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her yerde, her daim

Merhaba Değerli Okurlar,

İZÜ misyon ve vizyonuna uygun olarak 
emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor. 
Bir uluslararası başarı daha tescillendi. 
Green Metric 2019’ da dünyanın en önemli 
500 üniversitesi arasına girmiş bulunuyo-
ruz. ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ kriterle-
rine sahip olan İZÜ ülkemiz adına önemli 
bir başarı sağlamıştır. Tüm İZÜ Camiasına 
teşekkür ediyorum. Bu başarı Mütevelli 
Heyeti üyelerinden başlamak üzere idari 
ve akademik tüm mesai arkadaşlarımızın 
takım çalışmalarının bir sonucudur. 

Kurumsal başarıdan ayrı bir diğer başarı-
mız da öğrencilerimizin gerçekleştirdiği 
uluslararası proje ile geldi. Öğrencilerimiz, 
Amerika’nın California eyaletinde bu yıl 
43. kez düzenlenen, "American Society of 
Mechanical Engineering (ASME) Student 
Mechanisims and Robot Design" yarışma-
sına Harvard, Tsinghua, Yale gibi dünyanın 
önemli üniversitelerden öğrencilerin de 
katıldığı yarışmada İZU Robotics GO4 ta-
kımı ile bu önemli yarışmada final etabında 
yarıştı. Ekip olarak yaptıkları "deniz kirlili-
ğini önleyici otonom amfibik robot" çalış-
ması ile jürinin beğenisini kazanarak dünya 
ikinciliği elde ettiler.  Hatırlanacaktır, daha 
önce de robot el yaparak yine ülkemiz adı-
na önemli bir gurur kaynağı olmuşlardı.  

Genç arkadaşlarıma daima tavsiyem odur 
ki, başarı için en büyük engel özgüven 
eksikliğidir. Özgüvenle işini "iyi yapan" ve 
"gayret eden" her genç, sonunda İZÜ’nün 
desteğiyle hedefine ulaşır. Onu aştığınız 
zaman diğer engellerin etkisi azalacaktır. 
İhtimaldir ki, bazen yakınınızdaki bir şa-
hıs bile engel teşkil edebilir. Unutmamalı 
ki, şampiyonluk şampiyonluğun önündeki 
tüm engellerin kalkmasıyla elde edilir. 

Diğer bir grup öğrenci arkadaşlarımızı bizi 
gururlandıran sportif başarılarını da anma-
dan geçmek olmaz. Öncelikle İZÜ BESYÖ 
Öğrencimiz, Serhat Bulut U21’de bir Tür-
kiye rekoruna imza attı. Serhat Bulut, U20 
kategorisinde mücadele ettiği 50 metre 
engel yarışında Türkiye rekorunu kırdı. Bu 
kategoride daha önceki rekor 1989 yılında 
koştuğu 6.99’luk dereceyle Ruhan İşim’e 
aitti. Serhat Bulut bu yarışmanın  akabinde 
de 60 metre engellide Balkan Şampiyon-
luğunu elde etti. Bir başka güzel haber de 
öğrencimiz Selinay Kök’ten geldi. Öğren-
cimizin dünyanın farklı ülkelerinden çok 

sayıda sporcunun katıldığı 3. CMAS-TSSF 
Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve 
Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şam-
piyonası’ndaki başarısıyla gurur duyduk. 
Sosyoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencimiz Seli-
nay Kök 3. olarak büyük bir başarıya imza 
attı. Kendilerini tebrik ediyor ve başarıları-
nın devamını diliyorum.

İZÜ uluslararası bir araştırma üniversitesi 
olma yolunda adım adım ilerlemektedir. 
Bu kapsamda içinde yaşadığımız dünyayı 
iyi takip etmek için gayret sarf ediyoruz. 
Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika’dan sonra 
Rusya’daki üniversiteler ile İZÜ öğrencile-
rine yeni imkânlar sağlayacak akademik iş 
birliği anlaşmaları imzalandı. Moskova, Ka-
zan ve St. Petersburg ‘da yaptığımız çalış-
malar hakkında detaylı bilgileri dergimizde 
okuyabilirsiniz.

Bu sayımızda üniversitemizde gerçekleşti-
rilen önemli bir proje dosya konumuz oldu. 
Faizsiz finans sisteminin öncüsü ‘Para Va-
kıfları’.  Osmanlı Para Vakıfları, toplumun 
ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayan, me-
deniyet değerlerimiz çerçevesinde hizmet 
veren önemli kurumlarımızdandır.  Yüz-
yıllar boyu Osmanlı coğrafyasında finans 
problemini medeniyet değerlerine bağlı 
kalarak çözmüş ve birçok alandaki hayır 
hizmetlerinin deruhte edilmesini sağla-
mış, uzun dönemde finans piyasalarında 
istikrar sağlamış önemli müesseselerden 
biridir. Günümüzdeki katılım bankalarına 
önemli esin kaynağı olan para vakıflarını 
bu sayımızda anlatmaya çalıştık. Umarım 
beğeniyle okuyacaksınız.

Dünya hali böyledir işte. Bir gün başarıya 
dayalı huzur ve sevinç, an gelir kalp hüzne 
gark olur.

Bu mevsim Türk Edebiyatı’nın büyük us-
talarından Nuri Pakdil’in dar-ı bekaya göç 
etmesinin hüznünü yaşadık. Bu sayımızda 
Nuri Pakdil’i de anmak istedik. Kendisine 
Allah’tan Rahmet, sevenlerine sabr-ı cemil 
ve ecr-i cezil lütfetmesini diliyoruz. 

Onun bir cümlesiyle bitirelim:

‘Ey Ademoğlu, muhtaç olduğun güç, kuv-
vet ve kudret ancak emeğin asil cevherin-
dedir.’

Hürmet ve muhabbetle, 

Prof. Dr. Mehmet Bulut 
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ÜNiVERSiTESi 
ARASINDA4
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Doğa harikası kampüsü, 
deneyimli akademik kad-
rosu, teknolojik altyapıya 

sahip derslik ve laboratuvarları ile 
son yıllardaki başarılı çalışmaları, 
İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi’nin prestijini arttırmaya 
devam ediyor. Dünya üniversite-
ler sıralamasında önemli bir yere 
sahip olan, UI GreenMetric, 2019 
yılı listesini açıkladı.

Üniversitelerin, sürdürebilirlik, 
kaynakların etkin ve verimli kul-
lanımı, altyapı, enerji, iklim deği-
şikliği, geri dönüşüm, su kaynak-
ları, ulaşım, eğitim ve araştırma 
alanları kategorilerinde değer-
lendirildiği sıralamada dünyanın 
önemli üniversiteleri yer aldı.

Sahip olduğu kütüphanesi ve la-
boratuvarlarıyla iyi bir araştırma 
altyapısını oluşturma yolunda 
emin adımlarla ilerleyen, tarih,-

medeniyet ve doğa ile bütünleş-
miş olarak iyi bir eğitim veren, 
çevreye saygılı, sürdürülebilirliğe 
özel önem veren, geri dönüşüm 
ve enerji tasarrufu odaklı, yer-
yüzünde insanoğluna emanet 
edilen varlık ve kaynakların ta-
sarrufu ve israfının önlenmesi 
konusunda bir bilinç geliştirme 
yolunda ilerleyen bir üniversite 
olarak İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi gerçekleştirdiği ça-
lışmalar ve ortaya koyduğu per-
formansla, genç bir Üniversite 
olarak dünya sıralamasında ilk 
500 arasına girmeyi başardı. İZÜ, 
bir yandan sürdürülebilir gelecek 
için gerekli araştırma altyapısı, 
bilim ve teknolojiyi üretirken, 
diğer yandan yaşam kalitesini 
artıran doğa dostu külliyesi ve 
yerleşkeleriyle bu alanlarda öncü 
çalışmalara imza atmaya devam 
ediyor. Son yıllarda Dünya Üni-
versiteler Sıralamalarında gittik-
çe önemi artan UI GreenMetric 
sıralamasına bu yıl, Asya, Avrupa 
ve Amerika'dan dünyanın saygın 
Üniversiteleri yanında Türki-
ye'den de belli başlı üniversiteler 
sıralamaya girmeye hak kazandı 
ve değerlendirmeye alındı.

Başarı Tüm Arkadaşlarımın

Elde edilen başarının önemine 
dikkat çeken Rektörümüz Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, "Bu UI Gre-
enMetric dünya sıralamasında 
Sürdürülebilirlik (Sustainability) 
en önemli kriter. Bunun yanında 
eğitim, araştırma, altyapı, ener-
ji, iklimle uyum, israf, kaynakla-
rın etkin ve verimli kullanımı vb. 
gibi kriterler de var. Son dönemde 
üniversitemizde tüm idari ve aka-
demik ekipteki takım arkadaşları-
mızla birlikte gerçekleştirdiğimiz 

çalışmalar, bu başarılı neticenin 
oluşmasında önemli bir yere sa-
hiptir. Bu kadar kısa bir zaman-
da bu başarının ortaya çıkma-
sında emeği geçen başta Vakıf ve 
Üniversitemizdeki tüm Mütevelli 
Heyet Üyelerimizi ve ekibimiz-
de canla başla çalışan tüm takım 
arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve 
kendilerine en içten şükranlarımı 
arz ediyorum.  Kanaatimce bizim 
medeniyet değerlerimiz ve içinde 
yaşadığımız dünyamızın gelecek-
teki durumu açısından uluslara-
rası alandaki en önemli ranking-
lerden biri bu aslında. Türkiye bu 
alanda akademik alanda önemli 
katkılar sağlayabilecek en önemli 
ülkelerden biridir. Umarız gelecek-
te Türkiye’den daha çok üniversite 
bu alanda yer alır. Çünkü hızla 
tükenen doğal kaynaklar ve kirle-
nen dünyamızı bekleyen tehlikenin 
öncelikle bizim üniversitelerimizin 
farkında olması gerekir. Üniver-
sitelerin topluma ve dünyaya yön 
verme sorumlulukları vardır. Bu 
nedenle, istikbali emanet edeceği-
miz gençlerimize daha güzel bir 
dünya bırakmak için daha bilinçli 
bir neslin yetişmesi yanında, her-
kesin başta insan denen "eşref-i 
mahlukat" olan varlığa, insan 
dışındaki tüm canlılara, çevreye, 
doğa ve tabiata, kısacası geleceği-
mize sahip çıkmalıyız. Bu ülke için 
gelecek nesil için hep beraber daha 
fazla sorumluluk bilinciyle hareket 
etmemiz gerekir. Biz İZÜ olarak 
bu konuda imkanlar dahilinde, 
hep beraber elimizden gelenin en 
iyisini yapmaya çalışacağımızı ifa-
de etmek isterim. İnşallah hep be-
raber çok daha güzel ve yaşanılır 
bir dünyaya ve başarılara ulaşırız" 
dedi.
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DÜNYANIN 
EN iYi 500 
ÜNiVERSiTESi 
ARASINDA

GREEN METRIC 2019 SIRALAMASI'NDA

DÜNYANIN SEÇKIN ÜNIVERSITELERINI DEĞERLENDIRMEYE 
ALAN UI GREENMETRIC TARAFINDAN, 2019 YILININ 
EN IYI ÜNIVERSITELERI BELIRLENDI. SON YILLARDAKI 
ÇALIŞMALARIYLA DIKKAT ÇEKEN ISTANBUL SABAHATTIN 
ZAIM ÜNIVERSITESI, BU YIL LISTEYE GIREREK, DÜNYANIN 
EN IYI 500 ÜNIVERSITESI ARASINDA YERINI ALDI.



7

KI
Ş 

20
20

 •
 Z

A
İM

 D
E

RG
İS

İ

6

KI
Ş 

20
20

 •
 Z

A
İM

 D
E

RG
İS

İ
İL

İM
 

Y
A

Y
M

A
 

Ö
D

Ü
LL

ER
İ

C
umhurbaşkanı Erdo-
ğan, Dolmabahçe Sa-
rayı'nda düzenlenen 
İlim Yayma Ödül Tö-

reni'nde yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin akademik ödülle-
rinin verildiği, Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri'nde Prof. Dr. 
Mehmet Zahmakıran'ı, Sosyal 
Bilimler'de Prof. Dr. İlyas Ke-
maloğlu'nu, İlim Yayma Büyük 
Ödülü'nde ise Prof. Dr. Fikrettin 
Şahin'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, "Nasıl oldu da bugün 
ilmin neredeyse her alanında böy-
lesine geriye düştük? Bizden ilham 
alarak yola çıkanlar şimdi fersah 
fersah önümüze geçmişken nasıl 
oldu da biz bugün sahip bulundu-
ğumuz mirasımızın bile farkına 
varamaz hale geldik? Bu sorular 
üzerinde cesaretle düşünüp doğru 
cevapları bulmadan coğrafyamı-
zın ve kardeşlerimizin yaşadığı 
sıkıntıları çözemeyiz" dedi.

Türkiye'nin sorunlarına çözüm 
getiren, gerçekten özgün değer-
ler üreten, akademik yetkinliği 
olan, toplumda etki oluşturan 
çalışmaların özellikle bu şekil 
mükafatlandırmayla geleceğe bir 
başka heyecan katacağına inan-
dığını belirten Erdoğan, neden 
"mükafat" ifadesini kullandığını 
şöyle açıkladı:

"Dün akşam Necip Fazıl Müka-
fat Töreni'ndeydik. Prof. Dr. Uğur 
Derman Hocamız dedi ki 'Sanat-

BILIMSEL ÇALIŞMA YAPANLARIN 
DESTEKLENMESI AMACIYLA BU YIL ILKI 
DÜZENLENEN ILIM YAYMA ÖDÜLLERI’NDE 
‘MÜKÂFAT’ ALANLAR BELLI OLDU. 
DOLMABAHÇE SARAYI’NDA DÜZENLENEN 
TÖRENLE ÖDÜLLER CUMHURBAŞKANI 
RECEP TAYYIP ERDOĞAN TARAFINDAN 
SAHIPLERINE VERILDI.

İLİM YAYMA
ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU
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ta, musikide ödül denilebilir ama 
ilimde bunun adı mükafat olursa 
çok anlamlı olur, bu da benim tek-
lifimdir' dedi. Tabii Uğur Derman 
Hocamız malum, çizgiye derman 
olmuş bir hocamız. Hatta çok fark-
lı bir konumu olan hocamız. Dola-
yısıyla o nasihati tutalım istedim, 
onun için söylüyorum. Bu mükafat 
programına 758 başvurunun gel-
miş olması aslında mayanın tut-
tuğuna işaret ediyor. Önümüzdeki 
yıllarda bu çalışmayı uluslararası 
boyuta da taşıyarak inşallah dünya 
çapında bir marka haline dönüştü-
receğinize inanıyorum."

Erdoğan, mükafat alan veya ala-
cak hocaların tartışma götürmez 
olmasının değerlendirme süreci-
nin de sağlıklı ve tarafsız işlediği-
nin göstergesi olduğunu vurgula-
yarak, İlim Yayma camiasına da 
böylesinin yakıştığını söyledi.

Temelleri 68 yıl önce atılan cemi-
yetin kendisinin de ekmeğini ye-
diğini dile getiren Erdoğan, şöyle 
devam etti:

"Onun tasından çorbamızı içtik ve 
karavanasına her sabah çaydan-
lıkla oradan bardağından çayı-
mızı aldık, tabii öyle cam bardak 
değil ha onu karıştırmayalım ve 
öyle yetiştik. Onun için oradaki 
büyüklerimize, bizim ne kadar on-
ları şükranla anarsak azdır, Allah 
onlardan razı olsun, mekanları 
cennet olsun, inşallah. Bu hareket 
Şehit Başbakan Merhum Mende-
res'in teşvikiyle başlayan bir müca-
delenin meyvesi olarak bugünlere 
gelmiştir. Kendisine bir kez daha 
Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. 
Cemiyetimizin tarihi gerçek bir 
ilim ve irfan mücadelesinin fazilet 
ve adalet mücadelesinin tarihidir. 

Milletin iradesine saygının, mille-
tin hukukuna riayetin ve sahip çık-
manın sembolü olan bu müessese, 
ülkesinin ve milletinin, insanlığın 
hayrına yüz binler yetiştirmiş bir 
ocaktır. Kurulduğu günden beri hiç 
sönmeyen bu ocak giderek daha 

da büyüyen bir iman ve inanç ate-
şinin hak yolunda bir kararlılık 
güneşinin adı haline gelmiştir. Bu 
cemiyet, ayrıştıranların değil bir-
leştiren ve kucaklaştıranların yu-
vası olmuştur. Burası milli ve yerli 
bir aklın rehberliğinde ve duru bir 
kalbin eşliğinde memleket hayrı-
na büyük hayallerin kurulduğu, 
yeşerdiği, büyütüldüğü bir yerdir. 
Husumetin kapısından içeri gire-
mediği bu cemiyet, daima fitne ve 
fesada karşı verilen amansız müca-
delenin de kalelerinden biri olmayı 
sürdürmüştür. Bütün kalbimle ina-
nıyorum ki bu ocak bugüne kadar 
olduğu gibi inşallah bundan sonra 
da milli iradenin yılmaz savunu-
cusu olacaktır. Birlik ve beraberliği-
mizin bu numune kurumu, milli ve 
manevi değerlerimize bağlı nesiller 
yetiştiren bir çatı olarak daha nice 
yıllar hizmet verecektir. Milletin 
bağrından çıkan ve sadece millete 
hizmet için çalışan bu örnek sivil 
toplum kuruluşumuza ilk günden 
beri emeği geçmiş olan herkesi tek-
rar hayırla, rahmetle, minnetle yad 
ediyorum."

Erdoğan, İlim Yayma çatısı altın-
da Türkiye'nin dört bir köşesinde 
koşturan, insan yetiştirmek için 
ailesinden fedakarlık ederek, ge-
cesini gündüzüne katanlara te-
şekkür etti.

"Maya sağlam olunca, emekler 
Hak için Allah'ın rızasını kazan-
mak için verilince Rabbim de be-
reketini ihsan ediyor" diyen Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

"Fidan toprağa samimiyetle diki-
lince ne kadar olursa olsun hiçbir 
fırtına onun büyüyüp serpilmesi-
ne mani olamıyor. Dikkat edilirse 
ülkemizde gerçekten uzun soluklu 

varlık gösteren kurumların hepsi 
de arkasında milletin, özünde sa-
mimiyetin olduğu yapılardır. Mil-
letin kalbinde karşılık bulamamış 
hiçbir kurum, maddi olarak ne 
kadar desteklenirse desteklensin 
bir süre sonra içi boş bir balon gibi 
sönmeye mahkumdur. Türkiye'nin 
sivil toplum tarihi bu bakımdan 

pek çok kötü örnekle doludur. An-
cak İlim Yayma Vakfımız, İlim 
Yayma Cemiyetimiz ki bunlar kar-
deş zaten iç içe, Sabahattin Zaim 
Üniversitesi ile İrfan Okullarıyla, 
yurtlarıyla, burslarıyla, yayınlarıy-
la ilim ve irşat faaliyetleriyle hamd 
olsun dimdik ayaktadır. İlim Yay-
ma Cemiyetimiz de ülkemizin dört 

bir yanına dağılan 176 şubesi, 179 
yurdu, 79 eğitim merkezi ve bursla-
rıyla ilim ordumuza neferler yetiş-
tirmeyi sürdürüyor."

Bu mükafat programıyla İlim 
Yayma Cemiyeti'nin yeni bir 
alanda daha, aynı başarılı yolda 
yürümeye devam edeceğini vur-
gulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bilenle bilmeyenin eşit olmadığını 
farz eden bir inancın mensupları-
yız. Asırlar boyunca medeniyetimiz 
dünyanın tüm ilim pınarlarının 
kaynağı olmuştur. Fikirle, yazıyla 
ve amelle ilim peşinde ömür har-
cayan ecdadın tıptan, astronomiye, 
mühendislikten sosyal bilimlere ka-
dar her alanda sergilediği başarıla-
rı iftiharla yad ediyoruz. Rahmetli 
Fuat Sezgin Hocamızın yadigarı 
olan İslam Bilim ve Teknoloji Mü-
zesi bu konudaki büyük birikimin 
en azından bir kısmını derli toplu 
bir şekilde bize hatırlatıyor. Peki 
buna rağmen nasıl oldu da bugün 
ilmin neredeyse her alanında böy-
lesine geriye düştük? Bizden ilham 
alarak yola çıkanlar şimdi fersah 
fersah önümüze geçmişken nasıl 
oldu da biz bugün sahip bulun-
duğumuz mirasımızın bile farkına 
varamaz hale geldik? Bu sorular 
üzerinde cesaretle düşünüp doğru 
cevapları bulmadan coğrafyamızın 
ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntı-
ları çözemeyiz. Yitik kaybedildiği 
yerde aranır derler, çözümü kendi 
içimizde, kendi ruhumuzda, kendi 
zihnimizde, kendi dünyamızda bu-
lacağız."

Burası milli ve 
yerli bir aklın 
rehberliğinde 
ve duru bir 
kalbin eşliğinde 
memleket 
hayrına büyük 
hayallerin 
kurulduğu, 
yeşerdiği, 
büyütüldüğü 
bir yerdir. 
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"Mevlana'yı Yeniden 
Keşfetmemiz Gerekiyor"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, konuşmasında, üniversi-
tenin bünyesinde yeni açılan Ta-
savvuf Araştırmaları Merkezi'yle 
ilgili bilgi verdi. Merkezin irfan ve 
hikmet geleneğinin güçlenmesi 

için önemli çalışmalara imza ata-
cağından emin olduğunu belirten 
Prof. Dr. Bulut, şöyle konuştu:

"Mevlana'yı anlamak çok önemli. 
Mevlana Hazretleri birinci bin yıl-
da karşılaştığımız büyük meydan 
okumaya cevap veren önemli ön-
cülerimizdendir. Bugün dünyada 
Kuran-ı Kerim en çok okunan ki-

taptır. Ondan sonra en çok okunan 
kitaplardan birinin de Mesnevi 
olduğuyla ilgili araştırma sonuç-
ları var. Bu hakikaten muhteşem 
bir olay. O ulu ve büyük insanın 
bulunduğu, yaşadığı ve mayala-
dığı coğrafyanın evladı olmak ve 
bunu duymak hakikaten çok gü-
zel bir duygu. İkinci bin yılda da 
son 150 yıldır yaşadığımız büyük 
meydan okuma karşısında yeniden 

kendimizi toparlanmamız ve ilim, 
irfan ve hikmet geleneğiyle yeniden 
buluşmamız gerekiyor. Mevlana 
bu anlamda bizim için kitap ve 
sünnet geleneğimiz, tabii en temel 
eserlerimizden sonra, başvuruda 
bulunacağımız en önemli beyin ve 
öncülerimizden birisidir. Bütün bu 
programlar umarım yeniden Mes-
nevi ve Divanıyla muhabbetimizin 
gelişmesine vesile olur. Ezcümle 
insanlığın huzuruna ihtiyacı var 
ve bu nedenle yeniden Mevlana'yı 
keşfetmemiz gerekiyor."

Açılış konuşmasının ardından 
"Hazreti Mevlana'yı Anlamak" 
başlıklı bir oturum gerçekleşti. 
Oturumda İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi İslami İlim-
ler Fakültesi Dekanı ve Tasavvuf 
Araştırmaları Merkezi Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 
İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesinden Prof. Dr. Turan Koç 
ve Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinden Prof. Dr. Safi Arpa-
guş Hazreti Mevlana'yı anlattı.

