Varsa nedir?

Darmadağınıklık. 

Dünyada son cümleniz 
ne olsun isterdiniz?

Kelime-i Şahadet.

İZÜ yeni Mehmet Akifler 
yetiştirmek için neler 
yapmalıdır?

Temel Bilimlere önem 
verilmesi ve daha fazla çok 
disiplinli İZÜ Ortak dersleri-
nin istekli öğrenciler tarafın-
dan alınması. Merhum Akif 
1919 yılında Safahat’ta daha 
henüz parçalanmış olan 
atomun gücünü anlatıyordu. 
Üniversitemizden biri “Higgs 
Bozonu” üzerine bir şiir 
yazarsa Üniversitemiz yeni 
Akifleri yetiştirme misyonu-
nu gerçekleştirmiş olacaktır.

İZÜ’de başınıza gelen il-
ginç anınız var mı? Varsa 
nedir?

2010 yılı içinde İZÜ ailesine 
katılabilmek için tarihi bina-
mıza epey gelip gitmiştim, 
İZÜ ve YÖK bürokrasinden 
kaynaklanan gecikmeler ne-
deniyle. Belki biraz da benim 
saflığımdan ulaşmak istedi-
ğim kişinin “icra” nedeniyle 
meşgul olduğu söylendiğin-
de “Ya abi! Cennet derken İc-
ralık üniversiteye mi düştüm 
diye düşündüm tabii sadece 
birkaç mili saniye!”. İcra He-
yetinin daraltılmış Mütevelli 
Heyet olduğunu kısa zaman 
sonra öğrenmiştim. Çok 
şükür şimdi buradayım.
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İZÜ kapısından ilk kez 
içeriye girdiğinizde ne 
hissettiniz?

İZÜ’de 3.yılım. Küçüklüğüm-
den beri İstanbul’da oku-
manın hayalini kurmuştum 
hep. Nasip oldu çok şükür. 
Üniversiteye ilk kayıt olmaya 
geldiğim zamanki heyecanım 
ve üniversiteden ilk girerken 
ettiğim dua hala aklımda. 
Kapıdan içeriye ilk girdiğimde 
İstanbul’da okumak için etti-
ğim duamın 2.senemde nasip 
olmasının şükrünü etmiştim. 
(Bölümüm benim tercih etti-
ğim sene açılmıştı. 2.seneye 
kalmayıp ilk senemde tercih 
yapmış olsaydım başka bir 
üniversitede okuyacaktım.) 
Güzel yanlarından biri kampüs 
üniversitesi ve doğayla iç içe 
olması kesinlikle. İstanbul’da 
çoğu özel üniversitelerde 
kampüs yok ve o üniversite 
ortamını hissedemiyorsunuz.

İZÜ’nün logosuna baktı-
ğınızda size ilk ne çağrış-
tırıyor?

 İZÜ logosuna baktığımda 
direk beynimin içinde “İZÜ 
iyi bir eğitim sözü” mottosu 
dönmeye başlıyor.

İZÜ’yü bir renge ben-
zetseniz bu hangi renk 
olurdu?

İZÜ’yü bir renge benzetecek 
olsam bu renk kesinlikle yeşil 
olurdu. Meyve bahçeleri, yeşil 
alanlarıyla...

Sizce bu sene İZÜ’de en 
büyük değişim nedir?

Bu sene ki en büyük değişim 
tabii ki 1 milyon kapasiteli 
kütüphane ve bir de camii.

İZÜ’de kampüs yaşantısı-
nın size kazandırdığı bir 
şey var mı? Varsa nedir?

Kampüs demek üniversite 
demek öğrencinin hayatı de-
mek. Bir binaya sıkışıp kalmak 
gerçekten sıkıcı. Doğayla iç içe 
olması tüm lisans bölümlerinin 
tek bir yerde olması ve üni-
versiteyi gerçekten hissederek 
üniversite okumak kampüs 
üniversitesinin en güzel yan-
larından.