"Ten Çürüse de Gönül 
Çürümeyecektir"

Oturumun moderatörlüğünü ya-
pan Prof. Dr. Yılmaz, Mevlana'nın 
çağları aşan çağrısının çok önemli 
temel sebepleri olduğunu ifade 
ederek, şöyle konuştu:

"Bunlardan birincisi, Mevlana'nın 
gündeminde insan var. Mevla-
na'nın anlayışına göre her insan 
değerli çünkü her insan potansiyel 
Müslüman'dır. Mevlana'nın gün-
demindeki insanın en önemli özel-
liği gönlüdür. Çünkü ten toprakta 
çürüse de gönül çürümeyecektir. 
İnsanın kalıcı olan tarafı gönlü-
dür. Gönlün de aşk fırını haline 
gelmesi, sevmek ve sevilmeyi ta-
nıması Mevlana'nın söylemlerin-
de çok ayrı bir değer kazanmıştır. 
Müsamaha, hoşgörü ve insanlara 
ümit aşılamak, bu söylemlerini 
gerçekleştirirken de kaynağının 
Kur'an ve sünnet olmasına özen 
göstermek, Mevlana'nın söylem-
lerinin temel merkez değerleridir. 
Bugün sizlerle Mevlana'nın onun 
özümseyip algılayıp bize sunduğu 
değerlerini hem de onun fikri alt-
yapısını paylaşacağız." 

Program Ender Doğan ve sazen-
delerin gerçekleştirdiği Tasavvuf 
Müziği Konseri ile sona erdi.

Hazretİ Mevlana ve 
Şeb-İ Arus

TEN ÇÜRÜR 
GÖNÜL 
ÇÜRÜMEZ

HAZRETI MEVLANA'NIN 746. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ  
DOLAYISIYLA ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM ÜNIVERSITESI 
ISLAMI ILIMLER FAKÜLTESI BÜNYESINDEKI TASAVVUF 
ARAŞTIRMALARI MERKEZI VE ÜSKÜDAR BELEDIYESI  
IŞ BIRLIĞIYLE "HAZRETI MEVLANA VE ŞEB-I ARUS"  
PROGRAMI DÜZENLENDI.
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ünümüzde modern finansal 
sistemin sebep olduğu finansal 
krizlerden sonra alternatif ara-
yışları İslami finans usullerini 

ön plana çıkarmaktadır. Modern iktisadi 
zihniyetin temellerinin merkantilist dö-
nemdeki uygulamalara ve o dönemin 
homo-economicus anlayışı temelindeki 

insanını esas alması o günden bugüne ik-
tisadi ve finansal krizleri körüklediği ifade 
edilebilir. Dolayısı ile dayandığı temeller 
ve kökleri itibari ile bu sistemin kendi 
problemlerine çözüm üretmesi kolay gö-
rünmemektedir. Bulunan çözümler geçici 
ve mevcutta yaşanan sıkıntıları giderip 
devam etmeye yöneliktir. 

Oysa İslâm’ın öngördüğü ikti-
sadi düşünce ve tarihteki uygu-
lamalar bu sorunlara ciddi bir 
alternatif sunmaktadır. Bu alter-
natiflerden birisi hayır ve vakıf 
merkezli bir finansman uygula-
ması olan Osmanlıların özgün 
icatları olarak kabul edilen vakıf 
türlerinden biri olan para vakıf-
larıdır (vakf-ı nukud). 

Osmanlıları diğer devlet ve me-
deniyetlerden ayıran belirgin 
özelliklerinden biri de modern 
zamanlarda tüm dünyayı haki-
miyeti ve etkisi altına alan mo-
dern kapitalizmin ve onun faizli 
finans kurumları olan modern 

bankalar karşısında kendi değer-
ler sistemi ve dünya görüşlerine 
uygun ve medeniyet anlayışlarıy-
la uyumlu finans kurumları olan 
para vakıflarını kurmuş, geliştir-
miş ve süreç içerisinde ülkenin 
neredeyse her tarafına yaygınlaş-
tırmış olmalarıdır.

Modern sistemdeki faiz ve rezerv 
para sisteminin yaşattığı finansal 
sektör ve üretim sektörü arasın-
daki uçurumu İslami ve ahlaki 
para işletme usulleri ile giderebi-
lecek ve finans sektörü ile üretim 
sektörü arasındaki bağlantıyı te-
sis edecek yapıya sahip para va-
kıfları bu açıdan modern İslami 
faizsiz finans kurumları gibi faa-
liyet gösterebilir. 

Ayrıca ticari bir kurum olma-
dıkları için sürekli büyüme gü-
düsü ve kâr etme iştahı da ahlaki 
problemlerin önüne geçecektir. 
Günümüzde eğer birleşip bir 
fon oluşturmayacaklar ise, para 
vakıfları çok büyük sanayicileri 
ve tüccarları değil küçük ve orta 
ölçekli girişimcileri finanse eden 
ve onlara mikro kredi sağlayan 
finansal kurumlar olarak faaliyet 
gösterdiklerinde toplumun alt ve 
orta tabakasını üste taşıyabilecek 
ve onların refahını artırabilecek 
bir finansal sistem kurabilir. 

Bölgesel Kalkınma İle 
Küreselleşmeye Direnme

Sürdürülebilir ve dengeli kal-
kınmanın önemli basamakla-
rından birisi olan alt ve orta ge-
lir grubunun refahını artırmak 
çok önemlidir. Para vakıflarının 
özellikleri ise çoğunlukla mo-
dern toplumun sosyal yönleri 
ile ilişkilidir. Küreselleşme ve 
bireyselleşmenin artmasıyla baş 
gösteren sorunlar aslında vakıf 
sisteminin sunduğu çözümler 
ile asgariye indirilebilir. 

Faizsiz Finans Sisteminin Öncüsü:

VE GÜNÜMÜZE VERDİĞİ GÜÇLÜ İLHAM

OSMANLI PARA 
VAKIFLARI
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Vakıflar ve para vakıfları bölgesel 
kurumlardır yani bulundukları 
bölgenin hayat kalitesini yük-
seltmeye çalışan ve o bölgedeki 
insanlara hizmet eden kurum-
lar olarak faaliyetlerini sürdür-
mektedirler. Para vakıflarından 
borç kullananlar da yine aynı 
bölgenin girişimcileri, tüccar-
ları ve üreticileridir. Dolayısı ile 
para vakıfları bölgesel kalkınma 
için önemli bir fonksiyon icra et-
mektedir. Aynı zamanda sunmuş 
oldukları hizmetler itibari ile de 
vakıflar / para vakıfları ihtiyaç 
odaklıdır. 

Bireyselleşmenin arttığı ve karşı-
lıklı yardımlaşmanın bireylerden 
zorunlu bir şekilde devletlere 
geçtiği modern topluma, vakıflar 
ve vakıf kurucuları karşılık bek-
lemeden iyilik yapmanın erde-
mini gösterebilirler. Kurucuların 
toplumun ihtiyaçlarını görerek 
kurmuş olduğu vakıflar altyapı 
hizmetlerinden dini hizmetlere, 
eğitim hizmetlerinden hayır hiz-
metlerine kadar birçok alanda 
vatandaşlara hizmet sunabilir. 
Vakıf kültürünün desteklenmesi, 
yaşatılması ve yayılması bu se-
beple önemlidir.

Osmanlılar insan merkezli ikti-
sat ve medeniyet tasavvurunun 
izini sürerek kurdukları iktisadi 
ve sosyal dengenin uzun dönem-
de devam etmesi için aldıkları 
tedbirler ve geliştirdikleri çeşitli 
yapılar arasında vakıf kurumu-
nun fonksiyonlarını çeşitlendir-
dikleri gibi dönemin şartları ve 
ihtiyaçlar çerçevesinde yeni vakıf 
modellerini de hayata geçirmeye 
muvaffak olmuşlardır. 

Bu açıdan bakıldığında, para 

vakıflarının esaslı bazı farklı-
lıklar taşıyan "bankalar" olarak 
düşünülebileceğini savunmuş-
tur. Bu farklılıklar genel olarak, 
sermaye sağlama yöntemine 
dayanmaktadır. Kısaca, bir para 
vakfı sermayesi, birçok sermayeli 
mevduat yerine tek bir sermaye 
sahibi tarafından sağlanmıştır. 
Böylece, kredi ve mevduat hac-
mi, vakfedilen sermaye ve ge-
tirileri ile sınırlıydı. Ayrıca, tek 
bir bankada, sermaye sahibi, 
sermayeden belli miktarda faiz 
kazancı elde edebilir. Fakat, para 
vakıfları sermaye sahibine her-
hangi bir faiz veya ödeme taah-
hüt etmemekteydi. Dolayısıyla, 
bir para vakfı için sermayenin 
maliyeti sıfırdır ve bu durum 
vakfedilen sermayelerin dini ve 
sosyal amaçlara hizmet etmek 
için kullanıldığının önemli bir 
göstergesidir. Bu fonksiyonları 
olmakla birlikte para vakıflarını 
bir sermaye birikim müessesesi 
olarak düşünmek yerine top-
lumda iktisadi ve sosyal refahın 
yeniden dağıtılması ve özellikle 
finans ve kredi piyasalarında is-
tikrarın sağlanmasındaki fonksi-
yonlarıyla ele alınmasının da son 
derece önemli olduğuna dikkat 
çekmektedir. 

Balkan para vakıflarından hare-
ketle istatistiksel veriler ışığın-
da yapılan analizlere göre para 
vakıflarından borç alanların gi-
rişimciler ve yatırımcılardan zi-
yade küçük tüketicilerden oluş-
tuğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla, para vakıfları temel 
sosyal ve dini yatırımlar ile be-
raber küçük ölçekli tüketici ve 
üreticilerin sermaye ihtiyaçla-
rının karşılanmasında önemli 

bir rol oynamıştır denilebilir. 
Ayrıca para vakıfları, günümüz 
dünyasında hükümetler tarafın-
dan finanse edilen eğitim, sağlık, 
altyapı gibi alanlarda yatırımlar 
yaparak Osmanlı Devleti’nin 
bütçesi üzerinden önemli ölçüde 
bir mali yükü kaldırdığı da söy-
lenebilir. Para vakıfları sayesin-
de, merkezi bütçenin para talebi 
azaltılmış ve böylece ekonomi-
nin tamamında daha düşük dü-
zeyde borçlanma oranlarının or-
taya çıkmasına neden olmuştur. 

XVI. yüzyılın belli bir dönemin-
de yaşanan tartışmalar ve ule-
manın uygulayıcılar nezdindeki 
etkisiyle kısmen duraklamasına 
rağmen XVII. yüzyılda hızlana-
rak gelişimini sürdürmüştür. Os-
manlı ulemasının XVI. yüzyılda 
gerçekleştirdiği yoğun tartışma-
lardan sonra teorik çerçeve oluş-
turulmuş, devlet ve kamu nez-
dindeki tereddütler giderilmiş 
ve meşruiyete mazhar olması so-
nucunda para vakıflarının sayısı 
hızlı bir artış göstermiştir. Bu dö-
nemlerde Osmanlı para vakıfla-

rının Balkanlar’dan Anadolu’ya, 
Karadeniz’den Kuzey Afrika ve 
Batı Asya’ya kadar giderek yay-
gınlaşmasında dünya ekonomisi 
ve finans piyasalarında ortaya 
çıkan gelişmelerin önemli etkisi 
olduğunda şüphe yoktur. Ameri-
kan altın ve gümüşlerinin Avru-
pa’ya taşınması, doğu-batı ticaret 
yollarında Avrupalı tüccarların 
faaliyetlerinin artmasına bağlı 
olarak para ve sermaye biriki-
minde Batı’da ortaya çıkan ge-
lişmeler Osmanlı coğrafyasında 
para vakıfları ile ilgili gelişmeleri 
etkileyen en önemli dış dinamik-
ler olarak zikredilebilir.

Faizli Bankacılık Osmanlı’yı Yeni 
Arayışa İtti

Osmanlı coğrafyasına değerli 
maden akışındaki artış, güneyli 
uluslar karşısında giderek yük-
selen Kuzeybatı Avrupalı tüccar-
ların Osmanlı ticaret bölgeleri, 
Akdeniz ve doğu-batı ticaretin-
deki faaliyet artışları ve özellikle 
kapitalizmin merkez ülkelerinde 
modern finans alanındaki ku-
rumsallaşma (banka, anonim 
şirket, borsa, sigorta) ve özellik-
le de faizli bankacılık alanında 
ortaya çıkan gelişmelerin etkisi 
açıktır. Osmanlıların kurup ge-
liştirdikleri insan merkezli denge 
düzeni ekonomileriyle çelişen 
kapitalizmin bu merkez finansal 
kurumlarını ve faizli bankacılığı 
hayata geçirmek yerine para va-
kıflarını kurmaları ve geliştirme-
lerinin kurdukları sisteme olan 
güvenleri ve inançları yanında bu 
kurumların ekonomide, finans 
ve kredi piyasasındaki ihtiyaçları 
uzun bir dönem karşılayabiliyor 
olması ve finans piyasalarında 

Para vakfı için 
sermayenin 
maliyeti sıfırdır 
ve bu durum 
vakfedilen 
sermayelerin dini 
ve sosyal amaçlara 
hizmet etmek için 
kullanıldığının 
önemli bir 
göstergesidir.
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doğabilecek istikrarsızlıkları gi-
deren özellikleriyle gerekli ihti-
yaçları karşıladığı görülmekte-
dir. Para ve finans piyasalarında 
ortaya çıkan değişime bağlı ola-
rak faizli banka kurumlarının 
ahlaken ve hukuken ilk defa bu 
dönemlerde kapitalizmin mer-
kez ülkelerinde kabul edilmeye 
başlanması Osmanlıları yeni çö-
zümler üretmeye sevk etmiştir. 
Bu dönüşümün etkisi ile Osman-
lı Devleti kentlerinde üretim ve 
ticareti için gerekli nakdin sağ-
lanması, kredi ve finans piyasa-
larında istikrarın sağlanması için 
bir çeşit yeni faizsiz vakıf anlayışı 
temelinde kurulmuş finans ku-
ruluşları ihtiyacı doğurduğu da 
düşünülebilir. 

Kesin olan şudur ki, Osmanlılar 
bu dönüşümü kendi esnek, adil, 
dengeli ve tutarlı yapıları içeri-
sinde toplumun değerler sistemi, 
dünya görüşü ve inancına bağ-
lı kalarak bu kurumsal yeniliği 
gerçekleştirmiş oldukları çok 
açıktır.

 Para Vakıfları Banka mıdır?

Başka bir bakış açısıyla değerlen-
dirildiğinde, para vakıfları ola-
rak ortaya çıkan kurumların kre-
di kaynağı olarak toplum içinde 
kullanılabilmesi gerçekleşmiş ve 
bunları "vakıf bankalar" olarak 
değerlendirmek imkanı ortaya 
çıkmıştır. Para vakıflarında, pa-
ranın kullanımı, ödünç verme 
(karz), emek-sermaye ortaklığı 
(mudarebe), vakıftan alınan para 
ile peşin mal alıp bu malları sa-
tarak kar elde etmek (murabaha) 
şeklinde gerçekleşirken, en çok 
"murabaha" yöntemine başvu-
rulduğunu belirtmektedir. Para 

vakıflarından genel olarak kü-
çük girişimcilerin faydalandığı 
ya küçük girişimciler tarafından 
kullanıldığı belirtilse de kre-
di kullanan kimi girişimcilerin 
uzak ülkelere büyük karlarla ti-
caret yapan büyük tüccarlar ol-
duğu da tespit edilmiştir.

Sağlık, Eğitim ve Altyapı 
Harcamalarını Finans Etti

Günümüzde modern devletler 
tarafından vatandaşlara sağla-
nan çoğu hizmetler, Osmanlı 
döneminde vakıflar tarafından 
sağlanıyordu. İslâm dininin top-
lumsal hayat üzerindeki etkisi-
nin yüksek olması insanları vakıf 
kurmaya iten önemli etkenlerin 
başında geliyordu. Hayırseverler 
tarafından kurulan vakıflar, dini 
hizmetler, eğitim, altyapı vb. top-
lumsal ihtiyaçları finanse etmek-
teydi. Para vakıfları, toplumun 
ihtiyaçlarını finanse eden vakıf 
türlerinden birisidir. Sermayesi 
nakit paradan oluşan bu vakıflar 
ihtiyacı olan girişimcilere İslami 
usullere göre finansman sağla-
mıştır. Para vakıfları Osman-
lıların son dönemlerine kadar 
işleyişini devam ettiren kurum-
lar olmuştur. Osmanlıların, aynı 

dönemde Avrupa’daki modern 
finansal kurumların gelişmesine 
karşı para vakıfları ile bu kurum-
ların işlevlerini yerine getirme-
si, Osmanlı iktisadi ve finansal 
zihniyetini anlamak açısından 
önemlidir.

İlk Vakıf 1423’te   
Edirne’de Kuruldu

Sermayesinin tamamını veyahut 
bir kısmını vakfedilmiş nakit 
paranın oluşturduğu vakıflar-
dır para vakfıları. Gayrimenkul 
vakıflarında, gayrimenkullerin 
kira gelirleri vakfın amaçları 
doğrultusunda değerlendirilir-
ken, para vakıflarında kurucu 
tarafından vakfedilen para bu 
amaçla değerlendirilmiştir. İsla-
mi usullerle işletilen nakit para-
dan gelen gelir vakfın amaçları 
doğrultusunda harcanmıştır. 
Gayrimenkullerin harap olma 
ve yanma gibi riskleri karşısında 
paranın misline ulaşılmasının 
kolay olması ve işlem maliyetle-
rinin düşük olmasından ötürü 
vakfedilmesi önemli tartışma-
ları da beraberinde getirmiştir. 
Menkul olmasından dolayı vak-
fedilip vakfedilemeyeceği, para 
üzerinden elde edilen gelirlerde 
faizli işlemler ile karşılaşma riski 
gibi hususlar ve tartışmalar para 
vakıflarının kurulmasının dini 
temellere oturmasını sağlamış, 
para vakıflarında kurucuların 
ve mütevellinin faiz hassasiyeti 
de bu vakıflardaki para kullan-
dırma şekillerinde modern faiz-
siz finans kurumlarının öncüsü 
olarak nitelenebilecek uygula-
maların gelişmesini sağlamıştır. 
Dolayısı ile para vakıflarını ve 

uygulamalarını iyi anlamak için 
müçtehit imamların görüşleri ile 
birlikte Osmanlı ulemasının bu 
konudaki tartışmalarının temel 
meselelerini bilmek ve bu görüş 
ile tartışmalar ışığında vakfın 
kuruluş sürecini ve denetimini 
anlamak açısından önemlidir.

Osmanlı döneminde bilinen ilk 
para vakfı 1423 tarihinde Hacı 
Muslihuddin (Semmân) bin 
Halil Vakfı’dır. Edirne’de Kili-
se-Câmii Mahallesi’nde kurulan 
bu vakıf için kurucu Yağcı Hacı 
Muslihuddin 10.000 akçe ve 
Ağaçpazarı’nda bulunan dük-
kanları vakfetmiştir. Vakfedilen 
nakit paranın yıllık geliri 1.000 
akçe olarak yazıldığı için yıllık 
borçlanma maliyetinin yüzde on 
olarak belirlendiği çıkarımı yapı-
labilir. Osmanlıların ekonomik 
ve sosyal hayatına büyük etkisi 
olan para vakıfları uzun yıllar 
nakit ihtiyacı olan girişimcile-
re kaynak sağlamıştır. Buradan 
gelen kârlar ise vakfın amaçları 
doğrultusunda harcanmıştır.

12 Ciltlik Dev Eser

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın destekleriyle, Yu-
nus Emre Enstitüsü, Ankara 
Düşünce ve Araştırma Merkezi 
(ADAM) ve İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Uluslarara-
sı İslam Ekonomisi ve Finans 
Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi’nin (İSEFAM) katkıları ile 
hazırlanan, "Osmanlı Dönemi 
Rumeli Para Vakıfları Kitabı" 12 
cilt olarak yayınlandı, Osmanlı 
Avrupası’nda (Rumeli) kurulan 
para vakıflarını tüm detayları ile 
ele alıyor.

Günümüzde mo-
dern devletler 
tarafından vatan-
daşlara sağlanan 
çoğu hizmetler, 
Osmanlı dönemin-
de vakıflar tara-
fından sağlanıyor-
du. İslâm dininin 
toplumsal hayat 
üzerindeki etkisi-
nin yüksek olması 
insanları vakıf 
kurmaya iten 
önemli etkenlerin 
başında geliyordu.

Para vakıfları, 
toplumun 
ihtiyaçlarını 
finanse eden vakıf 
türlerinden birisidir. 
Sermayesi nakit 
paradan oluşan bu 
vakıflar ihtiyacı 
olan girişimcilere 
İslami usullere 
göre finansman 
sağlamıştır. 
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Osmanlı döneminde kurulan 
para vakıfları ile ilgili daha ön-
celeri belli başlı şehirleri esas 
alan çalışmalar gerçekleştirildi. 
Ancak kuruluşundan gelişimi-
ne bu genişlik ve kapsamda tüm 
Osmanlı Avrupası’nda (Rumeli) 
kurulan para vakıflarını ihti-
va eden proje çalışması ilk defa 
gerçekleştirilmektedir. Bu çalış-
mada Vakıflar Genel Müdürlüğü 
arşivlerinde yer alan belgelerden 
yola çıkılarak Türkiye (Edirne, 
Tekirdağ, Kırklareli), Arnavut-
luk, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Kosova, Makedonya, Romanya, 
Sırbistan ve Yunanistan’da Os-
manlı dönemine ait para vakfı 
ihtiva eden vakfiyeler Osmanlı 
Türkçesi ve Arapça’dan modern 
Türkçe’ye kazandırıldı. Ayrıca 
her vakfiye için Türkçe, İngilizce 
ve Arapça özetler hazırlandı.

Başlangıcından basım aşamasına 
kadar altı yıldan fazla süren bu 
projenin tamamı 12 cilt olarak 
yayımlandı.

Yoğun bir emek ürünü olan bu 
çalışma Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’nın büyük des-
teğinin yanı sıra; Yunus Emre 
Enstitüsü, Ankara Düşünce ve 
Araştırma Merkezi (ADAM) 
ile İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi, Uluslararası İslam 
Ekonomisi ve Finans Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nin (İSE-
FAM) önemli katkıları ile hazır-
landı.

Yürütücülüğü Prof. Dr. Meh-
met Bulut tarafından gerçekleş-
tirilen projede, Hüseyin Çınar, 
Rahman Ademi, Aydın Kudat, 
Ahmet Demir, Mehmet Doğan, 
Mevlüt Çam, Cem Korkut, Meh-

met Tuğrul, Yakup Özsaraç, Ha-
san Demirtaş, Bora Altay, Faruk 
Yavuz ve Rıdvan Enes Akçate-
pe’den oluşan geniş bir araştır-
macı grup yanında, Himmet 
Taşkömür, Hamdi Döndüren ve 
M. Akif Aydın danışman olarak 
katkı sağladı. Haritaların üretil-
mesinde ise Yunus Uğur ve Ah-
met Baş destek sağladı.

Altı yıldan fazla bir zaman dili-
minde hazırlanan eser birçok so-
ruyu aydınlatacak nitelikte.

Sermayesinin 
tamamını veyahut 
bir kısmını 
vakfedilmiş 
nakit paranın 
oluşturduğu 
vakıflara para vakfı 
denilmektedir.
Osmanlı döneminde 
bilinen ilk para 
vakfı 1423 
tarihinde Hacı 
Muslihuddin 
(Semmân) bin Halil 
Vakfı’dır.
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Hocam "Osmanlı Para Vakıfları" isimli  
12 ciltlik kapsamlı çalışmanız oldu.  
Proje nasıl başladı, neler yapıldı?

Bizim alanımız iktisat ve tarih. Tabii tarih bildiğiniz üzere 
tüm bilimlerin  anası. Her bilim alanının tarihi var. Tarih ayrıca 
toplumların hafızasıdır. Tarihsiz toplumlar talihsiz toplumlardır. 
Bizim yaşadığımız medeniyet coğrafyamıza ilişkin iktisat, finans, 
siyaset, eğitim, hukuk vs her alanla ilgili  tarihimizi tabiatıyla iyi 
bilmemiz gerekir. Gençlerimizin mutlaka bu alanda belli bir bil-
gi düzeyinde olmaları gerekir ki geleceğimizi emanet edeceğimiz 
bilinçli ve şuurlu bir gelecekten umutlu olalım. Ayrıca her bilim 
insanının mutlaka ilgilendiği alanının tarihini de iyi bilmesi ge-
rekir. Bizim gibi tabiatıyla alanı iktisat ve finans olan ilim insan-
ları için de tarihsel tecrübe ve birikimin izini sürmek son derece 
önemlidir. Bu çerçevede Osmanlı tecrübesi her bilim insanı için 
belki de en önemli hazine. Bizler de bu yolda karınca kararınca 
20 kişilik bir ekip olarak 6 yıl önce bir araya geldik. Proje 2013 

yılında Ankara Düşünce ve 
Araştırma Merkezi (ADAM) 
Vakfında başladı. Daha sonra 
Merkez Bankası Meclisine bir 
sunum yaparak konunun kap-
sam ve önemini anlattık. Son-
rasında projeyi Yunus Emre 
Enstitüsüne götürdük. Anka-
ra'da başarılı proje süreci son-
rasında İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Uluslarara-
sı İslam Ekonomisi ve Finansı 
Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (İSEFAM) bünyesinde 
tamamlanmış oldu. Başından 
itibaren 16 araştırmacı ve 4 
danışman ile birlikte yürüttü-
ğümüz proje uzun soluklu bir 
ilmi yolculuk oldu. Bu güzide 
kurumların değerli yöneticile-
rinin destekleri ve tabi ki araş-
tırmacı arkadaşlarımızın son 
derece özverili ve sabırlı gay-
retleri neticesinde böylesine 
önemli bir eseri ortaya çıkar-
maya Rabbim bizleri muvaf-
fak kıldı hamd olsun.

MEHMET
BULUT
PARA VAKIFLARI 
FAİZSİZ SİSTEMİN 
TEMELİDİR

PROF. DR.

SÖ
Y

LE
Şİ

OSMANLI DÖNEMI RUMELI PARA VAKIFLARI PROJE 
KOORDINATÖRÜ IZÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET 
BULUT ILE 12 CILTLIK ESERIN MEYDANA GELIŞ 
SÜRECINI DETAYLARIYLA KONUŞTUK.



23

KI
Ş 

20
20

 •
 Z

A
İM

 D
E

RG
İS

İ

22

KI
Ş 

20
20

 •
 Z

A
İM

 D
E

RG
İS

İ

vakfedilen para miktarları, işlet-
me oranları (ribh) ve şartları gibi 
önemli sorulara cevabın buluna-
bileceği en kapsamlı araştırmala-
rın ilki olduğu söylenebilir. 

3 dilde açıklamalar var 
sanırım.

Evet projenin özgün taraf-
larından biri de bu. Dünyadaki 
tüm araştımacılar ve bilim in-
sanları, konuyu merak eden in-
sanlara 3 dilde (Türkçe, İngilizce 
ve Arapça) özet vererek kapının 
anahtarını vermiş oluyoruz. Bu 
geniş Osmanlı medeniyet coğ-
rafyasının vakıf ve finans ile ilgili 
alanında kulaç atmak isteyenler 
için bu özetler anahtar niteliğin-
dedir. 

Bu projeyle birlikte, 
Batı'da kapitalizmin 
yükselişinin öncüsü 
olan faizli bankaların 
kurulmasıyla eş zamanlı 
olarak Osmanlı'da ne tür 
girişimlerin olduğunu 
da anlamış oluyoruz. 
Çalışmanın, özellikle 
katılım bankacılığı 
konusunda yeni bir ufuk 
açacağını düşünüyor 
musunuz?

Özellikle insanı merkeze alan, 
hayatı ve üretilen hasılayı payla-
şarak iktisadi ve sosyal hayat, va-
kıf ve katılım finansı alanındaki 
tecrübelerin keşfi ile yaşadığımız 
medeniyet coğrafyamızın vakıf 
anlayışı çerçevesinde faiz hassa-
siyeti göz önüne alınarak üretilen 
çözümler ve herkesi kuşatan ve 
kucaklayan anlayış içinde geniş 
Osmanlı ülkesindeki "Barış Dü-
zeni" (Pax-Ottomana)   nin anla-

şılması açısından değerlendirile-
bilir.  Proje kapsamında Osmanlı 
dönemi Rumeli para vakıflarına 
ilişkin analizler de yapıldı. Belli 
başlı bölge ve ülkelerdeki para 
vakfı örneklerinden yola çıkıla-
rak bu kurumların geniş Osman-
lı coğrafyasında ortaya çıkış şart-
ları, gelişmeleri, işletilme usulleri 
başta olmak üzere konuyla ilgili 
tartışmalar üzerinde duruldu ve 
analizler gerçekleştirildi. Para 

vakıflarının modern zamanlarda 
faizsiz finans sisteminin inşası ve 
kurumsal yapısının geliştirilmesi 
konusundaki önemi erbabınca 
iyi bilinmektedir. Yapılan arşiv 
çalışmaları, para vakıflarının 
15. yüzyılda Osmanlı Rumeli 
bölgesinde ortaya çıktığı (1423), 
sonrasında da 20. yüzyılın ilk 
çeyreğine kadar artan oranda 
gelişimini sürdüğünü göster-
mektedir. Bu anlamda, Osmanlı 
Devleti’nde para vakıfları uzun 
bir dönem boyunca varlığını sür-
düren önemli bir kurum haline 
gelmiştir. Bu kurumlar sayesinde 
temel fonksiyonu hayrî hizmetler 
olan vakıfların rolü iktisadi ve fi-
nansal alanlara yaygınlaştırılmış 
ve Osmanlı ekonomisinin "iba-
dullahın terfi-i ahvalini" gözeten 
dengesini uzun yıllar boyunca 
muhafaza ederek "sürdürülebilir 
iktisadi kalkınma" yaklaşımıyla 
bu alanlardaki insan ve toplum 
ihtiyaçlarının karşılanması ya-
nında "insani finans" çerçeve-
sinde kısa, orta ve uzun dönemli 
finansal istikrarın sağlanması ile 
yükselen modern kapitalizm kar-
şısında kendi medeniyet, vakıf, 
iktisat ve finans geleneğine bağlı 
kalarak kurduğu ve geliştirdiği 
sistemini istikrar ve denge içinde 
sürdürmesinde önemli katkılar 
sağladığı anlaşılmaktadır. Vakıf 
kurumları içerisinde para vakıf-
ları sadece hayır hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesi, kamu malla-
rının üretilmesi, eğitim hizmet-
lerinin finansmanı, dinî kurum-
ların ayakta kalması ve alt yapı 
yatırımları gibi hizmetleri yap-
makla kalmamış, aynı zamanda 
vakıf sermayesinden elde edilen 
gelirler ile finansal istikrara katkı 
sağlamış, istihdamın genişleme-

Bu 12 cilt boyunca 
okuyucular nelerle 
karşılacaklar?

Bizim Müslümanlar ve Türk-
ler olarak tarihte kurduğumuz 
en uzun ömürlü devlet Osmanlı 
Devletidir. Bu devlet ayrıca "mo-
dern zamanlarda" yaşayan en 
uzun ömürlü devlet idi. Onun 
için Osmanlıları, toplumunu ve 
kurdukları müesseseleri iyi ta-
nımamız ve bilmemiz gerekir. 
Osmanlıların geliştirdiği mües-
seselerin başında vakıflar gel-
mektedir. İnsanların hatta diğer 
varlıkların ihtiyaçlarını dikkate 
alan Osmanlılar, eğitimden sana-
ta, sağlıktan bayındırlık hizmet-
lerine, kültürden ticaret ve finan-
sa kadar birçok alanda vakıflar 
kurmuşlardır. Vakıflar içinde 
yer alan ve Osmanlıların özgün 
icatları olarak kabul edilen vakıf 
türlerinden biri de para vakıfla-
rıdır (vakf-ı nukud). Osmanlıları 
diğer devlet ve medeniyetlerden 
ayıran belirgin özelliklerinden 
biri de modern zamanlarda tüm 

dünyayı hakimiyeti ve etkisi altı-
na alan modern kapitalizmin ve 
onun faizli finans kurumları olan 
modern bankalar karşısında 
kendi değerler sistemi ve dünya 
görüşlerine uygun ve medeni-
yet anlayışlarıyla uyumlu finans 
kurumları olan para vakıflarını 
kurmuş, geliştirmiş ve süreç içe-
risinde ülkenin neredeyse her 
tarafına yaygınlaştırmış olmala-
rıdır. Bu kurumlar kamu ve özel 
sektörün dışında üçüncü sektör 
olarak rol oynayan vakıf anlayı-
şıyla sosyal, kültürel, ekonomik 
ve finansal alandaki bireysel ve 
kurumsal ihtiyaçları giderme 
yanında Osmanlıların en çok 
önemsediği toplumsal "denge" 
ile uzun dönemde (long term) 
ekonomik ve finansal "istikrar"ın 
sürdürülmesinde hayati dere-
cede rol oynadığı söylenebilir. 
Osmanlılar, para vakıflarını Av-
rupa’da modern bir sistem olarak 
kapitalizmin inşa edilmeye ve 
onun en temel kurumlarından 
ve sistemin motoru olarak ka-

bul edilen faizli finans kurum-
larının şekillenmeye başladığı 
dönemlerde kurup geliştirdiler. 
Bu kurumlar önce Avrupa’nın 
yanı başında, Osmanlı Rumeli-
si’nde ortaya çıktı ve sonraki dö-
nemlerde Anadolu başta olmak 
üzere Batı Asya, Kuzey Afrika 
ve devletin diğer bölgelerinde 
de yaygınlaştı ve son zamanlara 
kadar gelişmeye devam etti. Os-
manlı döneminde kurulan para 
vakıfları ile ilgili daha önceleri 
belli başlı şehirleri esas alan ça-
lışmalar gerçekleştirildi. Ancak 
kuruluşundan gelişimine bu ge-
nişlik ve kapsamda (12 cilt) tüm 
Osmanlı Avrupası’nda (Rumeli) 
kurulan para vakıflarını ihtiva 
eden proje çalışması ilk defa ger-
çekleştirilmektedir. Bu kurumlar 
vasıtasıyla vakfedilen sermaye 
miktarının ne olduğu, nerede, 
ne zaman ve ne şekilde değer-
lendirildiği konuları yanında bu 
çalışma Osmanlı Balkan coğraf-
yasında kurulmuş para vakıfları-
nın kuruluş yılı, yeri, kurucuları, 

Osmanlı 
ekonomisinin 
"ibadullahın 
terfi-i ahvalini" 
gözeten 
dengesini uzun 
yıllar boyunca 
muhafaza ederek 
"sürdürülebilir  
ve dengeli 
iktisadi 
kalkınma" 
yaklaşımı vardır.
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sine katkıda bulunmuş ve kredi 
maliyetlerindeki dengeleyici rolü 
yanında işgücü piyasasında da 
ücretlerin dengelenmesinde de 
önemli bir rol oynamıştır.  Proje 
kapsamında, tespit edilen para 
vakıflarının sermaye miktarları, 
ribh oranları, sermaye gelirleri 
ve ücretler ayrı ayrı alt dönem-
lere göre tespit edilmiştir. Bu 
tespitler ışığında, karşılaştırmalı 
analizlerin sağlıklı gerçekleştiril-
mesi adına bütün iktisadi veriler 
gümüş (gr) cinsinden hesaplan-
mıştır. Bu değerlere ek olarak, bir 
mal sepeti meydana getirilmiş ve 
bu mal sepetinin fiyat endeksle-
ri belirlenen alt dönemlere göre 
oluşturulmuştur. Böylece belirle-
nen dönemlerin ücret düzeyleri-
nin reel değerler üzerinden ana-
liz edilebilmesinin zemini ortaya 
çıkarılmıştır. Tabiatıyla eserin 
bütününde arşiv vesikaların-
dan yola çıkılarak konuyla ilgili 
yapılan tespit, transkript ve ter-
cüme edilen belgelere ulaşmak 
suretiyle dini, sosyal, kültürel, 
iktisadi ve finansal alanlar başta 
olmak üzere ilgi alanlarına göre 
araştırmacıların pek çok alanda 
bu kurumların rolü ve önemini 
daha yakından fark edebilmele-
rine imkan sağlayan önemli bir 
kaynak ortaya çıkarılmış olmak-
tadır. 

Bu alanda farklı 
çalışmalarınız da  
olacak mı?

Her imkan esasen bir imti-
handır. İnsanın belli konularda 
bilgisi arttıkça sorumlululları 
da artıyor tabi. Bu tür projelerin 
gerçekleştirilmesi sonrasında 
bilim insanı olarak yeni sorum-

luluklar hissediyorsunuz. Bu bi-
rikimlerin bugüne aktarılması, 
pratiğe yansıtılması, günümüz-
deki ekonomik, sosyal, finan-
sal vb. alanlardaki sorunların, 
problemlerin medeniyetimizin 
birikimleri ve değerler sistemi-
mize, dünya görüşümüze göre 
çözümler üretilmesi... Bu en 
önemli konudur. Bütün bu ça-
lışmalarda amaç budur. Üretilen 
bilginin insanların ve toplumla-
rın sorununu çözmektir. Bugün 
sadece müslümanların değil tüm 
insanlığın içinde bulunduğu en 
önemli problemlerin başında 
"faizli sistemin doğurduğu haksız-
lıklar ve adaletsizliklerdir". Bu tür 
çalışmaların artması ve üretilen 
bilginin sorunları çözmeye yö-
nelik olarak kullanılması gerekir. 
Biz İZÜ-İSEFAM’da özellikle bu 
alanda kurduğumuz İslam Eko-

nomisi ve Finansı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile bu alan-
da lisans ve lisans üstü (yüksek 
lisans ve doktora) düzeyde 3 
dilde dereceler veriyoruz, tezler, 
yayınlar, çalışmalar ve araştır-
malar yapıyoruz, yaptırıyoruz. 
Bu alandaki çalışmalara akade-
mik alanda elimizden gelen her 
türlü katkıyı veriyoruz, bundan 
sonra da vermeye devam edece-
ğiz. İZÜ de bu alanlarla ilgili iyi 
bir altyapı oluştu şükürler olsun. 
Dünyanın dört bir tarafından 
talebelerin, araştırmacıların, ho-
caların ilgileri de gittikçe artıyor. 
Bu alanda güzel projeler gerçek-
leşiyor ve güzel insanlar yetişiyor 
hamd olsun. Tabi hepimizi hala 
önemli çalışmalar beklemekte-
dir. Çünkü inancımız odur ki, iki 
cihanda da huzur kaynağı "helal 
kazanç ve helal lokma"dır.
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Kahvenin 
Topraktan 
Fincana
Uzanan
Öyküsü

SÖ
Y

LE
Şİ

İ
nsan vücudunu zinde tutması, algıları 
açması gibi birçok faydası olan ve 500 
yıllık bir gelenekten gelen Türk Kahve-
si İstanbul Sabahattin Zaim Üniversite-

si’nde düzenlenen "Bir Fincan Kahvenin Kaç 
Yıl Hatırı/Tarihi Vardır" başlıklı programda 
konuşuldu. Kahve eğitmeni ve yazarı Cenk 
R. Girginol’un davetli olduğu programda 
Girginol, kahve meraklısı öğrencilerle bir 
araya geldi. Tarihi Müze Salonunda düzen-
lenen etkinlikte Ender Doğan katılımcılara 
kısa bir müzik dinletisi yaptı. 
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le direkt buluşursa kahvenin ana 
özellikleri bozulmaya başlar. Pa-
ketin rutubetsiz bir ortamda, oda 
sıcaklığından yüksek bir sıcaklığa 
maruz kalmaması gerekir. Direkt 
olarak pakete vuran güneş ışığı ve 
paketin dışarıdan hava alması da 
aynı etkiyi yaratır. Kahve paketinin 
açıldıktan sona maksimum üç gün 
ömrü vardır" dedi. 

"Doğru Fincanı Seçin"

Türk Kahvesi’nin bulunduğu fin-
canın da önemine vurgu yapan 
Cenk Girginol, "Türk Kahvesi 
fincanları daha ince, daha zarif 
fincanlar olarak günümüze kadar 
gelmiştir. Ama biraz daha etli de-
nilen kalın fincanlar, sıcak tutması 

bakımından kahvenin tadına da 
etki ediyor. Isıtılmış fincanları kul-
lanmak ve kahvenin soğuma süre-
cini daha yavaşlatmak için önemli 
etken" dedi.

"Damak Tadına Göre 
Aromalar Kullanın"

Kahvenin keşfinden yüzyıllar geç-
mesine rağmen hala geliştirilen ve 
yeni bilgilerin öğrenildiği bir içe-
cek olduğunu, bu nedenle insan-
ların damak tadına göre kahvenin 
içine aromalar eklediğini vurgu-
layan Girginol, sözlerini şöyle ta-
mamladı:

"Türk Kahvesine eklenebilecek 
doğal maddeler olması gerekiyor. 
Damla sakızı, kakule olabilir. Ege 
Bölgesi’nde damla sakızı ciddi 
oranda kullanılıyor. Bu tarz doğal 
olan bütün aromalar, kahvenin 
tadını keyifli noktalara götürebi-
lir ama bu biraz keyif ve zevk işi. 
Bu aromalardan keyif alıyorsanız, 
doğal olması kaydıyla keyfinize ve 
zevkinize göre her türlü aromayı 
kahveye katabilirsiniz."

Etkinliğin sonunda programa 
katılan tüm öğrenci ve akademis-
yenlere kahve ikramı yapıldı.

 "Yapmadan 10 Dakika Önce 
Çekirdekten Çekin"

"Topraktan Fincana: Kahve" ki-
tabının yazarı Cenk R. Girginol 
kahvenin üretiminin uzun ve de-
taylı bir süreci olduğuna dikkat 
çekerek, "Kahvenin topraktan fin-
cana uzanan üretim yolunda ge-
çirdiği uzun bir zaman vardır. İlk 
aşama tohumun ekilmesi ve bitki-
nin büyümesidir. Bu süre yaklaşık 3 
yıldır. Ardından iki farklı yöntemle 
hasat toplanır. Bu yöntemler tek tek 
toplama (picking) ve dalı sıyırma 
(stripping) olarak adlandırılır. Bu 
şekilde olgunlaşmış meyveler topla-
narak işleme tesislerine gönderilir. 
Tesislere ulaşan meyveler depulper 
adı verilen makinelerde kırmızı dış 
kabuklarından ayrılır. Meyveler 
kabuktan çıkarıldıktan sonra fer-
mente edileceği yönteme göre işle-
mine devam eder. Kuru veya yaş 
yöntemle fermente edilip işlemi bi-
ten kahve çekirdekleri kendi içinde 
numaralandırılmış elekler yardımı 
ile ebatlarına göre sınıflandırılır ve 
ardından çuvallara konularak sev-
kiyata gider" diye konuştu.

Girginol: Günde 3 Fincanı 
Geçmemek Gerekir

Günlük kafein miktarını aşma-
mak gerektiğine vurgu yapan 
Cenk R. Girginol, "Günde 3 fin-
canı geçmemek lazım. Türk kah-
vesi bizim geleneklerimizde olan 
bir şey. Dünyanın en eski demleme 
yöntemidir. Kız isteme törenlerin-
den, cenazelerimize, dertleşmemi-
ze, fallarımıza kadar başlı başına 
bir Türk Kahvesi kültürü ve gelene-
ğimiz var diyebiliriz. UNESCO’da 
da somut olmayan kültürel miras 

listesinde şu anda Türk Kahvesi 
ve Kültürü de mevcut" ifadelerini 
kullandı.

Türk Kahvesi ve filtre kahveyi 
daha çok evde yapılan kahveler 
olarak ayıran Cenk Girginol, iyi 
kahve yapmanın püf noktalarını 
anlattı. 

Girginol, "Bunları kaynatmamak 
gerekiyor. Kaynayan suyla bir ara-
ya getirmemek gerekir ki, acılaşma-
sın. Taze kahve kullanmak, çekir-
dekten yapmadan 10 dakika önce 
öğütmek kahveyi daha aromatik ve 
daha keyifli hale getiren ana etken-

lerdendir. Bunları yaptıktan sonra 
bile birçok kahveden daha keyifli 
sonuçlar çıkartabilirsiniz. Közde 
kahvenin cezveyi ve fincanı homo-
jen bir şekilde sarmasından dolayı 
daha iyi kahve çıktığını teorik ola-
rak söyleyebiliriz. Ama ocakta kısık 
ateşte 2,5-3 dakika, oda sıcaklığın-
da bir su ile kahvenin yapımı çok 
daha keyifli sonuçlar verecektir" 
diye konuştu.

Kahvenin tazeliğinin tadına bü-
yük etkisi olduğunu belirten Gir-
ginol, "Paketlenmiş kahveler hava, 
nem, sıcaklık ve ışık gibi faktörler-

Brezilya, dünyada 
kahvenin en 
fazla üretildiği 
ülkedir. Ülke, 
1920’li yıllara 
kadar dünya 
üretiminin yüzde 
80’ine yakınını 
karşılarken 
sonradan bu 
oran düşse de 
şu anda yüzde 
35’lik pazar payı 
ile hala en büyük 
üretici ülke 
konumundadır.
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Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ) Şehir 
ve Bölge Planlama Bölü-

mü’nü bitirdikten sonra kentler 
üzerine farklı sosyal projeler ha-
zırlayan Şehir Plancısı Ali Faruk 
Göksu, sosyal projelerden etki-
lenen grupların bir araya gelme-
lerini sağlamak üzere ‘uzlaşma 
yönetimi’ metodu ile, kamu, özel 
sektör ve yerel örgütleri bir araya 
getiren pek çok kentsel dönüşüm 
projelerini uygulayan bir mimar

Türkiye’nin ilk kamu-özel sektör 
işbirliği ile Ankara Portakal Çiçe-
ği Vadisi Projesini gerçekleştiren 
PORTAŞ A.Ş’nin yöneticiliğini 
yapan Göksu, yenilikçi yaklaşım-
ları olan İmar Hakları Transferi, 
halk katılımı, uzlaşma konuların-
da özelikle Anadolu kentlerine 
model ve yöntemler geliştirerek, 
kentsel dönüşüm konusunda 
dersler veriyor. Ayrıca TAK Kadı-
köy, TAK Kartal ile Vizyon Atöl-
yesi ve Atölye Muğla Bir’in de 
kurucusu.

Türkiye’deki  
Kentleşmenin 4  süreci

İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi Mimarlık Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Dr. Bahar FERAH’a 
göre, şehir plancıları Türkiye’deki 
kentleşmeyi dört bölüme ayır-
maktadır: 

1. Dönem: 1923-1950 

Yeni cumhuriyetin kent ve kent-
leşme anlamını biçimlendirmesi.

 2. Dönem: 1950-1980 

Hızlı kentleşme, Gecekondulaş-
manın kentleşmenin temel dina-
miği olması 

3. Dönem: 1980-2000 

Büyük Dönüşüm, Kooperatifleş-
me ve sermayelerin ortaya girişi, 
neo-liberalizmin mekânsal etkile-
rinin ortaya çıkması ve kapılı ko-
nut sitelerinin var olması.

4. Dönem: 2000 ve sonrası

Afet riskli dönüşüm: Orta sınıfa 
konut üretmekle yükümlü olan 
TOKİ’nin işlevlerini çeşitlendi-
rerek bir kuruluşa dönüşmesi ve 
dönemin konut üretimi kapsa-
mını aşacak şekilde genel olarak 
kentlerin yapılandırılması konu-
sunda tek aktör haline gelmesi. 

Üst sınıf rezidansların büyük 
kentlerde yayılmasına neden ol-
ması ile karşılaşılması.