İZÜ öğrencisinin en 
belirgin özelliği nedir? 
(Evet bu İZÜ öğrencisi 
diyebileceğiniz)

Çoğu İzü öğrencisinin en 
belirgin özelliği kalplerindeki 
vatan, millet sevgisi olması ve 
Müslümanlara karşı yapı-
lan zulme, haksızlığa sessiz 
kalmamaları... 15 Temmuz 
gecesi hain darbe girişiminde 
sokaklara çıkan ve geceleri 
nöbet tutanlar, Suriye’ye iyilik 
tırı yardımı için canla başla 
çalışanlar, İZÜ’den Ayasof-
ya’nın fethine sabah nama-
zına gidenler, yardım amaçlı 
yapılan kermesler, başkalarının 
dertleriyle kendi dertleriymiş-
çesine dertlenip ellerinden 
geldiğince çözüm bulmaya 
çalışan nice güzel kalpli öğ-
rencisi var İZÜ’nün.

İZÜ’de yaşamayı en sev-
diğiniz mevsim nedir?

Aslında bu sorunun En’ini 
seçmek zor. Sonbaharda 
ağaçlardan düşen yapraklarıy-
la oluşan o güzel görüntüsüy-
le, kışın bembeyaz oluşuyla, 
ilkbaharda baharın gelmesiyle 
canlanan havasıyla, yazın bile 
esen iç bahçesiyle İZÜ’de her 
mevsim güzel...

İZÜ’de içinde en çok vakit 
geçirmekten keyif aldığı-
nız yer neresidir?

En çok vakit geçirmeyi 
sevdiğim iki yer var; ilki iç 
bahçe, ikincisi de çalışmakta 
olduğum kurumsal iletişim ve 
tanıtım departmanı.

İZÜ’de size boş bir alan 
verseler ne ile değerlen-
dirmek istersiniz?

Kafe açmak isterdim sanı-
rım. Ama üniversitemizdeki 
sıradan bir kafe gibi olmazdı 
bu. İki ya da üç haftada bir 
iki ya da üç gün boyun-
ca okulumuzdaki yabancı 
öğrencilerin ve başka illerden 
yörelerden gelen öğrencilerin 
kendi kültürlerine ait yemek, 
pasta, müzik vs. gibi özellikle-
rini sergileyebilecekleri kültür 
günleri olurdu. Hatta kültür 
günlerinin dekorasyonunu da 
üniversitemizdeki iç mimarlık 
öğrencileri düzenleyebilirlerdi. 
Üst katında da gökyüzünün 
izlenebileceği ve aletlerle 
gözlem yapılabileceği bir yer 
olurdu.

5-10 yıl sonra İZÜ’yü 
nasıl bir noktada 
görüyorsunuz?

İZÜ 6 yıllık bir üniversite ve 
bundan 5 -10 yıl sonra açıla-
cak olan lisans, yüksek lisans 
ve doktora programlarıyla ve 
tamamlanacak projeleriyle(-
fakülte binaları, teknopark 
vs.) İZÜ’den mezun olma farkı 
daha da artacak.

İZÜ’de yapılan en çok be-
ğendiğiniz etkinlik veya 
etkinlikler nelerdir?

 İZÜ etkinlik yönünden olduk-
ça aktif bir üniversite ve kali-
teli birçok etkinlik yapılıyor. En 

çok beğendiğim etkinlik yetim 
çocukların üniversitemizde 
misafir edilip onlarla oyunlar 
oynanması. Keşke daha çok 
yapılsa bu etkinlik.

Okulumuzda yapılması 
iyi olur dediğiniz 
herhangi bir etkinlik var 
mı? Varsa nedir?

Son zamanlarda bir sürü ken-
dini din âlimi sanan insanlar 
çıktı. Eline kalemi alan kitaplar 
yazmaya başladı ve orada bu-
rada konuşup akıl kurcalıyorlar 
maalesef. Biz gençlerin hakiki 
bilgiyi öğrenebilmesi için 
seçmeli ders, kurs vs açılabilir 
üniversitemizde.