1999 Marmara depremi sonrası 
Türkiye’de kentsel dönüşüm eyle-
minin özellikle Ankara, İstanbul, 
İzmir gibi büyük kentlerde ve afet 
riski kentsel yerleşimleri üzerine 
odaklandığı bir dönemdir. 2011 
yılında Van depreminin ardın-
dan, yasal yönetimsel sorunların 
çözülmesi adına farklı yasalar ve 
maddeler düzenlenmiş olmasına 
rağmen hâlâ hukuksal açısından 
yasal çerçevenin eksikliği açıkça 
hissedilmektedir. 

‘Kentlerin Geleceği’ 
İZÜ'de konuşuldu

81 KENT
81 DOKU

ŞEHIR PLANCISI VE KENTSEL 
STRATEJI UZMANI ALI FARUK 
GÖKSU EŞLIĞINDE MIMARLIK-IÇ 
MIMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERI 
ILE "KENTLERIN GELECEĞI" IZÜ'DE 
BIR SERGI EŞLIĞINDE TARTIŞILDI.

Ali Faruk GÖKSU
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Bu dönemdeki uygulamalarla de-
ğer artışı ve fiziksel olarak kentle-
rin yapısının değişmesi eşliği ile 
birlikte sosyal ve çevresel boyut-
ların göz ardı edildiği vurgulan-
maktadır.  İmar haklarının artışı 
ve kentsel eski mekânlarının fi-
ziksel olarak yenilenmesi kısa va-
dede başarılı bir çözüm görünse 
de uzun vadede kentin başka bir 
bölgesine taşındığını ve işin baş-
ka bir boyuta ötelendiğini ortaya 
koyuyor. 

Nitekim bu dönemdeki farklı 
yaklaşımlar ve bölgesel yenileme-
ler neticesinde sosyo-mekânsal 
açısından özellikle metropoliten 
kentlerde kültürel, ekonomik ve 
kentle bütünleşmeme gibi so-
runları beraberinde ortaya çıkar-
maktadır. 

Kentleri (TAK) ile yeniden 
düşünmek

Peki, ne yapılmalı?  Şehir Plancısı 
Göksu, bu sorunlarla karşılaşma-
mak ya da yüzleşmek için "Kentle-
ri yeniden düşünmek" gerektiğinin 
altını çiziyor.  Bu bağlamda TAK 
(Tasarım, Araştırma, Katılım) 
atölyelerinde mahalleleri yeniden 
keşfetmek amaçlı atölyeler, araş-
tırmalar ve çalıştaylar etkili ör-
neklerden biri sayılmaktadır.  

Ali Faruk Göksu ve ekibi kent-
lerin sorunlarını çözmek adına 
TAK KADIKÖY (2013), VİZ-
YON ATÖLYESİ (2013), TAK 
KARTAL (2014), ATÖLYE 
MUĞLA BİR (2016) başlıkları 
altında etkinlikler düzenleyerek 
birçok yerli yabancı uzmanlar 
ve öğrenciler ile bir araya gelip 
çözüm önerisi getirmek için "81 
KENT 81 VİZYON" projesini baş-

lattıklarını ifade ediyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma 
Ajansları ve Belediyeler iş birliği 
ile yapılan kentsel strateji planı-
nın amacı yeni kentsel dönüşüm 
ve yerel yönetim sürecinde kent-
lerin yeniden kurgulanması için 
yol haritaları, vizyon ve strateji-
lerinin tartışılmasına yönelik bir 
tartışma dokümanı ve ortamı ha-
zırlayarak projeye start verdiğini 
kaydediyor.

 Kent Stratejisti olmak isteyen 
adaylar (plancı, mimar, ekono-
mist, tasarımcı vb gibi) ile yürü-
tülen eğitim ve atölye çalışma-
ları sonucunda, seçtikleri kent 
için araştırma yaparak, katılımcı 
ortamlarda vizyon ve strate-
ji geliştirmeyi hedefliyorlar. Bu 
doğrultuda her kentin gelecek 
senelerde vizyon planı birçok uz-
manlık alanlarla görüşerek plan-
lanıyor. 

‘BEK’ ile yeni kent kurgusu

Şehir Plancısı Göksu, kentlerin 
geleceğinin sağlıklı olabilmesi 
için, tüm kentlerde analitik bakış, 
stratejik bakış, bölgesel vizyon ve 
gelecek gelişmeleri hakkında fır-
satları değerlendirerek BEK anali-
zinin yapılması gerektiğini belirt-
ti. BEK’in açılımı ise şöyle: 

B (Birikim, Bereket, Beceri, 
Bakış, Büyüme, Beklenti), 

E (Ekoloji, Ekonomi, Eşitlik, 
Etkinleştirme, Edinim, 
Entegrasyon), 

K (Koruma, Kapasite, 
Kalkınma, Kimlik, Katılım, 
Kurgu) 

Bu analiz çerçevesinde kentlerin 
değerlendirilerek kent kurgusu ve 
geleceği için yeni kent kurgusu ne 
olacağının belirlenmesi önerisin-
de bulunan Göksu, gençlere bir 
ufuk turu yaptırdı.

6 E ile tarafların  
oluşturduğu kurgu

Kentlerin kurgusunu oluşturabil-
mek için de yine bir formül öne-
ren Göksu, 6E ile hareket edilme-
sini öneriyor. Söz konusu 6E ise 
şu kavramlardan oluşuyor:

Etkili: Lider olmak ve ekip çalış-
malarına uygunluk. 

Etkileşim: Ortamları kurgula-
mak, doğru strateji kurmaktan 
hareket etmek. 

Empati: Yatırımcılar, belediyele-
rin, bireysel ve kurumsal çıkarları 
göz önünde bulundurarak halkla 
içi içe olmaları.

Erişim: Doğru bilgi, bilimsel ve 
sezgisel analizler, yöntemler ve 
doğru soru ve sorun tespiti. 

Eylem: Bir önceki E ile başlayan 
sosyal değişim için kavramlar bir 
araya geldiğinde ancak o zaman 
eyleme geçip kültürel bir değişim 
sağlanabilmektedir. Eylemdeki 
dikkate alınması gereken hususlar 
söylem ve eylemin dengesi, görü-
nür kılması, deneyimleme ve sis-
tem modeli geliştirmesidir. Etkili 
bir tasarım olduğunda, etkileşim, 
empati, erişim ve eylem sağlan-
ması.

Etki: Kentlerin geleceği konu-
sunda duyarlı olmak. Kentlerin 
geleceği konusu aslında tüm 
yurttaşların etkileneceği konu 
olduğundan duyarlı olunmalı. 
Ancak 6E bir araya geldiğinde ve 
tüm uzmanlar halkla bir araya 
gelince sosyal etki sağlanacak ve 
sorunların çözümünde bir adım 
atılabilecek.

Sosyal Etki  
Değerlendirme Raporu

Sosyal Etkileşim Matrisinde; 
projeden etkilenen tarafların et-
kileşim ortamlarında ne ve nasıl 
yapmalı? Göksu, temel sorula-
rın yanıtını arayarak sorunların 
çözümü için öneriler sunulması 
gerektiğini belirtiyor.  Çünkü pro-
jelerin, sosyal ve ekonomik olum-
suz etkisinin minimize edilmesi 
için ortak stratejiler, eylemler, 
program ve projeler geliştirilmesi 
gerekiyor. 

Göksu, bu aşamalardan sonra, 
3. Dönüşüm sürecinde projele-
rin sosyal ve ekonomik boyut-

larını içeren yaklaşımlar ortaya 
konularak, özellikle yaşayanlara 
olan olumsuz etkilerin minimize 
edilmesi için Sosyal Etki Değer-
lendirme (SED) raporlarının ha-
zırlanması gerektiğini belirtiyor. 
Etkileyen ile etkilenenlerin bir 
araya gelecekleri etkileşim or-
tamlarında hazırlanacak sosyal 
etki değerlendirme raporlarının, 
günümüzün de projelerinde ya-
şanan olumsuzlukları minimize 
edecek bir özelliğe sahip olması 
gerektiğini vurgulayarak, ‘empati 
yoluyla beklentiler ortaklaştırıla-
cak ve uzlaşma yoluyla projelerin 
hazırlanması süreci başlatılarak 
gerilim azaltılacaktır’ şeklinde 
konuşuyor. 

Sosyal Etki Değerlendirmesi ra-
poru sürecinin yönetim zorlu-
ğuna dikkat çeken Göksu; SED 
raporlarının şu özelliklerde olma-
sını ifade ediyor: 

- Değiştirme çözüm 
önerilerini içermeli,

- Gelir iyileştirme ve 
iş yaratma ortamlarını 
sağlamalı,

- Katılımcı sosyal tasarımları 
kapsamalı,

- Katılım ve örgütleme 
seçenekleri sunmalı.

81 kent sergisi  
tüm hafta gezildi

Seminer günü ayrıca mimarlık-İç 
mimarlık 1. Sınıfları temel tasa-
rım derslerinde bu doğrultuda 
öğrencilerde bir farkındalık yarat-
mak adına "81 KENT 81 DOKU" 
çalışmalarının sergisi de açıldı.
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İ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversi-
tesi ve Beylikdüzü Sosyal Bilimler 
Lisesi’nin ortak olarak düzenledi-
ği 2’nci Sosyal Bilimler Çalıştayı 

26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Bu 
yıl, lise öğrencileri psikoloji komitesin-
de, sosyal medyanın gençler üzerindeki 

İZÜ Ev Sahipliği Yaptı

TÜRKIYE GENELINDEKI  
20 FARKLI LISEDEN 250 ÖĞRENCI,  

9 FARKLI KOMITE OLUŞTURARAK DÜNYA  
VE TÜRKIYE GÜNDEMINDE YER ALAN SIYASET, 

EKONOMI, TARIH, DIN, PSIKOLOJI GIBI  
KONU BAŞLIKLARINDA SUNUMLAR YAPTI. 

SOSYAL
BİLİMLER
ÇALIŞTAYI

etkisini ve ‘beğenme’, ‘paylaşma’, 
‘gönderi’ ve ‘güzellik algısı’ gibi 
kavramları tartıştı.

Türkiye genelindeki 20 fark-
lı liseden 250 öğrenci, 9 farklı 
komite oluşturarak dünya ve 
Türkiye gündeminde yer alan 
siyaset, ekonomi, tarih, din, 
psikoloji gibi konu başlıkların-
da sunum yaptı. Öğrencilerin 
gündemi yakından takip edip 
bilgi sahibi olmaları, hitabet 
yeteneklerini artırmaları ve tar-

tışma kültürlerinin gelişmesi 
hedeflenen zirvede, İZÜ akade-
misyenlerinden Prof. Dr. Turan 
Koç, Dr. Ömer Taşgetiren, Dr. 
Volkan Koç ve Dr. Mehmet Çe-
tin de dersler verdi.

İlgi alanlarına göre konuşa-
cakları konuları belirleyen öğ-
renciler çalıştaya, 1 yıl boyun-
ca, akademik makale okuyarak, 
araştırarak ve konuya ilişkin 
tartışma programları izleyerek 
hazırlandı.

Öğrenciler  
Bilgi Paylaşımı Yapıyor

İZÜ Tanıtım Koordinatörü 
Burak Gönül, "Anadolu lise-
si, Anadolu İmam Hatip Lisesi 
ve Fen Liselerinden 250 öğrenci 
zirve kapsamında gündemdeki 
konulara ilişkin bilgi paylaştı. Si-
yaset, ekonomi, felsefe, psikoloji 
gibi konularda kurulan komite-
lerin başında o alanda uzman 
akademisyenlerle konulara ilişkin 
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Edebiyat Komitesinde "Şiir 
dili, şiiri sunmak ve anlamak, 
duygular edebiyat dönemlerini 
ve yazarlarını nasıl etkilemiştir" 
gibi konular hakkında konuş-
tular. Komiteye ilk gün bir aka-
demisyen eşlik etti. İkinci gün 
katılımcılar seçtikleri şiirleri 
okuyarak şiirler üzerine konuş-
tular. Edebiyat ve toplum ilişkisi 
de komitede konuşulan konular 
arasındaydı.

Siyaset Komitesinin konusu 
da bir ideal devlet yaratmaktı. 
Katılımcılar kendi ideal dev-
letlerini ortaya koydular, ideal 
devleti ortaya koyarken düşün-
celerini belirttiler, birbirlerini 
eleştirip eleştirdiklerini nedenle-
ri ile birlikte anlatım yoluna git-
tiler. İkinci gün ise Türk moder-
nleşme tarihinde muhafazakâr 
düşünce hakkında konuşuldu. 
Siyaset Komitesi katılımcıları, 
oldukça iddialı bir şekilde ko-
miteye katılım sağlayarak saygı 
çerçevesinde tartışmalar gerçek-
leştirildi.

Popüler Kültür Komitesinde 
ilk gün Popüler Kültür ve medya 
üzerine konuşuldu. Beylikdüzü 
Vali Muammer Güler Sosyal Bi-
limler Lisesi Biyoloji Öğretmeni 
Ayfer Erdoğan ilk gün konuş-
macı olarak komiteye katıldı. 
Profesyonel fotoğrafçı olan ve 
sinema ile ilgili eğitimler almış 
olan Erdoğan medya üzerine ko-
nuşmasını gerçekleştirdi, prog-
ram soru-cevap şeklinde ilerledi. 
İkinci gün ise popüler kültürün 
sosyal, siyasal ve ekonomik et-
kileri üzerinde konuşuldu. Ka-
tılımcılar iki oturum münazara 
yaptılar diğer oturumlarda ise 
konu üzerine sunumlar yapıldı. 

Felsefe Komitesinde ilk gün 
"Kant’ın etik anlayışı ve ödev ah-
lakı" tetkiki yapıldı. İkinci gün 
"Evrensel ahlak yasasının insanın 
doğasına uygunluğu" tartışıldı ve 
haz, mutluluk kavramları ince-
lendi.

Din Felsefesi Komitesinde 
ilk gün ilahiyatçı yazar eşliğin-

de tanrı fikrinin devamlılığı 
hakkında konuşuldu. "Gelecekte 
tanrı fikri devam edecek mi yoksa 
bilim geliştikçe din ve tanrı fikri 
değişime mi uğrayacak ?" soru-
ları soruldu. Katılımcılar bu so-
rular üzerine konuştular. İkinci 
gün ise geçmişten günümüze 
ahlak anlayışında dinin etkisi ve 
hoşgörü üzerine konuşuldu.

Tarih Komitesinde "Röne-
sans kavramı, Rönesans döne-
minde ortaya çıkan akımların 
sanat ve estetiğe etkileri" akade-
misyen eşliğinde konuşuldu. 
İkinci gün komite başkanı Rö-
nesans dönemi tablolarını ince-
lediği sunumunu gerçekleştirdi. 
"Aydınlanma Felsefesinin, Fran-
sız İhtilalindeki rolü ve Osmanlı-
ya olan etkileri" konuşuldu.

Psikoloji Komitesinin ilk gü-
nünde eşlik eden akademisyen 
ile tanışma oyunları oynandı. 
Komite başkanı ve yardımcısı 
çalıştaydan önce hazırladıkları 
anketi komite katılımcılarına 
çalıştaydan bir gün önce atarak 
bu oyunun alt yapısını hazır-
ladılar. İnternet platformunun 
insan üzerine etkileri, bu etkile-
rin gençlerin intiharı üzerindeki 
rolü üzerine konuşuldu. İkinci 
gün "Doğamızdan uzaklaşmak 
psikolojimizi nasıl etkiliyor?" so-
rusu üzerine sunumlar yapıldı 
ve konuşmalar gerçekleşti. 

Çalıştayın ikinci günü son 
olarak her komite başkanı ve 
yardımcısı, komitede aldıkları 
kararları bildiri halinde okuyup, 
İZÜ yetkililerine katkılarından 
dolayı teşekkür edip, memnuni-
yetlerini dile getirerek çalıştayı 
sonlandırdılar.

Yıllar geçtikçe 
sosyal medya 
hayatımızda 
daha fazla yer 
almaya başladı. 
Güzellik algısı, 
beğenme, 
paylaşım, 
gönderi gibi 
hayatımıza giren 
yeni kavramların 
etkilerini 
konuşacağız.

sorunları belirleyen öğrenciler, çö-
züm önerileri de şunlardır" dedi. 

"Hitabet Yeteneklerini 
Artırmayı Hedefliyoruz"

Beylikdüzü Sosyal Bilimler 
Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi ve 
Sosyal Bilimler Çalıştayı Genel 
Sekreteri Dilara Ekici ise, "Ça-
lıştay kapsamında öğrencilerin 
hitabet yeteneklerini artırmaları-
nı amaçlıyoruz. Seçtiğimiz konu 
başları altında kendimizi gelişti-
rerek, bilgi birikimimizi artırma-
yı planlıyoruz. Çalıştaya katılan 
öğrenciler, siyaset, ekonomi, ede-
biyat alanında bilgi sahibi olacak-
lar" diye konuştu.

"Kendimi Artık Daha Rahat 
İfade Ediyorum"

2 yıldır zirveye katıldığı-
nı söyleyen Beylikdüzü Sosyal 
Bilimler Lisesi 11’inci sınıf öğ-
rencisi Ahmet Burak Sarışen 
de, "Böyle çalıştaylar sayesinde 
kendimi daha rahat ifade ede-
biliyorum. Topluluk karşısında 
duraksamadan, takılmadan ko-
nuşma yapabiliyorum. Siyasetle 
ilgileniyorum, ileride siyaset bi-
limiyle ilgilenmek istiyorum. Şu 
anda Türkiye’nin izlediği dış po-
litikayı beğeniyorum" ifadelerini 
kullandı.

Doğadan Uzaklaşan  
İnsanın Psikolojisi

Beylikdüzü Sosyal Bilimler 
Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi ve 
Psikoloji Komitesi Başkanı Yu-
suf Manavoğlu ise, "Çalıştay için 
oluşturduğumuz psikoloji komi-
tesinde iki alt dal belirledik. İlki, 
insanın şehirleşmeyle birlikte, 

doğadan uzaklaşmasının psiko-
lojisini nasıl etkilediğini ele alaca-
ğız. Çarpık yapılaşma, bizi neye 
sürüklüyor? Stres, depresyon veya 
daha farklı sonuçları oluyor mu? 
Sorularına cevap arayarak çö-
züm önerileri geliştireceğiz" dedi.

Sosyal Medya Gençlerin 
Psikolojisini Nasıl Etkiliyor?

Sosyal medya platformları-
nın gençler üzerindeki etkisini 
de tartışacaklarını aktaran Ma-
navoğlu, "Yıllar geçtikçe sosyal 
medya hayatımızda daha fazla 
yer almaya başladı. Güzellik al-
gısı, beğenme, paylaşım, gönderi 
gibi hayatımıza giren yeni kav-
ramların etkilerini konuşaca-
ğız. Sosyal medyanın iyi ve kötü 
yönlerini belirleyeceğiz. Tespit 
ettiğimiz sorunlara, çözümler 
üretmeye çalışacağız. Çalıştayın 
bana faydası çok, konuları tespit 
ederken akademik makale, tar-
tışma programlarını araştırdım, 
izledim ve okudum. Psikoloji 
okumak istiyorum, başladığım 
noktaya geri dönüp bakınca çok 
fark olduğunu görüyorum" diye 
konuştu.

Komitelerde  
Neler Konuşuldu?

Sosyoloji Komitesi "Suç sos-
yolojisi, şiddetin toplumsal etki-
leri ve toplumsal sınıflandırma" 
hakkında konuştu. Komiteye ilk 
gün gelen akademisyen suç sos-
yolojisi ile ilgili komitedeki ka-
tılımcılara sunum yaptı. İkinci 
gün ise beş farklı katılımcı top-
lumsal sınıflandırma ve mülteci-
lik hakkındaki vaka çalışmaları-
nı sundular.
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TÜBİTAK tarafından dü-
zenlenen Üniversite Öğrencileri 
Araştırma Proje Yarışmasında 
İZÜ’lü öğrenciler ödüle layık 
görüldü. Yarışmaya "Sosyal Ye-
nilikçilik ve Girişimcilik" baş-
lıklı kategoride katılan Sosyal 

Hizmet Bölümü öğrencilerimiz 
Nurşen Yılmaz, Rumeysa İnce 
ve Nezahat Beyza Yurtseven bi-
rincilik ödülünü kazandı.

İZÜ’lü öğrencilere ödül ka-
zandıran "Farklılık ve Farkın-

dalık Diyarı" projesi, ilkokul 3. 
ve 4. sınıf öğrencilerinin engelli 
bireylere karşı oluşturdukla-
rı akran zorbalığını önlemeyi, 
engelli bireylerin yaşadığı zor-
luklara karşı empati duygusu 
geliştirmeyi ve engelli bireylere 
karşı nasıl davranılması gerekti-
ği konusunda çocuklara yol gös-
termeyi amaçlıyor.

Proje engelli bireylerin her-
hangi bir zorbalığa maruz kal-
mamaları toplumda soyutlan-
mamaları ve ilerleyen yıllarda 
topluma öncülük edecek çocuk-
larımızın hassasiyetlerini ge-
liştirebilmek amaçlarını içinde 
taşıyor.

Öğrencilerimiz mühendis-
lik alanında uluslararası çapta 
düzenlenen ve dünyanın farklı 
ülkelerinden çok sayıda başvu-
runun yapıldığı "American So-
ciety of Mechanical Engineering 
(ASME) Student Mechanisims 
and Robot Design" yarışmasın-
da, 2’nci olarak büyük bir başarı 
elde etti.

Amerika’nın California eya-
letinde bu yıl 43. kez düzenlenen, 
"American Society of Mechanical 

Engineering (ASME) Student 
Mechanisims and Robot Design" 
yarışmasına Harvard, Tsinghua, 
Yale gibi dünyanın önemli üni-
versitelerden öğrenciler katıldı. 
İremnaz Çay, Sinem Sena Ertaş, 
Merve Boşna ve Mustafa Bekir 
bir araya gelerek oluşturdukları 
İZU Robotics GO4 takımı ile 
bu önemli yarışmada final eta-
bında yarıştı. Ekip, yaptıkları 
"deniz kirliliğini önleyici otonom 
amfibik robot" çalışması ile jüri-

nin beğenisini kazandı. İZÜ’lü 
gençler tasarladıkları proje ile 
bu yıl 43. kez düzenlenen ya-
rışmada final etabında yarışan 
ilk ve tek Türk takımı olarak ta 
tarihe geçti.

Final etabı 18-21 Ağustos 
2019 tarihlerinde Amerika’nın 
California eyaletinde düzenlen-
di. Mühendislik ve Doğa Bilim-
leri Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Er-
demir’in danışmanlığında, İZU 
Robotics GO4 takımı, "Design 
and Implementation ot Autono-
mous Amphibious Robot for Wa-
ter Surface Cleaning" projesi ile 
dünya 2‘nciliğini kazandı.

Ö
D

Ü
L

Yaptıkları çalışmalarla ulusal 
ve uluslararası birçok yarışma-
da ödül kazanan İZÜ ROBOT 
GO4 takımı, Türkiye’nin en 
büyük teknoloji etkinliği olan 
TEKNOFEST’ten de ödülle ay-
rılmayı başardı. Öğrencilerimiz 
yarıştıkları Robotik Fetih 1453 
kategorisinde ürettikleri oto-
nom amfibik robot ile, 30 takım 

arasında en iyi tasarım ödülüne 
layık görüldü.

Ürettikleri "Amfibik Otonom 
Görev Odaklı Robot" ile ödüle 
layık görülen Yazılım Mühen-

disliği Bölümü öğrencilerimiz 
İremnaz Çay, Sinem Sena Ertaş, 
Merve Boşna ve Mustafa Bekir’i 
tebrik eder başarılarının deva-
mını dileriz.

'YE
ÖDÜL YAĞDI Dünyanın farklı ülkelerin-

den çok sayıda sporcunun katıl-
dığı 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" 
Outdoor Serbest Dalış Dünya 
Kupası ve Serbest Dalış Deniz 
Bireysel Türkiye Şampiyonası 
büyük bir heyecana sahne oldu. 
Antalya’nın Kaş ilçesinde 2-5 
Ekim 2019 tarihleri arasında dü-
zenlenen yarışmalarda ülkemizi 
temsil eden İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bö-
lümü 4. Sınıf öğrencisi Selinay 
Kök üçüncü olarak büyük bir 
başarıya imza attı.

Aynı kategoride yarışan Rus 
sporcu Olga Davydova, 2 dk. 
50 saniyede yaptığı 56 metrelik 

derecesiyle Dünya Kupası’nın 
sahibi oldu. Gümüş madalya 
30 metrelik derecesiyle Yaren 
Türk’ün oldu. Yaren Türk, 1 da-
kika 46 saniyede dalışını gerçek-
leştirdi. Bronz madalyanın sahi-
bi İZÜ’lü sporcu Selinay Kök ise 
40 saniyede yaptığı 15 metrelik 
dalışıyla üçüncülük madalyası-
nın sahibi oldu.

Aldığı derece ile ülkemizi 
ve üniversitemizi gururlandıran 
Selinay Kök'ü, üçüncülük ma-
dalyası ile birlikte İstanbul Saba-
hattin Zaim Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Bulut kabul 
etti. Selinay Kök görüşmede ka-
tıldığı yarışmalar ve spor hayatı 
hakkında Prof. Dr. Mehmet Bu-
lut’a bilgiler verdi.

TEKNOFEST’ten
Öğrencilerimize Ödül

İZÜ’lü Sporcu Selinay Kök 
Dünya Üçüncüsü Oldu

Öğrencilerimize
TÜBİTAK’tan Ödül

Öğrencilerimiz ABD'de
Dünya 2’ncisi Oldu
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İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği Bölümü öğ-
rencisi Serhat Bulut, Balkan 
U20 Atletizm Şampiyonasında 
60 metre engelli kategorisinde 
şampiyon olarak altın madalya 
kazandı.

Ülkemizin ev sahipliğinde 
yapılan Balkan Salon Atletizm 
Şampiyonasında Milli atletler, 
başarılarıyla göz doldurdu. Özel-
likle erkeklerdeki branşlarda üst 
üste şampiyonluklar elde eden 
Ay-yıldızlı gençler, dördüncüsü 
yapılan Balkan U20 şampiyona-
sını madalya rekoru ile tamam-
ladı. Türkiye elde ettiği 8 altın, 
6 gümüş ve 7 bronz madalya ile 
şampiyonanın dört yıllık geç-
mişindeki en başarılı sonucunu 
elde etti.

İZÜ Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü öğrencile-
rinden Serhat Bulut, 60 metre en-
gelli koşu kategorisindeki 8.00'lık 
derecesiyle Balkan Şampiyonu 
oldu ve altın madalyanın sahi-
bi oldu. Serhat Bulut'a ödülünü, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu verdi. 

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut, Balkan Şampiyonu 
öğrencisi Serhat Bulut’u maka-
mında kabul etti. Genç atletten 
çalışmaları hakkında bilgi alan 
Prof. Dr. Mehmet Bulut başarı-
larından duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. 

Milli Atlet Serhat Bulut, 2020 
yılının başında düzenlenen Tür-
kiye Atletizm Şampiyonası’nda 
yarıştığı 50 metre engel katego-
risinde kırdığı Türkiye rekoru ile 
dikkat çekmişti. Bulut, 1989 yı-
lından beri kırılamayan 6.99’luk 
rekoru, 6.87’lik derecesiyle yeni-
lemeyi başarmıştı.

İZÜ’nün Rekortmen Atleti 
Serhat Bulut Balkan Şampiyonu
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Türk Edebiyatının büyük 
ustalarından Yazar Nuri 
Pakdil artık fiziken ara-

mızda değil,  fani âlemden göç-
tü. Ancak yaşantısı ve eserleriyle 
daima aramızda olacak. Küçük 
yaşlardan itibaren kitaplarla 
yaşamaya başlayan Pakdil,  öğ-
rencilik döneminden itibaren, 
Necip Fazıl ve Fethi Gemuhlu-
oğlu’ndan etkilenmiştir.  Edebi-
yat Dergisi’ni uzun yıllar çıkar-

tan Pakdil, 40’ın üzerinde kitap 
yayınlamıştır. Fethi Gemuhlu-
oğlu için bağlanma kitabını kale 
alan Pakdil, son yıllarda ka-
muoyunun da tanıdığı bir isim 
haline gelmişti. Ankara’da Hacı 
Bayram-ı Veli Camii’nden kal-
kan cenazesi Tacettin Dergahı’na 
defnedildi. İstiklal Marşı’nın 
yazıldığı dergahta şimdi "Ezeli 
ve ebedi önderimiz Hz. Muham-
med" diyen devrimci bir yazar 
yatmaktadır. Ruh Şad olsun!

HAYATI ve ESERLERİ

1934'te Kahramanmaraş'ta doğ-
du. İlk çalışmalarını, şiir ve dene-
me türlerinde Kahramanmaraş'ta, 
Demokrasiye Hizmet Gazetesi' 
nde yayımladı. Lisedeyken Hamle 
adında bir dergi çıkardı (1954/55). 
İstanbul'da bir haftalık dergide sa-
nat sayfaları düzenledi (1964). 

Edebiyat dergisini (Şubat 1969) 
ve Edebiyat Dergisi Yayınları'nı 
(1972) kurdu. Edebiyat Dergisi 
Yayınları'nın ilk kitabı Batı Not-
ları'dır. Edebiyat dergisi, kimi 
aralıklarla uzun yıllar sürdürdüğü 

KUDÜS SEVDALISI

NURİ PAKDİL 
VE  ONUN ŞİMŞEK 
GİBİ CÜMLELERİ

4Sükût Sûretinde
4Derviş Hüneri
4Batı Notları
4Arap Saati
4Umut
4Ahid Kulesi
4Korku
4Klas Duruş
4Arap Şiiri (Güldeste) I-II
4Kalem Kalesi
4Bir Yazarın Notları I
4Osmanlı Simitçiler Kasîdesi
4Otel Gören Defterler 1: Çarpışan Sesler
4Otel Gören Defterler 2: Yazının Epik Resmi Çekildiği Sırada
4Otel Gören Defterler 3: Büyük Sorgu
4Otel Gören Defterler 4: Simsiyah
4Otel Gören Defterler 5: Ateş Hattında Harf Müfrezeleri
4Otel Gören Defterler 6: Yazmak Bir Mûcize
4Bağlanma
4Edebiyat Kulesi
4Put Yapımevleri
4Bir Yazarın Notları II
4Bir Yazarın Notları III
4Bir Yazarın Notları IV
4Biat I
4Biat II
4Biat III
4Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş
4Bakır Dönemi
4Belge
4Günlük
4Günlükten
4Harikalar Tablosu / Prevert
4Ay Operası / Prevert
4Kasırganın Çatırtıları / Guillevic
4Bir Öldürme Töreni
4Konuşmalar 1
4Mektuplar I-II-III
4Anneler Ve Kudüsler
4Edebiyat Şubat 1969 / Aralık 1984
4Sınır Tanımayan Devrim Ateşi: Mektuplarım
4Tüm Karanlığa Yiğit Direniş: Konuşmalar 2
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yayınına, Aralık 1984'te ara verdi. Edebiyat 
Dergisi Yayınları, 1972-1984 yılları arasında 
18'i Nuri Pakdil imzasını taşıyan, 45 kitap 
yayımladı. 

28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi 
Yayınları'ndan yeniden kitap yayımlamaya 
başladı. Daha önce yayımlanan 5 kitabın ye-
niden çalışılmış basımı ve 12 yeni kitabın ilk 
basımları yapıldı.

Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün 
ilkini aldı. Aynı yıl yaptığı bir açıklamada 
"Muhafazakar değilim devrimciyim" ifade-
sini kullanarak sağcı veya solcu olmadığını 
belirtip "İslamcı" olduğunu niteledi. "Özgür-
lükçü, emekten yana olan dinden yanayım." 
şeklinde ifadeleri de mevcuttur. Pakdil mark-
sizme ve komünizme yakınlık hissetmediğini 
fakat ilgiyle izlediğini de açıkladı.
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Gerçeklik kendini bir kere 
daha dayatıyor: her ölüm 
erkendir…

Her şey biter, çıplak hakikat 
yüzümüze şamar gibi iner…

Son dönemlerde sağlığı ye-
rinde olmamasına rağmen mo-
rali yerindeydi. Cerbezeli tavrını 
yitirmemişti. Canlı şevkli neşeli 
idi…

Ziyaretine gelen konuklarına 
bir ara kendisini ilk kez nerede 
nasıl tanıdıklarını yazıp yazdık-
larını göndermelerini istemişti. 
Bilmiyorum, o talebi yerine geti-
ren oldu mu?

Her şeyden önce bir tavır 
adamıydı. Edebiyatın çeşitli 
alanlarında kalem oynatmıştı. 
Şiir, oyun, deneme, eleştiri tü-
ründe ürünler verdi. Fakat bu 
alanlardan hiçbirine bir başına 
indirgenemeyecek bir özelliği 
vardı. Bunların tümünü birden 
temsil edecek kişilikteydi. Başka 
yazarlarda onları türlerden biri-
ne indirgemek mümkünken, onu 
böyle bir indirgemeye tabi tuta-
mıyoruz. Başka bir deyişle onun 
adı aklımıza yalnızca bir şairi 
veya yalnızca bir yazarı getirmi-
yor. Bunların toplam değeri her 

ne ise akla o geliyor. Yerine göre, 
sınırsız bir fantezi âlemi çağrışı-
mına müracaat ediyoruz.

Onu anlamak için onun di-
line aşina olmak başta gelen il-
kelerden biri sayılmalı. Ayrıca 
onun kişiliği ile ilgili ipuçları 
da okurun elinde bulunmalıdır. 
Sıradan bir okur, onun herhan-
gi bir kitabını sıradan bir kitap 
diye okumaya başlarsa, kor-
karım hüsranla karşılaşabilir. 
Onun kişiliği ve duruşu ile ilgili 
bir ön hazırlık yapılmadan bu 
metinler ya anlaşılmaz olarak 
kalır veya en yalın haliyle yanlış 
anlaşılmaya hükümlü olur.

Onun duruşunun iki temel 
özelliği: ilke ve sıkıdüzen… Bu 
iki kelime onun kişiliğinin başat 
ırasını oluşturur. Bu kişiliği dış 
dünyanın da tanınması gerekir.

Onun, salt bir şair veya oyun 
veya deneme yazarı, eleştirmeci 
kimliğine indirgenemeyeceğini 
söyledim. O, şiirini, eylem ola-
rak üstlendiği misyonun dile ge-
tirimi olarak kullanmıştır. Onun 
şiir olarak kaleme aldığı metin-
ler Filistin’i, intifadayı ve benzeri 
izlekleri işlemiştir. Bu şiirin arka 
yapısında yer tutan bu izlek göz-
den kaçırıldığında, anlam çerçe-
vesini oluşturmak için boşuna 
uğraşılmış olur. Aynı durum 
oyunları için de geçerli. Onun 
düşünsel arka yapısı ihmal edi-
lirse, bu oyunları da bir yere 
koymak güçleşir. Bu aynı durum 
onun özellikle son yıllarda kale-
me aldığı ve arkası arkasına ya-
yınlanan kitaplarındaki yazıları 
için de söz konusu…

Kitaplarının başka dillere 
çevrilmesi sağlanabilse dış dün-
yada da Türk düşüncesini tanı-
ma isteği uyandırır kanısında-
yım. Şimdilik bu sorumluluğu 
yüklenecek birini arıyoruz…

İlkin Cahit Zarifoğlu (1987), 
ardından Akif İnan (2000), 
ikizim Alaeddin Özdenören 
(2003), Erdem Bayazıt (2008)… 
Nihayet Nuri Pakdil: 18 Ekim 
2019, Cuma, saat: 13.10…

Edebiyat ve düşün dünyamız 
çok yönlü bir yazarını ve renkli 
ve cerbezeli bir kişiliği yitirdi…

Ve beni terennüm eden iki 
mısra:

Uzak... Çok uzak dağlardan 
iniyor sessiz sessiz
Dev gibi yalnızlık… 

Kitaplarının 
başka dillere 
çevrilmesi 
sağlanabilse 
dış dünyada da 
Türk düşüncesini 
tanıma isteği 
uyandırır 
kanısındayım. 
Şimdilik bu 
sorumluluğu 
yüklenecek birini 
arıyoruz…

NURİ PAKDİL
DEV GİBİ YALNIZLIK...

Rasim Özdenören
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koyan ve eylemde bulunan bu 
yazardır. Bu yüzden onun ya-
zılarını anlamanın en kestirme 
yolu uygarlığımızdan geçer. 

Bu bağlamda yazının en 
önemli işlevi düşünce, duygu 
ve duyarlılıkların sürekliliğini 
sağlamaktır. Bu görevin yerine 
getirilmesinde sözün de yazıya 
eş bir gücü vardır. Çünkü söz, 
âdeta, toplumun şahdamarı-
dır. Yazmak ya da konuşmak 
‘kesintisiz bir kurşun akımının’ 
iletilmesi işini üstlenmektir. Bu 
anlamda her köşe başı bir şan-
tiye olan ülkemizde yapı taşları 
olarak kullanılacak olan malze-
me ise kelimelerdir. Kelime en 
etkili ve evrensel silahtır. Burada 
petrolün mü yoksa edebiyatın 
mı daha güçlü oluğunu sorma-

ya gerek yoktur; güçlü olan her 
zaman edebiyattır. ‘Ülkemizin 
geleceği; ancak, geçmişini algıla-
yabilmesiyle, yerli düşünce içinde 
oluşmuş uygarlığına dayanarak 
kendi kendini konumlamasıyla, 
çağa böyle yaslanmasıyla güven-
ce altına alınabilir... Bu nedenle, 
oluşmakta olan yeni yerli edebi-
yatımız, yeni yerli kültürümüz, 
önce uygarlığına dönüşümü 
sağlamakla, o dönüşümü dur-
durucu tüm engelleri ortadan 
kaldırmakla yükümlüdür: buna 
bağlıdır varolma koşulu, özgün 
bir edebiyat, özgün bir sanat 
olma koşulu. Bu da başkaldırıyı 
gerektiriyor: tüm yabancılaşma-
ya başkaldırıyı.’

Biraz önce, Nuri Pakdil’in 
hemen hemen her cümlesinin 
bir eylem belirtici ifade oldu-
ğunu söylemiştim. ‘Ben cüm-
lelerimle, senin elini tutuyorum 
(altını ben çizdim T.K.) emekçi 
kardeşim’ cümlesinde bunu açık 
bir biçimde görmek mümkün-
dür. Nuri Pakdil için yazmak 
yaşamakla aynı anlama gelir. 
Kimi yazarların anlayış ve tu-
tumlarından farklı olarak, bu 
ikisini birbirinden ayrı tutmak 
şöyle dursun, bunların ayrı ayrı 
şeyler olduklarını düşünmek 
bile mümkün değildir. O, tavrı-
nı ve çağdaşlığını cümleler ku-
rarak kanıtlamak ister. Çünkü 
yaşamak tanıklık yapmaktır. Bu 
yüzden, sözcükler onun, yal-
nızca konumunu açığa vuran 
ipuçları değil, bir yerde onlarla 
kendisini konumladığı daya-
naklara dönüşürler. Zaten onun 
sözcüklerle inandırmaya, ikna 
etmeye; kısaca, gerçekleştirme-
ye çalıştığı şey önce kendisinin 
inandığı ve yaşadığı şeydir. Yazı-

larında yoğun bir seçim yapma 
etkinliği içinde olduğu, insana 
salt bir şeyler anlatma değil, onu 
gerilime sokma, ona bir direnç 
aşılama, hatta huzursuz kılma 
eylemi içinde bulunduğu açıkça 
görülür. Onun yaptığı bir ret ve 
kabul çizgisi üstünde sürekli bir 
başkaldırmadır. Bu arada, belki 
de çağın olumsuzluklarından ve 
insanımızın bu olumsuzluklar 
karşısındaki kötü konumundan 
dolayı reddi her zaman daha bü-
yük olmuştur. 

Nuri Pakdil, şaşırtılan in-
sanları kelimelerle inanca ve 
bağlanmaya çağıran bir eylem-
ciyazardır. Burada eylemle ede-
biyatın birbirine karıştırıldığını 
söylenebilir. Ama, onun için 
görevin ne olduğu ancak ide-
olojik davranışlar içinde algı-
lanıp anlaşıldığına, ve kalemin 
yükünün ise sorumluluğumuzu 
üstlenmek olduğuna göre, bun-
dan başka çıkar yol yoktur. Ko-
nuşmak ya da yazmak, kulluğun 
bilincine varmak için, başka-
larına da o danyayı algılatmak 
için, sürekli yapılması gereken 
bir uyarıdır. Bu bağlamda söz 
her şeyden önce gelir. Doğrusu, 
dünya var kılınmadan önce ‘Ol!’ 
emri vardı, yani ‘Önce söz vardı’. 
Söz ise, eninde sonunda eylem 
demektir. 

Nuri Pakdil’in üslubu açıkla-
maya çalıştığımız bu bağlamda 
eylemci kişiliğinin bir uzantısı 
olarak ortaya çıkar. Cümleleri-
ni önce ateşte pişirir, ya da hiç 
olmazsa onlara ateş katar. İn-
sanın, okur okumaz, kendini 
tutamadığı, caddelere dökül-
düğü devrim bildirilerine ben-
zemesini ister onların. Harfler 
ve sözcükler onun askerleridir. 

Nuri Pakdil’in dilini, daha 
doğrusu ne yaptığını ya 
da nereye ulaşmaya ça-

lıştığını anlamak için, önce onun 
hangi bağlamda konuştuğunu 
anlamak gerekir. Hemen her ya-
zar için geçerli olan bu durum, 
Nuri Pakdil ve dili sözkonusu 
olduğunda özellikle üzerinde 

durulması gereken bir konu ola-
rak karşımıza çıkar. Çünkü Nuri 
Pakdil’in hemen hemen her 
cümlesi bir tutum ve durumalı-
şın dışavurumu niteliği taşıyan 
eylem belirtici (performative) 
ifadelerdir. Hatta bu ifadeler salt 
bir tutum izharı olarak kalmaz, 
doğrudan doğruya eylemle öz-
deşleşirler. 

Nuri Pakdil’in tüm yazı-
larının en belirgin, en somut 
bağlamını genel olarak İslam 
uygarlığı ve bu uygarlığın çağ 
içindeki konumu, özel olarak 
ise bu ‘evrensel inanç sitesinin bir 
üyesi olan’ insanımızın kendi uy-
garlığımız ve başka uygarlıklar 

karşısındaki durumu oluşturur. 
İnsanımızın kendi uygarlığımıza 
yabancılaştırılarak, bunun yeri-
ne Batı uygarlığı ve değerlerinin 
dayatılması onun çağ içindeki 
konumunu dehşet verici bir du-
ruma getirmiştir. Bunun sonucu 
olarak insanımız bir kimlik bu-
nalımıyla karşı karşıya gelmiştir. 
Şimdi gündemi oluşturan en 
önemli konu, ‘inancın, törelerin, 
yığınları ulus yapan ortak davra-
nışların, değer yargılarının, ulu-
sal eserlerin birikimi olan uygar-
lığın’ özümlenmesi sorunudur. 
Doğrusu, uygarlığı ‘ancak ulus 
özümler yüreğinde... Bu özüm-
lemeyi en ileri bilinc düzeyinde 
yoğunlaştıransa aydındır.’ Nuri 
Pakdil işte bu bağlamda ve bilinç 
düzeyinde yazan, tavrını ortaya 

NURİ
PAKDİL'de
DİL VE EYLEM

Turan Koç
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Bu askerlerden oluşan bölüğü 
tam hizaya soktuktan sonra, 
yani metnin yanında yöresinde 
herhangi bir çatlak ya da çıkıntı 
olmaması için budaklarını ke-
serle yonttuktan sonra o metni 
kazanda iyice kaynatır. Cümlele-
rin, dolayısıyla metnin iyice yo-
ğunluk kazanması için bu işlem 
kesinlikle gereklidir. Sayfalara 
küt düşen hurufattan ve hafif 
cümlelerden iş çıkmaz çünkü. 
Her şeyin candamarına parmak 
basmak gerikiyorsa, ‘hava duru-
munu’ değil, radikal kabartıları 
içerecektir yazı. Yani, 

‘Kan cümle sözcük kemik 
satırbaşı katırtırnakları:
cebrî mevzi çekilişi: plan.’
Bunun için, her yerde ve ara-

lıksız olarak, ‘tüfeklere sürülü 
kurşunlar gibi ağır, ama onlar 
gibi öldürücü olmayan’ sözcük-
ler arar. 

Nuri Pakdil bir mermi gibi 
kullandığı sözcüklerin hedeften 
toz kaldırmasını yeterli bulmaz, 
onların daha derinlere işlemesi-
ni, hedef aldığı kişi ve kitlelerde 
büyük bir değişimi gerçekleş-
tirmelerini ister. Onun yapma-
ya çalıştığı şey âdeta bir ‘yarma 
harekatidir’. Havı dökülmüş 
sözcüklerden, su gibi kaynama-
yan cümlelerden hiç hazzetmez. 
Yine, onun için, yazarlıkla hayat 
arasına bir ayrım çizgisi çekmek 
mümkün değildir. Yazılarının, 
konuşmalarının her sözcüğünde 
kendisi vardır. Kısaca söylersek, 
yaşayarak yazar, yaşayarak ko-
nuşur, dolayısıyla yazdıkları,, 
konuştukları da hayatıdır. Bu 
yüzden, kalın kütüklere çakılı 
çivileri söker gibi yazar. Dahası, 
‘ateşli dilinin albenisini yakala-
yabilmek için’ yazılarını dört kez 

düzelttiği olur. Bütün çabası, eti, 
kemiği, sinirleri olan cümleyi 
yazmak içindir. Bu ciddiyetle 
yazar, ve kendi kendine işkence 
eder yazarak. 

‘Yazmaksa; bunların (söz-
cüklerin, T.K.) hepsini giydirip 
kuşandırmak, düzenli ordular 
biçimine sokmak, sonra da, bü-
yük bir karagözlülükle savaşa 
sürmektir.’

‘İlk cümle, âdeta, bir hücüm 
buyruğudur: yoğun bir hezirlik 
istiyor + ‘mühimmat yeterli mi?’ 
(çok önem kazanıyor bu soru) + 
yöreye değin bilgiler iyice değer-
lendirildi mi?’

‘Benim yiğit, savaşçı, yılmaz 
sözcüklerim ileri!’

‘Bileğitaşına sürüyorum söz-
cükleri: sonra, bir de güzel kuru-
luyorum.’

‘Kimi yazılarımın, gerçekten, 
kurşun gibi ağır olduğuna ina-
nırım. Kurşun tozlarını sıkıştı-
rarak, gizli bir tutkalla yapıştırıp 
sürerim yazı makineme serçeleri 
bırakırım yeryüzüne + biraraya 
gelirler = cümlelerim.’

‘... Bu serçeleri canlı, kanlı, 
etli, budlu yığarım üstüste: bir 
coğrafya çıkar ortaya işi biraz 
ağırdan alırım + sinirlerimle tut-
turmaya da çaba gösteririm söz-
cükleri = yeryüzünü kavramaya 
doğru uzun bir deneme.’

Nuri Pakdil’in cümleleri ‘âsi 
sözcüklerin kaynaştığı’ cümleler-
dir. Onun için kıvraklık buradan 
çıkar. Bu yüzden, dilbilgisi ku-
rallarına bağlı kalmadan, kendi 
özgün üslubunu oluşturur. Bu 
üslup çelik gibi çekilmiş, diren-
gen, ama o ölçüde de kıvrak bir 
üsluptur. 