Bir dilek hakkınız olsaydı 
ne dilerdiniz?

 Bir dilek hakkım olsa Recep 
Tayyip Erdoğan gibi liderlerin 
sayısının artmasını dilerdim.

Şuan uğraştığınız bir spor 
dalı var mı?

Hayır maalesef yok.

Şu an hangi kitabı veya 
kitapları okuyorsunuz?

 Refik Halid Karay’dan Üç nesil 
üç hayat kitabını okuyorum.

Kullanmaktan 
vazgeçemediğiniz 
kelimeler nelerdir?

Gari ve aynen kelimelerini çok 
fazla kullanıyorum.

Hayatta sizi ne mutlu 
eder?

Sevdiğim insanların sağlıklı 
huzurlu bir şekilde hayatta 
olması ve güzel kalpli insanlar-
la tanışmak beni en çok mutlu 
eden şeylerin başında geliyor.

Sizi anlattığını düşündü-
ğünüz bir kelime var mı? 
Varsa nedir?

Henüz öyle bir kelime icat 
edilmedi 

Dünyada son cümleniz ne 
olsun isterdiniz?

Çok uzun bir cümle olurdu. 
Buraya sığmaz. Sevdikleri-
me, çevremdekilere, aileme 
uzun uzun cümleler kurardım. 
Zaman kazanır son cümlemin 
içeriği de tövbe olurdu.

İZÜ yeni Mehmet Akifler 
yetiştirmek için neler 
yapmalıdır?

Öğrencilerinin üstüne eğilmeli 
ve onlara sadece geçim kay-
nakları için diploma vermekle 
kalmamalı iki dünya için de bu 
zorlu yolda yardımcı olmalıdır.

İZÜ’de başınıza gelen 
ilginç anınız var mı? 
Varsa nedir?

Şükür ki her günüm ilginç 
geçiyor. Ama birinden 
bahsedecek olsam üniversi-
teye geldiğim ilk sene ki kışı 
anlatmak isterim. Ben Ma-
nisa’da doğup büyüdüm ve 
bizim orada sadece dağa kar 
yağar. Şehir merkezinde yerler 
çoğu zaman kar bile tutmaz. 
Hatta Manisa’da en son çok 
kar yağdığında ben 5. Sınıf-
taydım diyordum hep üniver-
sitemde ki ilk yılımda. Okulun 
yurdunda kalıyorum ve akşam 
yemeği için okulun yemek-
hanesine gitmemiz lazım. Diz 
kapağıma kadar kar tutmuş ve 
biz yemek uğruna bata çıka 
yemekhaneye gitmiştik.
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İ
lim Yayma Vakfı ve İlim 
Yayma Cemiyeti’nin her yıl 
geleneksel olarak düzen-
lediği iftar yemeği, bu yıl 
İstanbul Sabahattin Zaim 

Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleşti. İftara eski Başbakan 
Ahmet Davutoğlu , İstanbul Valisi 
Vasip Şahin, İlim Yayma Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bi-
lal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 
Genel Başkanı Yusuf Tülün, İstan-
bul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Rama-
zan Evren, İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut ve çok sayıda 
davetli katıldı.

İZÜ İslami İlimler Fakültesi 2. Sınıf 
öğrencisi Hafız Halil Uçakyıldız’ın 
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
iftar programı, yenilen yemeğin 
ardından Prof. Dr. Mustafa Karataş 
yaptığı dua ile devam etti.

İZÜ Mütevelli Heyeti Başkanı 
Evren: “İZÜ, İlim Yayma 
teşkilatının tâcıdır”

İftar yemeğinin ardından kürsüye 
çıkan İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren 

konuşmasında, içinde bulunulan 
mekanın, milli şairimiz Meh-
met Akif ’in mezun olduğu ve 
öğretmenlik yaptığı ve Prof. Dr. 
Sabahattin Zaim’in ismini taşı-
dığına vurgu yaparak, “İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi, 67 
yıl önce yola çıkan 68 ilimi seven 
insanın oluşturduğu İlim Yayma 
teşkilatının bugüne kadar yaptığı 
birçok hizmeti taçlandırdığı bir 
üniversitedir. İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi kurulalı 7 yıl 
oldu. Kuruluşuyla beraber hemen 
5 yıllık stratejik planını yapan 
ve bunu uygulayan, geçtiğimiz 
günlerde de 2. Stratejik planını 
yapan uluslararası bir araştırma 
üniversitesi olmayı hedefleyen 
bir üniversiteyiz” dedi. İZÜ’nün, 
değişimi ve gelişimi yönetecek 
kâşifler, mucitler ve bilim adam-
ları yetiştirmek misyonuyla yola 
çıktığına değinen Evren, davetlile-
ri selamlayarak kürsüden ayrıldı.

İYC Genel Başkanı Tülün: 
“Yolculuğumuz güçlenerek 
devam edecek”

Prof. Dr. Evren’in ardından 
kürsüye davet edilen İlim Yayma 
Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf 
Tülün “İlk kez İlim Yayma Cemi-
yeti, İlim Yayma Vakfı, Vefader 
Mezunlar Derneği ve Sabahattin 
Zaim Üniversitesi bir iftarda 
buluşuyor. Dua ve desteklerinizle 
bundan sonra bu yolculuğumuz 
güçlenerek bu güzellikle devam 
edecek” dedi.

İYV Mütevelli Heyeti Başkan 
Vekili Erdoğan: “Gençlerimiz 
değerlerini koruyarak yetişiyor”

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet 
Başkan Vekili Bilal Erdoğan ise 
konuşmasına, Şırnak’ta meyda-
na gelen helikopter kazasında 
hayatını kaybeden 13 şehidimizi 
ve rahatsızlığı sebebiyle vefat eden 
Fevziye Nuroğlu hanımefendiyi 
anarak başladı. Tüm İlim Yayma 
camiasını bir araya getiren iftar 
programının, ümmet bilincini 
yakalamak için gösterilen gayre-
tin nişanesi olarak değerlendiren 
Erdoğan “Bunun için başkan-
larımıza teşekkür ediyorum.  
İlim Yayma ailesi bünyesindeki 
kurumlarımız bir çocuğu anaoku-
lundan üniversiteye kadar hayatın 
bütün alanlarındaki terbiye ve ge-

lişim sürecine etki eden bir yapıyı 
temsil ediyor. Üzerimize bu büyük 
bir sorumluluk. İlim Yayma yo-
lunu 1951’de açanlar, daha sonra 
1973’te vakfımızı kuranlar bu 
ülkenin geleceğinin geçmişinden 
kopuk olamayacağını ve Anadolu 
topraklarındaki gençlerimizin, 
değerlerimizi koruyarak yetişe-
ceğini ortaya koymuşlar” diyerek 
daha yapacak çok iş olduğunu 
vurguladı.

Başbakan Davutoğlu: “İlim 
Yayma teşkilatı büyük 
sınavlar verdi”

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti 
26.  Başbakanı Ahmet Davutoğlu 
davetlilere hitap etti. Şırnak’ta 
yaşanan helikopter kazasında 
hayatını kaybeden şehitlerimize 
ve Fevziye Nuroğlu’nun vefatına 
değinen Davutoğlu “Bugün bir 
bahar günü ama aynı anda hazin 
bir gün. Allah bu vatan ve millet 
için feda-i can eden tüm şehitleri-
mize rahmet eylesin. Yine bugün 
Fevziye Nuroğlu hanımefendiyi 
toprağa verdik. Kendisini gençlik 
yıllarından beri tanırız. Çok zor 
dönemlerde başörtü meselesinin 
öncülüğünü yapmış o nesle abla-
lık yapmış mübarek bir hanıme-
fendiydi” dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniver-
sitesi’nin çok değerli iki kişinin 
anısını taşıdığını belirten Ahmet 