Nuri Pakdil’in üslubu, bu tür 
kelimelerin sağlayacağı daya-
naklara ihtiyaç duymayan, ken-
dine özgü ve özgün, devingen, 
sarsıcı bir üsluptur. Başta se-
mantik ve sentaktik kurallarda 
olmak üzere, alışılmış dilbilgisi 
kurallarında büyük değişiklik 
yapılır. Bu anlamda kural ola-
rak konan zincirleri parçalar. O, 
hiçbir şeyin alışkanlık haline ge-
tirilmemesi gerektiğini savunan 
biridir. Bu husus, elbette üslubu 
için de geçerli olacaktır. Doğru-
su, basmakalıp cümlelerle insa-
na ulaşmak, onun içindeki ateşe 
inmek imkansız denecek ölçüde 
güçtür. İnsanımızın tarihî, dinî 
ve evrensel bilincini tazaleye-
cek, onun ve tüm insanlığın çağ 
içindeki ateşe inmek imkansız 
denecek ölçüde güçtür. İnsa-
nımızın tarihî, dinî ve evrensel 
bilincini tazeleyecek, onun ve 
tüm insanlığın çağ içindeki çar-
pık konumunu hissettirecek bir 
dil ve üslup gerekiyordu. Bunun 
için bir yazarın yapacağı ilk iş 
dilbilgisi tutsaklığından kur-

tulmaktı. Nuri Pakdil’in üslubu 
işte bu gerekçeler ve gereksi-
nimler bağlamında kendine 
özgü bir biçimde kurulur. ‘Öy-
leyse’, ‘bundan dolayı’, ‘çünkü’... 
gibi bağlantı sözcüklerinin yeri-
ni, gizli ya da açık, ‘uyarıyorum’, 
‘meydan okuyurum’, ‘bağlanıyo-
rum’, ‘biat ediyorum’ gibi eylem 
belirticiler alır. Yine, söyleyiş ya 
da deyiş yükünü daha belirgin 
kılmak, ne kasdedildiğine açık-
lık kazandırmak için, bildiğimiz 
noktalama işaretlerine yeni iş-
levler kazandırılırken; bunlara 
(+), (—), (/), (=)... ve ( ) gibi ye-
nileri eklenir. Bu işaretler bizi, 
doğrudan doğruya ‘konuşma-
nın’ gerçekleştiği bağlama çeke-
rek, konuşmayı (yazıyı) geriden 
izleme yerine, ona katılmamıza 
katkıda bulunurlar. 

Türk edebiyatında ilk kez 
kullanılan bu işaretlerin ifadeye 
getirdikleri zenginlik yanında, 
değinilmesini gerekli gördü-
ğüm bir başka husus da şudur: 
Nuri Pakdil’in bu kendine özgü 
üslubu, bu üslubun bir uzantı-
sı olarak kullandığı noktalama 
işaretleri ve bunları kullanma 

yönteminin, onun eylemci, ile-
rici, devrimci kişiliği ile yakın-
dan ilgisi vardır. O, bu üslubuyla 
alışılmış ve basmakalıp bir üslu-
ba (hayata mı deseydim?) karşı 
çıkarken, aynı zamanda yeni 
bir üslubu onaylamakta, yani 
insanları yeni bir hayat tarzına 
çağırmaktadır. 

O hem dilde, hem de hayatta 
tekdüzeliklerin, klişelerin kırı-
larak yeni bir anlayış ve algılama 
biçiminin, kısaca, yeni bir hayat 
tarzının gelmesi için sürekli 
reddeder; dolayısıyla sürekli 
de onaylar. Bun derinden his-
settirebilmek için, kimi zaman, 
cümlelerine emir kipiyle başlar; 
kimi zaman arka arkaya sorular 
sorar; kimi zaman da hayret, 
haykırış ve uyarı cümleleri bir-
birini izler; ama sürekli birinci 
şahıs diliyle konuşur. Zaman 
zaman cümleleri arasına büyük 
sessizlikler yerleştirdiği de olur. 
Dikkat edin! Mutlaka birisiyle 
konuşuyordur. Eğer karşısında 
kimse yoksa kendisini hesaba 
çekmekte, kıyasıya bir özeleşti-
ride bulunmaktadır. Cümleleri 
ise kesinlikle ateşten çıkmıştır. 

Yazılarının, 
konuşmalarının 
her sözcüğünde 
kendisi vardır. 
Yaşayarak yazar, 
yaşayarak 
konuşur, 
yazdıkları, 
konuştukları da 
hayatıdır.
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Kültür ve Turizm Bakan-
lığı'nın desteği; İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniver-

sitesi Hukuk Fakültesi ve Telif 
Hakları Derneği'nin iş birliği ile 
Telif Hakları Sempozyumu ger-
çekleştirildi. İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi’nde düzenle-
nen sempozyumda dijital alanda 
telif hakları konusu detayları ile 
konuşuldu. Sempozyuma Telif 
Hakları Derneği Başkanı Cafer 
Vayni, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Telif Hakları Genel Müdürü 
Dr. H. Ziya Taşkent, İstanbul Sa-
bahattin Zaim Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstan-
bul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Ateş, Cambridge Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Henning Ma-
jid Grobe Ruse Khan, ünlü sanat-
çı Orhan Gencebay ve çok sayıda 
akademisyen ile öğrenci katıldı.

"Telif Hakları  
Çok Önemli Bir Konu"

Sempozyumun açılış konuşma-
sını yapan İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, "Çok önemli 
bir konuya ev sahipliği yapıyoruz. 
Sınai haklar ve fikri mülkiyet hak-
ları ile ilgili çok geç kaldık. İlk me-
deniyet merkezleri burada kuruldu. 
Bütün bu işler buralarda kurum-
sallaştı. Özellikle bizim geleneğimiz 
bu fikri haklara, hakların kişilere 
hakkın teslimi anlamında hem ah-
laki hem hukuki olarak çok güçlü 
bir geleneğimiz var. Hepimizin çok 
iyi bildiği gibi her yeni medeniyet 
kendinden önceki medeniyetlerin 
tüm birikimini alır. Bu alanlardan 
en önemlisi de telif hakları mesele-
sidir. Hakkın onun mucidine tesli-
mi ve saygı duyulması anlamında. 
Tüm meseleler enine boyuna bura-
da tartışılacak. Bu toplantının üni-

versitemizde gerçekleştiriyor olması 
bizim için çok önemli" dedi. 

 "Müzik Alanında Milli 
Değerlerimizi Korumalıyız"

Sempozyuma katılan Sanatçı Or-
han Gencebay’ın özellikle  Prof. 
Dr. Khan’ın internet ortamında-
ki telif hakkı uygulamalarındaki 
gelişmeleri anlattığı sunumda bol 
bol not alması dikkat çekti.  

Avrupa Birliği ülkelerinin telif 
hakları ile ilgili 1709 yılından 
itibaren çalıştığına dikkat çeken 
Gencebay, "310 yıldır bu konu-
yu daha iyi biliyorlar. Biz ise 30 
yıldan itibaren diyebiliriz. Biz şu 
anda AB müktesabatına uyumlu 
olmalıyız. Çalışıyoruz ama tam 
anlamıyla değil. Çünkü AB de-
diğim gibi 310 yıldır biz 30 yıldır 
çalışıyoruz. Hakların yerine geti-
rilmesiyle ilgili hazır olan uygula-

malar var. Onları buraya almalı-
yız. Bunu yaptığımız zaman çok 
iyi olacak. Bunu kısmen yapıyoruz,  
tam yapamıyoruz. Bu birinci dere-
cede çok önemli bir haktır. Müzik 
alanında yerli ve milli değerlerimi-
zi koruyamazsak Atamızın dediği 
gibi çok zorda kalabiliriz. Telifi al-
manın çok büyük önemi var. Telif 
hakları olağanüstü bir konudur. 
Şu anda gereği gibi tanınmıyor 
üzülüyoruz, Yasamız var bizim 
fakat o yasanın çok daha iyi olma-
sı lazım. AB müktesebatına daha 
uyumlu olması bizim lehimizedir. 
Benim derdim bu. Sanatçıyı yaşat 
ki, sanat yaşasın" diye konuştu.

"Böyle Giderse Yeni  
Sanatçılar Çıkmayacak"

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 200 ila 
300 albümün yapıldığına dikkat 
çeken Gencebay, "Şu anda sana-

tımız olağanüstü zarardadır, zor-
dadır. Türk yerli ve milli sanatımız 
son derece zordadır. Üretim dur-
ma safhasındadır. Geçen yıl yapı-
lan albüm adedi 200-300 tanedir. 
Dünyada 300 bin tanedir. Biz bu 
üretimle en sonda iki ülkeden ge-
len biriyiz. Yani üretim durmuştur. 
Durma nedeni maddi ve manevi 
hakların alınamamasıdır. Bu hak-
lar gereği gibi alınmadığı için üre-
tim durma safhasındadır. Böyle 
olursa yeni sanatçılar da hiç çık-
mayacak ve asimilasyona gidiyo-
ruz zaten. Kendi değerlerimizi bir 
gün bulamayabiliriz. Sadece tarihi 
olarak kalırız müzede görebiliriz 
gibi buraya doğru gidiyor. Korkunç 
bir şey bu. Buna engel olmamız la-
zım. Engel kim olacak bilenler söy-
leyecek devletimiz de buna engel 
olacak. Biz devletimize son derece 
saygılıyız. Devletimizden bunları 
bekliyoruz" dedi.

"Sosyal Medyadan Fotoğraf 
Paylaşımına Dikkat"

İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Ateş ise şunla-
rı söyledi: "Bu sempozyum dijital 
alanda telif hakları başlığı altında 
düzenlendi. Bu sempozyumda son 
dönemde iletişim ve bilişim ala-
nındaki gelişmelerin özellikle telif 
hakları üzerine etkileri tartışıldı. 
Gerçekten dijital teknolojiler ha-
yatın birçok alanında değişimlere 
sebebiyet verdiği gibi telif hakları 
konusunda da çok radikal deği-
şikliklere ve dönüşümlere sebebiyet 
verdi. Bugün yapay zekadan söz 
ediliyor. Yapay zeka sayesinde bel-
ki bir robot kitabı okuyacak, onu 
analiz edecek ve ondan çıkarımlar 
yapacak. Bir müddet sonra eser ya-
zabilecek. Acaba bunları biz eser 
sayacak mıyız? Bu robotun ürettiği 
şeyler eser sayılacaksa bunun eser 
sahibi kim olacak, gibi konular 
önümüzde ciddi meseleler olarak 
duruyor. Şu an mevcut haldeki hu-
kuk sistemimiz eser sahibinin an-
cak insan olabileceğini ifade ediyor. 
Robotun kişiliğinden bahsedebi-
lecek miyiz? Yapay zekalı robotlar 
kişi olarak kabul edilirse, dünyada 
bunlar da tartışılıyor. Kanunlar da 
tabii ki bu doğrultuda değişecek"

Sosyal medyada paylaşılan fotoğ-
raflarla ilgili ise Prof. Dr. Mustafa 
Ateş, "Eğer eser sizin ise, başkaları 
kullandıysa siz hak sahibi olarak 
ilgili kişi hakkında dava açabilir-
siniz ama başkasının eserini de 
koyduysanız siz hukuka aykırı bir 
fiil işlemiş olursunuz" uyarısında 
bulundu.

Telif Hakları Sempozyumu
İZÜ'de Gerçekleştirildi

Sanatçıyı 
Yaşat ki Sanat 
Yaşasın

Dr. H. Ziya TAŞKENT

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ
İZÜ Dekanı 

Telif Hakları Genel MüdürüCambridge Üniversitesi

Prof. Dr. Henning Majid 
Grobe Ruse KHAN
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Kalkınma Bakanlığı 
tarafından hazır-
lanan rapora göre 
Türkiye’nin yurt içi 

tasarruf oranları 2008-2015 dö-
neminde OECD ve Avrupa Bir-
liği ortalamalarının üzerine çıktı. 
Tasarrufun GSYH’deki payı 2015 
yılında OECD genelinde yüzde 
21,3 iken, aynı dönemde Türki-
ye’de 24,8 olarak gerçekleşti.

İç ekonomik dengenin te-
mel unsurlarından olan tasar-
ruf, özellikle gelişmekte olan 
ülkeler için bir hayli öneme 
sahip. 1974’den beri tasarrufun 
GSYH’ye oranında dünya or-
talaması, yüzde 22-28 bandın-
da seyrediyor. 2015 itibarıyla 
ise Türkiye, tasarruf oranında 
dünya ortalamasını yakalamış 
durumda.

Tasarrufun GSYH’deki payı 
2015 yılında OECD genelinde 
yüzde 21,3 iken, aynı dönemde 
Türkiye’de 24,8 olarak gerçek-
leşti.

31 Ekim Dünya Tasarruf 
Günü kapsamında dünya kay-
naklarının korunması, finansal 
varlıkların yönetilmesi anla-
mında farkındalık oluşturmak, 
dünyada ve özellikle Türkiye’de 

tasarrufa dönük eğilimi güçlen-
dirmek üzere İstanbul Sabahat-
tin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ev 
sahipliğinde Uluslararası Tasar-
ruf Sempozyumu düzenlendi.

İZÜ Halkalı Kampüsü’nde 
düzenlenen programa Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Bulut, sem-
pozyumun düzenleyicilerinden 
Birevim’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Çiftçi, akade-
misyenler ve öğrenciler katılım 
sağladı.

"Tasarrufu İslami Finansal 
Okur-Yazarlıkla Birleştirmek 
İstiyoruz"

Sempozyum hakkında bilgi-
lendirmede bulunan İZÜ İşlet-
me ve Yönetim Bilimleri Fakül-
tesi’nden Doç. Dr. Yusuf Dinç, 
"Aslında herkesin çok hakim 
olduğu bir konu. Bu hafta Yerli 
Malları Haftası. Bu unutuldu ve 
bir farkındalık kayboldu. Gele-
cek nesillerin sermayesini tüke-
tiyoruz. Onunla ilgili olarak bir 
farkındalık oluşturmamız lazım. 
Biz de bugün bu sempozyumun 
ilkini yaparak farkındalık için 
bir adım attık. Önümüzdeki se-
nelerde devam edeceğiz. Bu ilk 
etkinliğin konusunu finansal 
tasarrufları da kapsayacak şe-

kilde ‘tasarrufa dayalı finansal 
kurumlar’a ayırdık. Bu kurumlar 
Türkiye’de önemli faaliyetler yü-
rütüyorlar. Belli bir farkındalık 
var ve daha detaylı çalışmalar 
yapılması gerekiyor. Biz de onun 
adımını atarak bir platform oluş-
turmak istedik. Tasarruf, daha 

fazla dikkat çekilmesi gereken bir 
konu. Özellikle bunu İslami fi-
nansal okur-yazarlıkla birleştir-
mek istiyoruz. Üniversitemizin 
böyle bir projesi var. Üniversite-
miz sosyal sorumluluk almaya 
devam ediyor. Bu sorumluluğu-
muzu da Türkiye adına fayda-
ya çevirmek istiyoruz. İslami fi-
nansal okur-yazarlık anlamında 
okulumuzda geliştirilen bir proje 
var. Bu projeyi de bunun bir bi-
leşeni olarak değerlendiriyoruz" 
dedi.

"Meseleye Bütünüyle 
Bakmak Gerekli"

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut da yaptığı konuşma-
sında özellikle İslam ekonomisi 
nazarında İslami finans boyutu 
daha fazla öne çıkarılıyor. Ama 
bilmeliyiz ki, finans bu işin sa-
dece bir boyutu. Bizim değerler 
dünyamızın ve dünya görüşü-
müzün, inancımızın gereği bu 
meseleye komple bakmak gere-
kiyor. İslami finans önemli ama 
çok daha kuşatıcı tarafı var. Bu-
rada görüldüğü gibi işin tasar-
ruf ve israf tarafı da  son derece 
önemli" açıklamasında bulundu.

Türkiye Yurtiçi 
Tasarruf Oranlarında 
AB'yi Geride Bıraktı

IZÜ DÜNYA TASARRUF GÜNÜNDE ULUSLA-
RARASI SEMPOZYUMA EV SAHIPLIĞI YAPTI
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ci bir üniversite okur gibi mezun 
olabileceğinizi hatırlatmak iste-
rim. Son söz olarak size Ali Fuat 
Başgil’in şu sözüyle veda etmek 
istiyorum: Üşenme, erteleme ve 
vazgeçme. Yolunuz açık ve aydın 
olsun. İnşallah güzel bir dört yıl 
sonunda mutlu ve başarılı bir 
hayata ‘merhaba’ dersiniz" ifade-
lerini kullandı.

"Beceri Ve Hüner Başarı 
Getirecektir"

Mütevell Heyeti Başkanı Or-
han Özokur ise, "Sizlere önerim 

hayata algılar üzerinden değil, 
olgular üzerinden bakabilme-
nizdir. Unutmayınız ki insan bu 
dünyaya tesadüfen gelmiyor. İn-
sanın bu dünyada bir misyonu 
var. Hayatın her anı kıymetlidir. 
Asla değersiz ve boş olarak görül-
memelidir. Bugün başlayacağınız 
yeni eğitim-öğretim yılında kendi 
projeksiyonunuzu doğru kurun. 
Sadece bilgi yetmez. Beceri ve 
hünerlerle bezenmiş bir kişi olabi-
lirseniz başarılı olacaksınız. İZÜ 
bugün 10 bini aşan öğrencisiyle 
bu bilinci vermeye gayret ediyor. 
Her birinizin geleceği bizim için 

önemlidir. Bana göre eğitim ve 
hayata bakış açımızı değerlen-
dirirken ekip çalışması, özgün 
olabilme, değerler ve inanç, baş-
kasına değer verme özellikleri 
ön plana çıkmalıdır. Hayatta bu 
gibi hasretlerle ilerleyenler çok 
daha başarılı ve mutlu olur. Bil-
gi tabanlı eğitim yanında beceri 
ve insani vasıfları da içinde ba-
rındıran konulara yönelmek size 
hayatta çok şey kazandıracaktır" 
şeklinde açıklamada bulundu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli He-
yet Başkanı Yücel Çelikbilek de 
yeni akademik yılın tüm öğren-
cilere hayırlı olmasını dilediğini 
belirterek, "Bu özel günde ve bu 
anlamlı tarihi mekanda, sizlerle 
birlikte olmaktan büyük mut-
luluk duyuyorum. Bilindiği gibi 
üniversitemiz Osmanlı modern-
leşmesi sürecinde bir çok eğitim 
kurumuna ev sahipliği yapmış 
ve Mehmet Akif ’in hem öğren-
cilik hem de hocalık yaptığı bir 
mekan olarak görevi İlim Yayma 
Vakfı’na devretmiş olup, hocala-
rın hocası Prof. Dr. Sabahattin 
Zaim’in ismiyle eğitim bayrağını 
taşıma hizmetine devam etmek-
tedir" diye konuştu.

İlk Ders Yapıldı

Açılış konuşmaları sonrasında 
doktora mezunlarının diploma 
töreni gerçekleştirildi. Diploma-
larını alan doktora mezunları 
toplu fotoğraf çektirdi. Ardın-
dan yeni akademik yıl Prof. Dr. 
Şükrü Karatepe’nin "Entelektüel 
Sorumluluk" başlıklı açılış der-
sini vermesi ile resmen başladı.

Bu yıl 9’uncu yaşını kut-
layan İstanbul Sabahat-
tin Zaim Üniversitesi 

2019-2020 Akademik Yılı'na 
düzenlenen törenle 'merhaba' 
dedi. Yeni akademik yıl açı-
lışında doktora mezunları da 
diplomalarını aldı. Prof. Dr. 
Şükrü Karatepe’nin "Entelektüel 
Sorumluluk" başlıklı açılış dersi 
ile yeni dönem başladı.

Halkalı'daki Merkez Kampü-
sü'nde gerçekleştirilen açılış 
törenine İlim Yayma Vakfı Mü-
tevelli Heyet Başkanı Yücel Çe-
likbilek, İZÜ Mütevelli Heyeti 

Başkanı Orhan Özokur, Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Bulut, müte-
velli üyeleri, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Yeni akademik yılın açılış töre-
ni Ender Doğan’ın seslendirdiği 
irfan türküleri ile başladı. Mini 
konserin ardından açılış ko-
nuşmasını yapan Rektör Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, "Dokuzuncu 
akademik yıl açılışımıza hoşgel-
diniz. 2011 yılında eğitimine 200 
öğrenci ile başlayan üniversitemiz 
bugün 2019-2020 eylülünde 7 bin 
750 lisans, 3 bin 250 lisansüstü 
toplam 11 bin öğrencisi ile 35 li-

sans, 20’si doktora olmak üzere 
81 lisansüstü önemli bir noktaya 
geldik" dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulu-
nan Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
"Öncelik sıralamasına göre şim-
diden planlamalar yapın. Size dil 
konusunda iyi bir planlama yap-
manızı tavsiye ederim. Burada 
üç dili öğreten bir programımız 
var. İyi bir ortalama ile mezun 
olabilmeniz için ders planla-
malarınızı yapın. Dersleri za-
manında düzenli olarak izleyip 
gerekli hazırlıkları yapmanızı ve 
zamanınızı iyi planlarsanız ikin-

Doktora 
Mezunlarımız 
Diplomalarını Aldı

9. AKADEMIK YIL "ENTELEKTÜEL SORUMLULUK" DERSI ILE BAŞLADI
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Tekstilden otomobil sektö-
rüne kadar geniş kullanım 
alanı bulunan ve faydaları 

saymakla bitmeyen kenevirin üre-
timine ilişkin tarımsal politikalar 
yeniden şekilleniyor. Uzmanlar, 
50 bin çeşit ürüne hammadde 
olan kenevirin ekiminin teşvik 
edilmesi ve üretim alanlarının ar-
tırılması gerektiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, daha önce yaptığı açık-
lamalarda kenevir üretiminin 
önemine dikkat çekerek, kenevir 
ekim sürecini yeniden başlata-
caklarını ifade etmişti. Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın açıklamasının 
ardından tekstilden otomobil sek-
törüne kadar geniş kullanım alanı 
bulunan ve birçok faydası olan ke-
nevirin üretimine ilişkin tarımsal 
politikalar yeniden düzenlendi.

Amaç Dışından Yetiştirilmesi 
Yasak

Yapısındaki uyuşturucu madde 
oranından dolayı kontrollü ekil-
mesi gereken kenevirle ilgili Tür-
kiye'deki mevzuata göre lif, sap ve 

tohumunun amacı dışında yetiş-
tirilmesi yasak. Bilimsel araştır-
malarla ise THC'si düşük kenevir 
çeşitlerinin geliştirilmesi hedefle-
niyor. 2016 yılında Resmi Gaze-
te'de yayınlanan tebliğle, kenevir 
yetiştirilecek yerlerde, ekiminin 
izne bağlanması, gerekli kontrol-
lerin yapılması ve izinsiz ekimlere 
uygulanacak işlemlere ilişkin esas-
lar belirlendi. İzmir, Uşak, Kütah-
ya, Burdur, Antalya, Zonguldak, 
Bartın, Karabük, Kastamonu, Si-
nop, Samsun, Çorum, Amasya, 
Ordu, Tokat, Yozgat, Kayseri, Ma-
latya ve Rize’de ise kenevirin ekimi 
izinle serbest hale getirildi.

Panel Düzenlendi 
İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi (İZÜ) Gıda, Tarım Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi, 
kenevir yetiştiriciliği ve endüst-
riyel önemine dikkat çekmek 
için bir panel düzenledi. Üni-
versitenin Halkalı Yerleşkesinde 
gerçekleşen panelde, kenevirin 
günümüzde ve gelecekteki yeri, 
Türkiye’nin ekonomisi, tarımı, 

gıdası ve geleceği için faydala-
rının yanı sıra endüstriyel uy-
gulamaları da masaya yatırıldı. 
İlk kez düzenlenen panele, İZÜ 
Gıda, Tarım Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Bülent Nazlı, Namık Kemal 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Bülent Eker, Avrasya 
Bir Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Yalçın Koçak, Gazeteci-Yazar 
Abdurrahman Dilipak, Gazete-
ci-Yazar İsmail Tokalak, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı.
İZÜ Tarım Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Bülent Nazlı da, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevir 
ekimini desteklemesinden sonra 
sorumluluk hissettiklerini ve ke-
neviri gıda açısından ele almak 
için paneli düzenlediklerini söy-
ledi.