Davutoğlu, milli şairimiz Mehmet 
Akif ve Prof. Dr. Sabahattin Za-
im’i “geleneğimizin, örfümüzün, 
irfanımızın, ilmimizin ama en 
önemlisi ahlakımızın abidevi iki 
şahsiyeti” olarak tanımladı. Prof. 
Dr. Sabahattin Zaim Hocanın 
İştip’te doğduğu evi ve odasını da 
ziyaret ettiğini aktaran Davutoğlu, 
“Yine aynı ziyarette Makedon-
ya’dan Kosova’ya geçtiğimde İpek 
Şehri’ne gitmiştik. Orada da Meh-
met Akif ’in vakarını ve hepimize 
örnek olmuş hayatını ve ahlakını 
yâd ettik” dedi.  Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nin ve bulunduğu 
mekânın herkes için çok kıymetli 
olduğunu ifade eden Ahmet Da-
vutuoğlu “Çok güzel bir mekânda, 
çok güzel iki şahsiyetin manevi 
huzurunda, ilim ve ahlak terbiyesi 
içinde bulunmak ne güzel nimet-
tir” diye konuştu.

Bir dönem kendisinin de İlim 
Yayma Vakfı’nda görev aldığını 
hatırlatan Ahmet Davutoğlu 
vakfın geleneği ile ilgili olarak 
“Sivil toplum kuruluşları bir 
takım sınavlardan geçmeden sivil 
toplum kuruluşu niteliğini oluş-
turamaz. İlk sınavını 1951 yılında 
veren İlim Yayma Vakfı, tek parti 
döneminin baskıcı tutumlarından 
sonra gönlü ve ufku geniş bir grup 
ehli irfan ile yola çıktı. Arkaların-
da bir devlet ya da büyük şirket 
gücü ve bir beklentileri yoktu” 
diyerek İlim Yayma Vakfı’nın 
temsil ettiği erdemi, geleneği ve 
ahlakı hatırlattı.

Program sonunda eski Başbakan 
Ahmet Davutoğlu başta olmak 
üzere davetliler, Mütevelli Heyet 
Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren 
ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut 
eşliğinde İZÜ Kampüsü’nü gezdi.
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“İstanbul Meridyen Open ‘17 
Münazara Turnuvası”nda müca-
dele eden İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi öğrencisi Ela 
JURKO, en iyi konuşmacı ödülünü 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın elinden aldı.

Türkiye’nin sayılı uluslararası 
yarışmalarından biri olan ve jüri 
komitesi dünya şampiyonlarından 

oluşan,  “İstanbul Meridyen Open 
‘17 Münazara Turnuvası” Haliç 
Kongre Merkezinde gerçekleştiril-
di. İZÜ Münazara Takımı sıralama 
turlarında elde ettiği derecelerle 
yarı finale kadar yükseldi.

İstanbul Meridyen Open ‘17 Müna-
zara Turnuvası’na 30’un üzerinde 
takım katılım gösterirken, İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi 

turnuvada 3 takımla temsil edildi. 
Sıralama turlarında 2. ve 6. olarak 
dereceye girerek yarı finale kadar 
yükselen İZÜ Münazara Takım-
ları gösterdikleri azim ve gayret 
neticesinde yılın en iyi çıkış yapan 
kulübü ödülünü aldı. Kulüp ayrıca 
İngilizce Münazara kategorisinde 
de önemli bir dereceye imza attı.

2016-2017 eğitim ve öğretim 
döneminde kurulan İZÜ Münazara 
Kulübü, yıl içerisinde Türkçe ve 
İngilizce olmak üzere iki dilde 
sürdürdüğü eğitimlerine devam 
ediyor.

Üniversitelerarası Spor Federas-
yonu’nun öncülüğünde düzen-
lenen ‘‘Türkiye Üniversitelerarası 
70 M Okçuluk Şampiyonası’’nda 
İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi’ni temsil eden okçuluk 
takımlarımız, turnuvayı dereceler-
le tamamladı.

Denizli Pamukkale Üniversitesi’n-
de gerçekleştirilen şampiyonada 
Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni 
temsil eden Bayan Klasik Takımı 

ve Makaralı Bayan Takımı, Türkiye 
2.’cisi olarak üniversitemize büyük 
bir gurur yaşattı.

Türkiye çapında 52 üniversiteden 
188 sporcunun katıldığı ve dört 
gün boyunca kıyasıya mücade-
lenin yaşandığı şampiyona, 13 
Mayıs Cumartesi günü yapılan 
final atışlarıyla son buldu. Final 
atışlarının ardından Klasik Yay Ba-
yan Takım kategorisinde Türkiye 
2.’si olan üniversitemiz öğrencileri 

Afra Aydın, Fatmanur Özkan ve 
Meryem Kutlu; Makaralı Bayan 
Takım kategorisinde Türkiye 2.’si 
olan Hilalnur Özçırak, Beyzagül 
Yıldırım ve Sümeyye Örs isimli öğ-
rencilerimiz ödüllerini aldılar.

Öte yandan toplam 8 kategoride 
düzenlenen turnuvada, Makaralı 
Mix Takımımız ve Makaralı Erkek 
Takımımız ise yarışmayı Türkiye 
4.’sü olarak tamamladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi Futbol Tenisi Takımı, 
İstanbul Üniversitelerarası Futbol 
Tenisi Turnuvası’nda 2. oldu. 

Daha önce farklı dallarda, sayısız 

kupa kazanan İstanbul Sabahat-
tin Zaim Üniversitesi, spordaki 
başarılarına bir yenisini daha ek-
lendi. Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu ve MEF Üniversitesi 
koordinasyonunda gerçekleşen 

İstanbul Üniversitelerarası Futbol 
Tenisi Turnuvası büyük çekişmeye 
sahne oldu. Nisan ayında düzen-
lenen turnuvada üniversitemizi 
temsil eden İZÜ Futbol Tenisi 
Takımı  “Futbol Tenisi” dalında 2. 
olarak önemli bir zafer elde etti. 
İlk kez katıldığı turnuva boyunca 
zorlu rakiplerle mücadele eden 
İZÜ Futbol Tenisi Takımı, 2017 
yılında kurulmuştu.
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İZÜ Okçuluk Takımı 
Türkiye 2.’si Oldu

İZÜ Futbol Tenisi Takımı 
İstanbul 2.’si Oldu

En iyi Konuşmacı Ödülü 
İZÜ Münazara Kulübü’ne

İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi bün-
yesinde yapılan örnek duruşma 
salonu 2017 - 2018 yeni eğitim 
ve öğretim yılında hizmete gidi. 
Örnek duruşma salonu, öğretim 
üyelerinin gözetiminde öğrenciler 
arasında yapılacak olan farazi 
dava (moot court) yarışmaları 

için gerekli olan mekân ihtiyacını 
karşılayacak. Böylece İZÜ Hukuk 
Fakültesi öğrencileri lisans eğitimi 
sırasında örnek bir duruşma salo-
nu görme fırsatı yakalayacak.

Örnek duruşma salonunda, Hukuk 
Fakültesi öğretim üyeleri tarafın-
dan düzenlenen hukuk kliniği gibi 

dersler ve farazi dava yarışmaları 
gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 
hukuk eğitimi sırasında, mesleki 
faaliyetlerine yönelik ilk tecrübele-
rini elde edebilecek.

İZÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri 
aldıkları lisans eğitimi ile birlikte, 
hizmete girecek duruşma salonu 
ile örnek hukuki olaylar üzerinde 
çalışmalar yaparak, araştırma ye-
teneklerini geliştirmekte ve sözlü 
ifade sanatını topluluk karşısında 
uygulama fırsatını yakalayabile-
cekler.