Kenevir Ekiminin Hukuki 
Boyutu

Kenevirin her şeyinin faydalı ol-
duğuna dikkat çeken Prof. Dr. 
Nazlı, "Ekim, 2016 yılında çıkan 

kenevir yetiştiriciliği yönetmeliğine 
göre yapılıyor. Ekmeden önce izin 
almak zorundasınız, denetimlere 
de tabi tutuluyorsunuz. Tohumla-
rını Tarım Bakanlığı gözetiminde 
temin edip, sürekli rapor vermeniz 
gerekiyor. Kenevir her alanda kul-
lanılıyor. Üniversitelerin, özel sek-
törün ve devletin iş birliği içerisin-
de keneviri plan dahilinde geliştirip 
ki, özellikle tohum bulma sorunu 
var, tohumları ıslah edip kenevir 
yetiştiriciliğine önem vermesi gere-
kiyor. Yerli ve milli kenevir tohum-
larını elde etmeliyiz" dedi.

"Kenevir Oksijen 
Fabrikasıdır"

Keneviri birçok açıdan önem-
li gördüğünü söyleyen Gazete-
ci-Yazar Abdurrahman Dilipak, 
"Kenevir çok gübre ve su istemiyor, 
kendini şartlara uyduruyor, oksijen 
fabrikasıdır. Astım hastaları Ayva-
lık’a gidiyor. Balkonunuza kenevir 
ekin, astım krizleri en aza inecek-
tir. Sadece kenevirin yağını yiyerek 
kanser ve şeker hastalığına yaka-
lanmama imkanınız var. Şeker ve 
kanser hastaları tüketirse hastalık-
larının gelişmesi engellenir. Kanser 
hücreleri oksijenin yoğun olduğu 
ortamlarda gelişmiyor" diye ko-
nuştu.

"Buzağı Ölümlerini Bitirir"
"Hayvanlarınızın altına keneviri 
atın, yerse de şifa üstüne yatarsa da 
şifadır" diyen Dilipak, "Hayvanat 
bahçelerinde ve ahırlarda kenevir 
kullanmak gerekir. Yeşil değil ku-
rutulduktan sonra kümes hayvan-
larının yemlerine katılması lazım. 
Kenevirden elde edilen ekstraktları 
buzağıya verirseniz, buzağı ölüm-
leri de bitiyor. Türkiye’de her sene 
buzağı ölümlerinden yüz binlerce 

hayvanı kaybediyoruz" ifadelerini 
kullandı.

"Keneviri Sahiplenmeliyiz"
Türkiye’nin enerji açığına da bü-
yük katkı sağlayacağını vurgu-
layan Dilipak, "Türkiye’nin her 
tarafına balkonlar da dahil kene-
vir eksek sonra kesip tohumlarını 
sıksak petrol açığı olmaz özellik-
le mazot, motorunuzu da korur. 
Kenevir, Türkiye’nin enerjide dışa 
bağımlılığını çözer. Alerji geleceğin 
en büyük tehlikelerinden biri hor-
monal bozukluklar da aynı şekilde 
nesli tehdit ediyor. Bunu korumak 
için en ucuz, acısız yol keneviri sa-
hiplenmemizdir" dedi.
Kenevirin Allah’ın nimeti bir 
ürün olduğunu söyleyen Gazete-
ci-Yazar Abdurrahman Dilipak, 
"Arabaların içini kenevirle kapla-
mamız gerekiyor. Evin perdelerini 
ve duvar kağıtlarının kenevirden 
olması lazım. Isı, ses geçirmiyor, 
bakteri barındırmıyor, radyasyonu 
emiyor bu Allah’ın bir nimetidir" 
diye konuştu.

Evdeki Karıncalara Çözüm; 
Kenevir

Abdurrahman Dilipak, "Ceketi-
niz, göleğiniz kenevirdense kurşun 
geçmiyor, zırh görevi görüyor. Evle-
rimize karınca giriyor diye şikayet 
ediyoruz, kenevir ekin veya tuğla-
nızı kenevirden yapın haşarat gel-
mez" ifadelerini kullandı.

"50 Bin Ürüne Hammadde 
Oluyor"

48 yıldır Türkiye’de kenevir eki-
minin yasak olduğunu aktaran 
Avrasya Bir Vakfı Yönetim Ku-
rulu Üyesi Dr. Yalçın Koçak ise, 
kenevirin mucizevi bir bitki ol-
duğunu söyledi. Dr. Koçak, "Sü-
mer tabletlerinde insanlığa hediye 
olarak gönderilmiş 4 bitkiden bir 
tanesidir. 50 bin çeşit tane ürüne 
hammadde oluyor, dünyada baş-
ka bir benzeri yoktur. İplikten, bi-
yopolimerlere, kompozit yapıdan 
kozmetik sanayine, kağıttan zırh 
yapımına kadar her alanda kulla-
nabiliyoruz" dedi.

"2018’de Bin 100 Dönümlük 
Kenevir Ektik

 Ekimi ve bakımının zahmetli ol-
madığını vurgulayan Dr. Koçak, 
"Geçtiğimiz yıla kadar endüstriyel 
kenevir ekimi 19 ilde yapılıyor-
du. Kenevir Tarımsal Koopera-
tifi aracılığıyla ekim alanlarının 
genişlemesi için ilgili kurumlara 
başvurularımızı yapıyoruz. 19 ilin 
15’inde bin 100 dönümlük kenevir 
ekimi yaptık. Bu yıl bol miktarda 
da tohumumuz var, daha da çok 
ekeceğiz. Sağlığım müsaade ederse 
Hollanda’nın yüz ölçümü oranın-
da ekim alanına ulaşana kadar 
endüstri keneviri ekmeye devam 
edeceğim" diye konuştu.

MUCİZEVÎ 
BİR BİTKİ

50 BİN ÇEŞİT ÜRÜNÜN HAMMADDESİ
KENEVİR
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ruh yok. Kendi köklerimize yas-
lanarak özellikle bulunduğumuz 
medeniyet coğrafyamızın birikim-
lerini esas alarak yapmaya çalıştı-
ğımız şey geleceğin öncülerini her 
alanda bu öncü beyinleri nitelikli 
beyinleri geleceğe hazırlamak. 
Kendileriyle barışık, aileleriyle ba-
rışık, toplumla barışık ve dünyaya 
önemli değerler katabilecek beyin 
gücü öncü insanlar yetiştirmek 
amacımız" diye konuştu.

"Usta-Çırak İlişkisi 
Üzerinden Bir Model 
Yetiştirmek İstiyoruz"
İZÜ Medeniyet Araştırmala-

rı Merkezi Koordinatörü ve Me-
deniyet Tasavvuru Okulu Direk-
törü Yusuf Kaplan, Medeniyetler 
Tasavvufu Okulu’nu yaşanılan 
medeniyet krizini bir şekilde an-
lamak ve anlamlandırmak için 
önce kuşak yetiştirme programı 
olarak tanımladı.

Kaplan, "Birinci sınıf, ülkenin 
önünü açacak insanlığın yaşadığı 

sorunları anlayacak, anlamlandı-
racak ve aşacak bir birikim, fikri-
yat, entelektüel ve sanatsal birikim 
ortaya koyacak bir öncü kuşak 
yetiştirmek istiyoruz. Usta çırak 
ilişkisi üzerinden bir model yetiş-
tirmek istiyoruz. Bütün insanlık 
tarihinin, medeniyet, düşünce 
ve estetiğin dolayısıyla siyaset ve 
ahlak felsefesinin olacağı dersler 
var ve bunlar 3 yıl sürecek. Türki-
ye’nin en parlak ilim adamlarının, 
sanatçılarının ders verecekleri, 
seminer verecekleri kültür sanat 
etkinlikleri de yapılacak" dedi. 

Medeniyet Tasavvuru 
Okulu eğitim projesi, 
farklı üniversitelerden 

seçilen öğrencileri ağırlamaya 
başladı. İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi bünyesinde her cu-
martesi gerçekleşecek derslerin 
ilkini Prof. Dr. Mehmet Bulut 
verdi. Eğitim projesinde düşünce 
tarihi, tarih, edebiyat, kültür sa-
nat, maarif, uluslararası ilişkiler, 
siyaset bilimi, iktisat ve benzeri 
alanlarda ders görecek öğren-
cilerden başarılı bulunanlar, 

araştırma merkezi bünyesinde 
gönüllü araştırmacı olarak kabul 
edilecek ve araştırma merkezinin 
yapacağı tüm çalışmalara katılım 
sağlayabilecek.

"Beyin Gücü Öncü İnsanlar 
Yetiştireceğiz"
Büyük bir ülkenin büyük bir 

üniversitesi olma yolunda iler-
lediklerini ifade eden İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, 

açılışı ‘Medeniyetlerin Yükseliş 
ve Düşüş Dinamikleri’ dersi ile 
yaptı.

Prof. Dr. Bulut, "Bizim üni-
versitemizde uyguladığımız müf-
redat şimdiye kadar kendi öğ-
rencilerimize yönelikti. Şimdiden 
sonra bu programımızda diğer 
üniversitelerdeki nitelikli beyinle-
rin başvurularıyla seçtiğimiz seç-
kin bir öğrenci grubu oldu. Dün-
yamızda da ülkemizde de çok iyi 
üniversiteler var. Ama buralarda 
eksik olan şey ‘ruh’. Gençliğimizde 

ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM ÜNIVERSITESI, IPEKYOLU MEDENIYETLERI 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZI BÜNYESINDE, YUSUF KAPLAN 
YÖNETIMINDE MEDENIYET TASAVVURU OKULU DERSLERE BAŞLADI.  
130 ÖĞRENCININ KATILIMIYLA ÜÇ YIL BOYUNCA SÜRMESI PLANLANAN  
PROJE ÜNIVERSITENIN ALTUNIZADE KAMPÜSÜNDE DEVAM EDECEK.

MEDENİYET  
TASAVVURU OKULU'NDA  
ÖNCÜ KUŞAKLAR YETİŞECEK
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İ
stanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Mütevelli He-
yet Üyesi Merhum Abdul-
lah Tivnikli vefatının birin-

ci yılında düzenlenen panel ile 
anıldı. Panele konuşmacı olarak 
İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, İZÜ İslami İlimler Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Ka-
mil Yılmaz ve İZÜ Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Ömer Bolat katıldı. 
İSEFAM Abdullah Tivnikli Sa-

lonunda düzenlenen programa 
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Konuşmasına Merhum Abdul-
lah Tivnikli’ye Allah’tan rahmet 
dileyerek başlayan Prof. Dr. 
Mehmet Bulut "Kendisi üniversi-
temiz için çok önemli bir insandı. 
İlgilendiği birçok konu olmasına 
rağmen üniversitemize çok fazla 
vakit ayırıyordu. Üniversitemizin 
her geçen gün kalitesini arttırma-
sını isterdi. İZÜ’nün Türkiye’de 
bizim medeniyetimizin değerleri-

ne ait farklı bir üniversite olması 
için olağanüstü bir çabası vardı" 
diye konuştu.

Merhum Abdullah Tivnikli ile 
farklı bir hukukları olduğunu 
ve vefatının kendisini derinden 
etkilediğine değinen Prof. Dr. 
Mehmet Bulut "Hayatımız bo-
yunca iş adamları ve vakıf insan-
ları ile tanıştık. Ama Abdullah 
Ağabey kendine has özellikleri 
olan biriydi. Onun gibisini çok 
nadir bulunur. Örnek bir iş ada-
mıydı. İslam’ın prensiplerine bağlı 
bir iş hayatı vardı. Başta İslami 
Finans olmak üzere birçok konu-

ya katkıları oldu. Albaraka Türk 
ve Kuveyt Türk bankalarının ku-
rulmasında çok önemli katkıları 
vardı" diye konuştu.

İZÜ İslami İlimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil 
Yılmaz, Merhum Abdullah Ti-
vnikli’yi gençliğinden beri ta-
nıdığını ifade ederek, "Tivnikli 
ailesi, muhafazakâr ve dindar bir 
ailedir. İlime önemli hizmetleri 
olmuştur. Ülke meselelerini dert 
edinmişlerdir. Hem Fahrettin Bey 
hem de Abdullah Bey İTÜ’den 
mezun oldu. Aileden gelen tica-
ri gayretleri vardı. Özellikle Ab-
dullah Bey, Türkiye’deki İslami 
Finansın gelişmesi için ilk adımı 
atan kişilerdendir. 1980’li yıllar-

da Hak Yatırım adıyla kurulan 
bir firma vardı. Amacı faizsiz 
bankacılık sistemini kurmaktı. 
Onun sonucunda da Albaraka 
kurulmuştu. Kurucuları ara-
sında Abdullah Bey de vardı ve 
ayrı bir yeri vardı. Çünkü ken-
disi faizsiz finans konusunda 
İngiltere’de ihtisas yapmıştı. Yine 
Kuveyt Türk’ün kuruluşunda da 
aktif olarak rol aldı. Ticari haya-
ta çok ilgili ama para kazanmak-
tan çok insan yetiştirme gündemi 
olan, Müslüman alimler ve dertli 
insana olan ihtiyacı vurgulayan 
bir insandı" dedi.

Programın diğer konuşmacıla-
rından İZÜ İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Ömer Bolat Tivnikli 
Ailesi ile iş hayatı sebebiyle yakın 
çalışma ve tanışma fırsatları-
nın olduğunu aktardı. Prof. Dr. 

Ömer Bolat, "Ben Abdullah Tiv-
nikli Beyi 25 yıl tanıdım. Kendisi 
ile ilk olarak MÜSİAD’da görev 
yaptığım günlerde tanıştık. Ab-
dullah Bey ve ağabeyi Fahret-
tin Bey ile sık sık görüşürdük.  
İki kardeşin hiç ayrıldıklarını 
görmedim. Herkesin ticaret ha-
yatında aile içi anlaşmazlıklar 
olabiliyor. Ama o iki kardeş hep 
beraberlerdi. Hem ticari hem de 
sosyal hayatta adeta ayrılmaz 
ikililerdi. Birbirlerine sevgileri ve 
hürmetleri tamdı. Örnek bir aile 
işletmesiydiler. Bu da onlara be-
reket olarak yansıdı. İş hayatında 
hep daha ileriye gittiler" diye ko-
nuştu.
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A

ABDULLAH 
TİVNİKLİ

MERHUM

VEFATININ BİRİNCİ 
YILINDA ANILDI
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İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ile

GEZİ ve ARAŞTIRMA
ÜZERİNE

Gezmek sizin için ne anlam 
ifade ediyor? Nasıl başladı 
gezginliğiniz? 

Gezmek yerine farklı mekânları 
ve kültürleri anlamak, incelemek 
ve hissetmek daha doğru ifadeler 
olur. Küçük yaşlardan beri başta 
Endülüs olmak üzere İslam me-
deniyetlerine, diğer kültürlere, ta-
rihi eserlere ve doğal güzelliklere 
ilgi duymaktaydım. Okumak ve 
araştırmakla sınırlı olan bu ilgi-
mi akademisyen olunca daha da 
ileriye götürdüm. Önce yurt içi 
ve daha sonra da yurt dışı kong-
relere katılmak, daha sonra da 
bizzat kongre düzenlemek sure-
tiyle farklı coğrafya ve kültürleri 
inceleme fırsatı buldum. İlk yurt 
dışı seyahatimi ise oldukça geç bir 
tarihte 2008 yılında Litvanya’ya 
Erasmus hareketliliği kapsamın-
da yaptım.    

Yurt içi ve yurtdışı gezileriniz 
hakkında bir bilgi verir misi-
niz? Sanıyorum Küba da var.

Akademisyenlere tanınan yurt 
dışı imkânlar benim için iyi bir 
fırsat oluşturdu. 2014 yılında mi-
safir öğretim üyesi olarak 3 ay bo-
yunca Maastricht’te (UNU-ME-
RIT) bulundum. Özellikle hafta 
sonları Avrupa ülkelerinin önem-
li bir bölümünü ziyaret ettim. Bu-
nun dışında da farklı ülkelerdeki 
bilimsel toplantılara katılarak 
hem uluslararası akademik tec-
rübemi ve bağlantılarımı geliştir-
dim, hem de bu ülkeleri gördüm. 
Özellikle uzak ülkelere yaptığım 
uçuşlarda aktarmalı bilet alarak 
ya giderken ya da gelirken gü-
zergâhtaki bir ülkeye de uğrama-
ya çalıştım. Örneğin Filipinlere 
giderken Bahreyn’i, Meksika’ya 
gitmişken Küba’yı ve Mauritius’a 
gitmişken Madagaskar’ı da ziya-
ret ettim. Bunların dışında Bosna 
Hersek, Malta, Fas, Azerbaycan ve 
Avustralya’da konferans düzenle-
dim. Böylelikle görmek istediğim 

ülkelerin önemli bir bölümünü 
ziyaret etmiş oldum ve gezdiğim 
ülke sayısı gezmediklerimin üze-
rine çıktı...

Hocam sosyal medyayı da 
aktif kullandığınız için iyi bir 
gezgin olduğunuzu anlıyoruz. 
Sosyal medya öncesinden de 
bahsedebilir misiniz? 

Doğrusu gördüğüm güzellikleri 
dostlarımla paylaşmaktan hoşla-
nıyorum. Önceleri fotoğraf maki-
nesi ve/veya kamera ile kayda alır-
ken sonrasında cep telefonlarının 
kamerayla donatılması önemli bir 
kolaylık sağladı. Zira fotoğraf ma-
kinesiyle özçekim yapmak olduk-
ça zordu. Sosyal medya, ziyaret 
ve deneyimlerimi paylaşmak için 
oldukça uygun bir mecra. Gezi-
lerim esnasında elde ettiğim tec-
rübe ve önerilerimi, fotoğraflarla 
birlikte sosyal medya üzerinden 
paylaşmaya gayret ediyorum. Bü-
yük olmasa da gezilerimi ve pay-
laşımlarımı takip eden bir kitle 
oluştu.
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Gezdiğiniz ve sizi etkileyen 
yerleri paylaşıyorsunuz ve 
yüksek beğeniler alıyor-
sunuz. Sosyal medya mı 
tetikledi yoksa gezileriniz mi 
paylaşımları çoğalttı. Hangisi 
hangisini etkiledi?

Aslında sosyal medyaya ilkokul 
arkadaşlarımı bulmak için gir-
miştim, bir daha çıkmak müm-
kün olmadı. Bazen harcadığım 
zamana değiyor mu diye düşün-
müyor değilim. Tabi paylaşacak 
bir şeyiniz yoksa sosyal medyanın 
varlığı pek işe yaramıyor. Açık-
çası başkaları ile paylaşmaya de-
ğer bulduğum bir şey olduğunda 
bunu yapıyorum. Aksi takdirde 
epey zorlama olur ve anlamını yi-
tirir diye düşünüyorum. 

Doğa tutkunu olduğunuzu 
anlıyoruz. Şehir hayatına 
ilişkin paylaşımlarınız pek 
yok. Nedeni nedir? 

Doğrudur, şehir hayatına gömül-
dükçe doğal yaşam daha çekici 
hale geliyor. Aslında İstanbul’un 
cazibesi de yabana atılır gibi de-
ğil. Zaman zaman bunu da yapı-
yorum ama belki çok göze çarp-
mıyor. Tabiatı izlemenin, iç sesi 
dinlemenin, dingin bir ortamda 
bulunuyor almanın hazzını tat-
mak benzersiz bir tecrübe diye 
düşünüyorum. 

Ev yapımı ürünler bunu 
destekliyor herhalde... çünkü 
köyde salça, reçel v.d üre-
timlerinizi paylaştınız. Neler 
söylersiniz bu konuda?

Geleneksel ve otantik yaşam beni 
büyülüyor. Mümkün olduğunca 
özellikle yaz tatillerimi memleke-

timde geniş ailemle birlikte geçir-
meye gayret ediyorum. Hem bu 
sayede aile bağları güçleniyor, sılai 
rahim yapıyoruz hem de organik 
bir tatil fırsatı elde ediyoruz. An-
nemin yetiştirdiği domateslerden 
yaptığımız bir salçayı veya bah-
çedeki ağaçtan topladığımız ka-
yısıdan ürettiğimiz reçeli yıl boyu 
ailemle birlikte tüketiyor olmak 
insanın ömrüne ömür katıyor.

Şiir de paylaşıyorsunuz. Do-
ğal güzellikler mi şiiri davet 
ediyor? Özel bir şiir ilginiz var 
mıdır? Hangi şairleri okursu-
nuz?

Bu kadar güzelliği hissettikten 
sonra şiire ilgi duymamak müm-
kün değil. Genellikle o anki duy-
gularıma tercüman olan şiirleri 
paylaşıyorum zira bazı mısralar 
insanın içinden geçiyor. En son 
Sezai Karakoç’un Mona Roza şi-
irine başladığı Geyve’yi ziyaret 
etmiştim. Açıkçası bu şiiri pay-
laşmak için yolumu oradan geçir-
diğimi itiraf etmeliyim. Hissime 
tercüman olan tüm şairler ilgi ala-
nıma giriyor ama bende hatırası 
olanların yeri bir başka; Orhan 
Veli’nin "Beni bu güzel havalar 
mahvetti" şiiri gibi...

Deniz mi, kara mı desek  
hangisi ağır basar.

Memleketimin üç tarafı denizle 
çevrili olduğu halde denizle ta-
nışıklığımız lise yıllarında oldu. 
Bir daha da ayrılamadık. İkisinin 
de yeri ayrı ama denizin kendine 
özel lirik bir havası var. Deniz ya-
şamı güzellikler, bereket ve huzur 
verdiği kadar içinde riskler de ba-
rındırıyor.  Ada fikri beni hep he-
yecanlandırmıştır. Tropik adaları 

gezerek yapılacak uzun bir deniz 
yolculuğu harika olur doğrusu.

Gezmek bir yaşam biçimi 
midir sizce? Gezenler  
nelere dikkat etmeli bir öne-
riniz var mı?

Bu bir tercih aslında, bazı zorluk-
larla mücadele etmeyi göze alabi-
liyorsanız gezip görmek bir yaşam 
biçimine dönüşebilir. Rutin işlerle 
yoğun bir tempo geçirdikten son-
ra farklı bir yere gitmek ve orada 
kaybolmak insanı sıfırlıyor. Gü-
nümüz koşullarında gezmek için 
her türlü imkânlar mevcut. Nasıl 
ve nerelere gidileceğini öğrenile-
bilecek birçok blog mevcut. Yeter 
ki zaman ve biraz da mali imkân 
olsun. Yurt dışı geziler için de 
pasaport tabi... İyi bir araştırma 
ve planlama yapılarsa riskler mi-
nimuma indirilebilir, aksi halde 
beklenmedik durumlar seyaha-
tinizi çekilmez hale getirebilir. 
Bunun için her zaman bir B planı 
yedekte tutulmalı. 

Bir plan çerçevesinde mi 
olmalı, ‘yoksa ayağının götür-
düğü yere git’ şeklinde mi? 

Başkaları tarafından formatlan-
mış bir tatil veya gezi fikrine hiç 
alışamadım. Dolayısıyla programı 
genellikle kendim yapıyorum ve 
koşullara göre sürekli olarak gün-
celliyorum. Sabah kalktığımda 
"bu gün nereyi gezeyim?" sorusu-
nu kendine sormak insana müthiş 
bir rahatlık ve güven veriyor. 

"Çok gezen mi çok okuyan 
mı bilir" sözü hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Bence okuyarak gezmek gibisi 
yok...

MONA ROZA ŞIIRINI 
PAYLAŞMAK IÇIN 
GEYVE'DEN GEÇTIM
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Saqib öncelikle biraz kendinden 
bahseder misin?