Örnek Duruşma Salonu 
Kapılarını Açtı



İZÜ’den 5G Teknolojisini
Destekleyecek Laboratuvar 
Ürettiği projelerle bölgenin araş-
tırma-geliştirme merkezlerinden 
biri olmayı hedefleyen İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 
Antenler ve Propagasyon Labo-
ratuvarı faaliyete başladı. İZÜ’nün 
Halkalı’da bulunan merkez kam-
püsünde açılan bu laboratuvarda 
hem iç hem de dış mekânlarda 
kullanılan verici/alıcı anten ve 
cihazların performans testleri ya-
pılabiliyor. Testlerden elde edilen 
sonuçlarla cihazların verimliliğinin 
arttırılarak daha hızlı internet 
erişimi ve kesintisiz telefon görüş-
melerinin yapılması hedefleniyor.  
Antenler ve Propagasyon Labora-
tuvarı’nda gerçekleştirilen testler 
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Erdemir ve 
Yrd. Doç. Dr. Aydın Tarık Zengin 
tarafından gerçekleştiriliyor.

5G Teknolojisinin Temeli 
Vericilerin Performansı Art-
tırılacak

İletişim teknolojilerinin temel yapı 
taşı olan anten performanslarının 
iyileştirilmesiyle, kesintisiz ve hızlı 
veri transferi sağlanması amaçla-
nıyor. Yapılan çalışmalar teleko-
münikasyon firmaları tarafından 
yakından takip ediliyor. Operatör-

lerin testlerden yüksek değerlerle 
geçen antenleri tercih etmesiyle 
daha hızlı mobil internet ve 
kesintisiz telefon görüşmelerinin 
yapılması hedefleniyor. Günü-
müzde 3G ve 4.5G teknolojilerinin 
sunduğu ve yakın gelecekte de 
5G teknolojisi ile kapasitesi artırı-
lacak olan hızlı mobil veri transferi 
sistemlerinin temelini teşkil eden 
verici antenlerin performansı çok 
büyük önem kazanmakta. Veri-
cilerin yüksek hızda veri transferi 
yapması, çevre şartlarından en az 
şekilde etkilenmesi ve de insan 
sağlığına en az seviyede zarar 
vermesi gerekiyor. Bu amaçla 
laboratuvarda dış ortamdaki sin-
yallerden etkilenmeyecek şekilde 
bir ortam oluşturulup, sinyal yayı-

cı her tür cihazın testleri yapılarak 
en doğru sonuçlara ulaşılıyor.  

Ülkemiz endüstrisinde eksikliği 
hissedilen Pasif İntermodülasyon 
testleri Türkiye’de ilk kez İstan-
bul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
bünyesinde bulunan Antenler ve 
Propagasyon Laboratuvarı’nda 
yapılıyor. Laboratuvarda Pasif 
İntermodülasyon testlerinin yanı 
sıra VSWR ve İzolasyon Testleri de 
yapılmaktadır. 

Mühendislik Fakültesi Öğ-
rencilerinin Deneyim Kazan-
ması İçin Bir Fırsat

Mühendislik Fakültesi öğren-
cilerine deneyim kazandıracak 
laboratuvarda özellikle Elektrik-E-
lektronik Mühendisliği öğrencileri 
haberleşme teknolojileri alanında 
testler yaparak beceri kazanabi-
lecek. İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nin mühendislik 
alanında öne çıkan projelerinden 
biri olan Antenler ve Propagasyon 
Laboratuvarı, telekomünikas-
yon endüstrisinde görev alacak 
mühendislerin eğitimine katkı 
sağlayarak nitelikli iş gücüne katkı 
sağlayacak.
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SOSYAL
MEDYADA

İZÜ’nün Web Sayfası 
Güncelleniyor