1
992 yılında Bangladeş’te doğdum. 
Dört kardeşim var. Benimle birlikte 
iki kardeşim daha Türkiye’de okuyor. 
Ailem ve bir kardeşim Bangladeş’te 
yaşamaya devam ediyor. Türkiye’deki 

kardeşlerimden biri burslu olarak Psikoloji eğiti-
mi alıyor. Diğeri de Kayseri’de Bilgisayar Mühen-
disliği Bölümü’nde.

Üniversite eğitimi için niçin Türkiye’yi 
tercih ettin?

Ben Bangladeş’te, buradaki İmam Hatip okulla-
rı gibi eğitim veren bir okuldan mezun oldum. 
Ülkemde gitmek istediğim üniversite ise bazı 
bölümlere, benim mezun olduğum okullardan 
öğrenci kabul etmiyordu. Yani ben ne kadar iyi 
puan yaparsam yapayım, bazı bölümlere giremi-
yordum. Bu nedenle yurtdışında okumaya ka-
rar verdim. Önce bir dönem Malezya’da kaldım. 
Daha sonra Türkiye’ye geldim.

Ülkemize kolay alışabildin mi? Kültürel 
bir farklılık hissettin mi?

Kültürle ilgili bir zorluk çekmedim aslında. Sa-
dece dil konusunda başta zorluk yaşadım. Bu da 
son derece normal. Türkiye’de insanlar çok sıcak-
kanlı. Biriyle beş dakika arkadaş olup onun evine 
gidebilirsiniz. Ben de sıcakkanlı biri olduğum için 
çabuk uyum sağladım. 

LSE'den 
KABUL ALDI

İZÜ 2018 BİRİNCİSİ  
KHAN MUHAMMAD 
AN NAZMUS SAQİB

"THE LONDON SCHOOL OF 
ECONOMICS AND POLITICAL 
SCIENCE" SOSYAL BILIMLER 
ALANINDA DÜNYADAKI EN 
IYI IKI OKULDAN BIRI. BEN 
BURADAN YÜKSEK LISANS 
IÇIN KABUL ALDIM. INSAN 
HAKLARI VE SIYASET ÜZERINE 
ÇALIŞACAĞIM. ŞU AN GEREKLI 
EVRAKLARIMI HAZIRLIYORUM. 
KISMET OLURSA BU DÖNEM 
INGILTERE’YE GIDECEĞIM. BU 
ÜNIVERSITE ALANININ EN 
IYILERINDEN BIRI OLDUĞU 
IÇIN ÇOK ÖNEMLI HOCALARA 
VE MEZUNLARA SAHIP. 
HATTA BILDIĞIM KADARIYLA 
TÜRKIYE’DEN DE ÇOK ÖNEMLI 
ISIMLER BURADA EĞITIM ALMIŞ. 
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boyunca orada kaldım. Dör-
düncü sınıfın sonunda İngil-
tere’nin Leicester şehrinde The 
Markfield Institute of Higher 
Education’da staj yaptım. Çok 
kaliteli insanların olduğu bir 
yerdi. Bana büyük katkısı oldu. 
Çok farklı insanlarla tanıştım 
ve yeni şeyler öğrendim. Ora-
da tanıştığım kişilerden biri 
Oxford Üniversitesi’nde bölüm 
birincisi olarak mezun oldu ve 
orada hoca oldu. Kendisi lise-
yi bitirdiğinden beri en az 100 
sayfa okuma yaptığını söyledi. 
Bu şekilde tabii ki birinci olur. 
Ondan okumanın ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha 
öğrendim. Bizde de Erhan İçe-
ner Hocamız her dönem için 
200-300 sayfa okuma veriyor-
du. Biz de öğrenciler olarak kı-
zıyorduk neden bu kadar çok 
veriyor diye ama keşke daha 
çok verseymiş Hocamız. Son 
olarak Galler’de Cardiff Üni-
versitesi’nde staj yaptım.  Bu 
deneyim de benim için olduk-
ça faydalı oldu.

Şimdi de dünyanın en 
önemli okullarından 
birinden daha kabul 
aldın?

"The London School of Eco-
nomics and Political Science" 
sosyal bilimler alanında dün-
yadaki en iyi iki okuldan biri. 
Ben buradan yüksek lisans için 
kabul aldım. İnsan Hakları ve 
Siyaset üzerine çalışacağım. 
Şu an gerekli evraklarımı ha-
zırlıyorum. Kısmet olursa bu 
dönem İngiltere’ye gideceğim. 
Bu üniversite alanının en iyi-
lerinden biri olduğu için çok 

önemli hocalara ve mezunlara 
sahip. Hatta bildiğim kadarıy-
la Türkiye’den de çok önemli 
isimler burada eğitim almış. 

Kariyer hedefin nedir?

Rektör Hoca doktoramı bitirip 
İZÜ’ye dönmemi söyledi.  Ben 
tabii ki akademisyen olmak 
istiyorum. Benim babam da 
akademisyen. Annem öğret-
men. Uzman olmak istediğim 
bazı alanlar var. İnsan hakları, 
uluslararası göçmenlik gibi ev-
rensel alanlara merak duyuyo-
rum. 

Belki de gerçekten 
akademisyen olarak 
İZÜ’ye geri dönersin…

Bu üniversitenin şöyle bir öne-
mi var. Gerçekten bu üniversi-
te üzerinden İslam dünyasına 
faydalı olabilirsiniz. Dünyada 
bunu yapabileceğimiz çok az 
üniversite var. Müslüman ül-
kelerde çok fazla zulüm var. 
Türkiye bu konuda diğer ülke-
lere göre daha iyi. Ama özellik-
le orta doğuda insanlar çok sı-
kıntılar yaşıyor. Bu konularda 
çalışmalar yapılabilir.

Son olarak eklemek 
istediğin bir şey var 
mı?

Rektör Hocamıza çok müte-
şekkirim. Benim hayatımdaki 
en önemli kişilerden biridir 
kendisi. Bana birçok konuda 
yardımları oldu. Aynı şekilde 
bana hep destek olan Yusuf 
Kaplan Hocama da çok teşek-
kür ederim. 

Türkiye’deki üniversite 
hayatın nasıl başladı?

İlk olarak İstanbul Üniversitesi’ne 
gittim. Ama İstanbul Üniversite-
si’ndeki bölümüm Türkçe eğitim 
veriyordu. Derslerden neredey-
se hiç bir şey anlamıyordum. Bir 
sene Türkçe eğitim almıştık ama 
bu akademik anlamda yeterli 
değildi. Ben de orada devam et-
meme kararı aldım ve İngilizce 
eğitim veren bir üniversite araş-
tırmaya başladım. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniver-
sitesi’ne bu vesile ile kaydoldum. 
Eğer İstanbul Üniversitesi’ne 
devam etseydim, dersler Türk-
çe olduğundan çok düşük bir 
ortalamayla mezun olabilirdim. 
Ama İZÜ’de İngilizce derslerde 
Elhamdülillah iyi bir ortalamayla 
mezun oldum. Bu arada İstanbul 
Üniversitesi’nde sadece iki dersim 
İngilizceydi. Ben o iki dersi de AA 
ile geçtim. 

İZÜ’de İngilizce eğitim 
dışında seni mutlu eden 
konular nelerdi?

Bence bu üniversitedeki en bü-
yük özellik çok kaliteli hocaları-
mızın olmasıydı. Hocalarımızın 
büyük bölümü uluslararasıydı. Bu 
benim için büyük bir rahatlıktı. 
Bunun dışında bu üniversitede 
inanılmaz bir arkadaşlık ortamı 
vardı. Bence arkadaşlık kavramı 
insanın hayatında çok önem-
li yerde. Bizim farklı ülkelerden 
gelmiş gençlerin oluşturduğu gü-
zel bir arkadaş grubumuz vardı. 
Yine Türk arkadaşlarımız da bize 
çok yardımcı oldu. Tüm akade-
mik ve idari personeller çok yar-

dımseverdi. Jim Rohn’un bir sözü 
var, çok sevdiğim bir sözdür. O, 
"Hayatta en çok vakit geçirdiğiniz 
5 kişinin ortalaması siz olursunuz" 
der. Bu yüzden arkadaşlık çok 
önemli bir kavram. Etrafınızdaki 
insanların motivasyonu düşükse 
sizin de motivasyonunuz düşer. 
Onların büyük rüyaları varsa si-
zin de rüyalarınız büyük olur. 

Üniversiteden birincilikle 
mezun oldun? Herhalde 
çok mutlu olmuşsundur?

Dört sene boyunca çok çalıştım 
ve buna değdi. Allah’a şükürler ol-
sun ki üniversite birincisi oldum. 

Üniversite hayatı boyunca yaptı-
ğım her şeye değdiğini anladım. 
Çok mutlu oldum. Ailem de be-
nim gibi çok mutlu oldu. Töreni 
izlemek için Türkiye’ye gelemedi-
ler ama sonradan izleme imkân-
ları oldu. 

Bu başarıda da 
arkadaşlığınızın katkısı 
vardır sanırım.

Bazı insanlar ders notlarını veya 
bilgilerini paylaşmaktan çekinir. 
Ama ben hiç çekinmem, pay-
laşırım. Kim isterse istesin bir 
karşılık beklemeden verirdim 
tüm notlarımı. Böyle olunca da 
samimiyetimiz arttı ve hep bera-
ber çalıştık. Hepimiz de iyi not-
lar alıyorduk. Sadece ben iyi not 
alayım başkası almasın düşüncesi 
doğru değil. Siz başkası için dua 
ederseniz Allah size daha çok ve-
rir. Mesela benim Ahmet diye bir 
arkadaşım vardı. Ben ona ilk sene 
çok dua ederdim bölüm birincisi 
olsun diye. Allah beni üniversi-
te birincisi yaptı. Ama Ahmet’te 
bölüm ikincisi oldu. Çünkü onun 
için kalpten dua ettim. 

Üniversite döneminde 
yurt dışında staj 
deneyimlerin de oldu. 
Onlardan da bahseder 
misin?

Üniversite eğitimim devam eder-
ken iki kez Erasmus programı ile 
yurt dışında staj yaptım. Bir kez 
de mezun olduktan sonra yüksek 
lisans eğitimi aldığım sırada yap-
tım. Bu üç stajı da İZÜ üzerinden 
yaptım. İlk stajımı 2017 yılında 
Hollanda’da Islamic University 
of Rotterdam’da yaptım.  İki ay 

MEZUNİYET 
KONUŞMASINDAN 
2018

Türkiye’de eğitim gördük, gönül 
dili Türkçeyi öğrendim. Bu ko-
nuşmayı gönülden yapabildiğim 
için şu an çok mutluyum. Ül-
kemde bir zamanlar çok zulüm 
gördüm ancak korkmadım. Bu 
ülkede misafirperver ve sami-
mi insanlarla tanıştım. Bundan 
sonra gönüllü kültür elçisi olup 
her yerde Türkiye’yi anlataca-
ğım. Bu kampüsün her yerinde 
hatıralarım var. 

Biz bir aileyiz. Bu aileye veda 
ederken herkese teşekkür ede-
rim. Hocalarımız bizlere farklı 
açılardan dünyaya bakmamız 
gerektiğini gösterdi. Onlardan 
öncülük etmeyi, düşünmeyi, öz-
güvenli ve inançlı olmayı öğren-
dim. Arka plandaki tüm perso-
nel ağabeylerimize de teşekkür 
ederim. Engelleri sabırla azimle 
ve inançla aşmamız gerektiğini 
düşünüyorum.
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İ
stanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi ve Türkiye 
Katılım Bankaları Bir-
liği (TKBB) işbirliği ile 
Türkiye’nin Ekonomik 

Problemleri ve İslam İktisadı-
nın Çözüm Önerileri Çalıştayı, 
üniversitenin Altunizade Kam-
püsü’nde yapıldı. Çalıştaya İs-
tanbul Sabahattin Zaim Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, Türkiye Katılım Banka-
ları Birliği Genel Sekreteri Os-
man Akyüz, İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi İşletme ve Yö-
netim Bilimleri Fakültesi Deka-

nı Prof. Dr. İbrahim Güran Yu-
muşak, çok sayıda akademisyen 
ve öğrenci katıldı.

Çalıştay dört bölüm halinde dü-
zenlenirken ilk bölümde ‘İkti-
sadi kalkınma ve enflasyon iliş-
kisinin İslam iktisadı açısından 
önemi konuşuldu. Diğer bö-
lümlerde ise merkez bankacılığı 
açısından İslam ekonomisi öne-
rileri, yeni araçlar ve yöntemler-
le Türkiye’de katılım bankacılığı 
yönlendirmesi ve Türkiye’deki 
mevzuat ve kurumsal yapıyla il-
gili çözüm önerileri konuşuldu.

"Para Vakıfları Osmanlı 
Mirasıdır"

İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut, para vakıflarının ku-
rumsallaşmasıyla ilgili konuştu. 
Bu vakıfların Osmanlı birikimi 
olduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Bulut, "Para vakıflarıyla ilgili 
çok esaslı bir çalışma yürüttük. 
Para vakıflarını Türkiye’de hala 
kurumsallaştırmak üzere mev-
zuat oluşturulamadı.  Malezya, 
Endonezya yıllardır uyguluyor. 
Oysa vakıf konusunda bütün 
dünya Türkiye’ye geliyor. Bir şey-
ler duyup öğrenmek için. Yani 
biz ağzımızı açıyoruz, insanlar 
on dakikalığına geliyor, saatlerce 

dinliyor. Osmanlı birikiminin bu 
vakıf konusu, sadece para vak-
fı değil vakıf, sadakadan farklı 
bir şey. Sadaka günlük ihtiyacı 
gideren bir şey. Vakıf ise üçüncü 
sektör olarak imar-irfan denge-
sini yeniden kurabileceğimiz en 
önemli miras. Bütün dünya sis-
temine her şeyi tanımlayacak bir 
birikim var burada" dedi.

"Katılım Bankacılığı Dışa 
Bağımlılığı Azaltacak"

İZÜ İşletme ve Yönetim Bilimle-
ri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İb-
rahim Güran Yumuşak, Türki-
ye’nin finans olarak dışa bağımlı 
halde olduğunu belirtti. Dışa 
bağımlılığı azaltmak için katılım 
bankacılığının önemli bir fak-
tör olduğunu söyleyen Dekan 
İbrahim Güran Yumuşak, "Bu 

çerçevede başta katılım bankacı-
lığı olmak üzere İslami finansın 
bir ekosistem olarak Türkiye’de 
geliştirilmesine yönelik, özellikle 
iktisatçıların, bu alanda uzman 
akademisyenlerin görüşlerini 
paylaşmış olacağız. Buradaki te-
mel amacımız şudur: Malumu-
nuz Türkiye sermaye açısından 
yetersiz, tasarruflarımız oldukça 
sınırlı ve dışarıdan yabancı ser-
mayeye ihtiyacımız var. Bu da za-
man zaman çeşitli sıkıntılara da 
neden olabiliyor. Ben bunu enerji 
konusuna da benzetiyorum. Çün-
kü orada da dışa bağımlıyız ve 
kaynak ülke ve çeşitliliğini artıra-
rak bu bağımlılığımızı azaltmaya 
çalışıyoruz. Aynı şey sermaye için 
de geçerli. Biz sermayeyi de çeşit-
lendirip sadece tek ülke, tek bölge, 
tek yönteme bağlı olmamız lazım. 
Ve bu açıdan İslamı Finans, özel-
de de katılım bankacılığı Türkiye 
için stratejik bir öneme sahip" 
diye konuştu.

"Finansal Sektör Çok 
Umutlu"

Türkiye Katılım Bankalar Birliği 
Genel Sekreteri Osman Akyüz, 
katılım bankacılığı olarak 2019 
yılının sektör olarak olumlu geç-

tiğini ifade etti. Son zamanlarda 
yürütülen politikaların sektöre 
olumlu yansıdığını da sözlerine 
ekleyen Akyüz, "2019 yılı ban-
kacılık sektörü için olumlu geçti. 
Özelde katılım bankacılığı için 
daha da iyi neticelere ulaştık. 
Hükümetimiz geçen yıl bir istik-
rar programı yürürlüğe koydu. 
Dengelenme ve tekrar büyüme 
sürecini yakalama hedefini içeren 
bir istikrar programı. Bu istikrar 
çerçevesinde biz de faaliyetleri-
mizi sürdürüyoruz. Bu yıl denge-
lenme sağlandı. İnşallah ufak bir 
büyümeyle de seneyi tamamlaya-
cağız. Ama önümüzdeki yıl için 
hem Türkiye, hem de biz finansal 
sektör olarak çok daha umutlu-
yuz. İyi neticeler elde edeceğimizi 
düşünüyoruz. Genel ekonominin 
yüzde beş seviyelerinde büyüyece-
ği tahmin ediliyor. Biz de inşallah 
finansal sektörde aşmış olacağız. 
Büyüyüp daha çok girişimciyi fi-
nanse eder hale geleceğiz. Sektö-
rün sağlamlığı, sürdürülebilirliği 
ekonomi için hayati derecede ol-
duğunun bilincindeyiz. Özellikle 
reel ekonominin, üretimin, ihra-
catın finansmanının Türkiye için 
olmazsa olmaz olduğunun bilin-
cindeyiz" dedi.
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TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 
GELECEĞİ ÇALIŞTAYI

KATILIM 
BANKACILIĞI 
DIŞA BAĞIMLILIĞI 
AZALTACAK
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niyete kattıklarını Fuat Sezgin’in 
çalışmaları ile öğrenebilirsiniz. 
İkinci önemli nokta Fuat Hoca’nın 
çalışma sistemi. İlk defa Alman-
ya’ya gittiğinde 14 saat çalıştığını 
söylemiş hocasına. Ama hocası 
bunun yeterli olmadığını söyle-
yince 20 saate çıkartıyor bunu 
kendisi. Üçüncü konu da iklim 
meselesi. Hocamız 1960 ihtilalin-
den sonra Almanya’ya gitmek du-
rumunda kalmış. Yani biz burada 
maalesef hocamıza çalışma iklimi 
oluşturamamışız ama orada oluş-
turmuşlar. Buradan çıkarmamız 
gereken dersler var. Bu çalışmala-
rı yapacak isimleri çıkarmak için 
doğru iklimi oluşturmamız şart" 
diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Emin Kök-
taş, Fuat Sezgin Hoca’nın kitap-
larını Almanca yazmak zorunda 
kalmasına değinerek, "Bir genç 
hocasına sormuş. Almanca öğ-
renmeye değer mi diye. Hocası da 
ona "Sadece Fuat Sezgin Hoca’nın 
kitaplarından faydalanmak için 
bile öğrensen yeterli" diye cevap 
vermiş. Almanca sadece bu kitap-
lar sayesinde tüm dünya kütüpha-
nelerine giriyor. Bu kitapları in-
celemeden hiç kimse İslam Bilim 
Tarihi araştırması yapamaz. Bir 
de bu kitabın Türkçe yayınlandı-
ğını düşünün. Alman Devleti'nin 
hocaya nişan verme sebebi de bu-
dur. Alman diline yaptığı katkılar 
için verilmiştir" dedi.

Panelin diğer konuşmacıla-
rından Prof. Dr. Mustafa Kaçar, 
"Prof. Dr. Fuat Sezgin’in yaptıkları 
bir insan ömrüne sığmayacak ka-
dar fazla. Birçok alanda, 1200’den 
fazla yayını var. Fuat Sezgin Hoca 

çağlara hükmeden bir âlimdi. Biz 
şu anda özellikle masa başında 
icat edilen tarih deneylerine bağlı 
olarak tarihi inceliyoruz. İlk çağ, 
orta çağ gibi kavramlar batılılar 
tarafından oluşturulmuştur. Buna 
ilk olarak Fuat Sezgin Hoca kar-
şı çıkmıştır. "Karanlık ve orta çağ 
diye bir şey yoktur, o dönem İslam 
dünyasının altın çağıdır" demiştir. 
Sadece bu yüzden bile onun için 
çağlara hükmeden adam diyebili-
riz" ifadelerini kullandı.

Panelin son bölümünde ko-
nuşan İZÜ Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Kadir Canatan ise içerisinde 
olduğumuz yılın Fuat Sezgin’e 
adanmasının önemine vurgu 
yaparak, üniversitemizde bu 
konuda çalışmalar yapılacağını 
belirtti. Etkinlik, Prof. Dr. Kadir 
Canatan’ın yaptığı İslam Bilim 
ve Düşünce Tarihi konulu sunu-
mun ardından sona erdi.

İ
stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Yerel ve Bölgesel Politikalar Araştırma 
ve Uygulama Merkezi’nin Prof. Dr. Fuat 
Sezgin anısına organize ettiği Bilim 

Tarihi Paneli Nizamülmülk Salonu’nda ger-
çekleşti. Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş’ın 
moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe ko-
nuşmacı olarak Prof. Dr. Kadir Canatan ve 
Prof. Dr. Mustafa Kaçar katıldı. Paneli İZÜ 
Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özokur ve 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut da takip etti.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
"Fuat Sezgin Müslümanların bilim ve teknolo-
ji alanındaki birikimlerini keşfeden ve çağımı-
za aktaran bilim insanlarının başında geliyor. 
Hocadan gençlerin alması gereken çok ders 
var. Birincisi özgüven. Müslümanların mede-

Bilim Tarihi Paneli

ÇAĞINA 
HÜKMEDEN 
ÂLİM
PROF. DR. 
FUAT SEZGİN

PA
N

EL



73

KI
Ş 

20
20

 •
 Z

A
İM

 D
E

RG
İS

İ

72

KI
Ş 

20
20

 •
 Z

A
İM

 D
E

RG
İS

İ

İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi (İZÜ) bünyesinde 
faaliyet gösteren İslam ve Kü-

resel İlişkiler Merkezi (CIGA), 
13-15 Ekim 2019 tarihleri ara-
sında Uluslararası İslam Dünyası 
Konferansı’na ev sahipliği yaptı. 
İZÜ Halkalı Kampüsünde bulu-
nan İSEFAM Abdullah Tivnikli 
Salonu’nda gerçekleşen konfe-
ransta üç gün boyunca çoğunlu-
ğu Müslüman olan ülkelerdeki 
demokratikleşme süreci başta 
olmak üzere birçok önemli sorun 
tartışıldı. Konferansa dünyanın 
önemli üniversitelerinden dün-
yaca ünlü akademisyenler konuş-
macı olarak katıldı.

Konferansın önemine deği-
nen İZÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut, "Medeniyet perspektifi 
içerisinde bütün bu meselelere 
bakmak üzere kurulan araştırma 
merkezleriyle çok esaslı çalışmalar 
yürütüyoruz. Buradaki çalışma-
ya dünyanın dört bir yanından 
önemli ilim adamları katıldı" diye 
konuştu.

Türkiye’nin İslam ülkeleri için 
rol model olduğuna dikkat çeken 
Prof. Dr. Bulut, "Türkiye, demok-
rasi, insan hakları ve özgürlükler 
bağlamında ulaşmış olduğu sevi-
ye ile bu ülkelere karşı bir merkez 
ülke rolünü esas aldı, İslam dünya-
sına model ülke oldu. Konferansta 

ilim adamlarının yaptığı konuş-
malarla, Türkiye’nin bu gelişmiş 
demokrasisiyle İslam dünyasında-
ki diğer ülkelere nasıl örnek olabi-
leceğine dair tespitlerin yapıldığını 
görüyoruz. Bu ülkelerin ideal de-
mokrasiye ulaşmak için içinde bu-
lundukları birçok sorun var. Bizim 
burada bütün meseleleri çözecek 
halimiz yok ama umuyoruz ki bu 
tür toplantılar, akademik çalışma-
lar İslam dünyasının sorunlarını 
çözmeye katkı sağlar" dedi.

"Konferans Müslüman Ülker 
İçin Eşsiz Bir Fırsat"
Konferans hakkında bilgiler 

veren CIGA Araştırma Merkezi 

Müdürü Dr. Sami Al-Arian, "3. 
İslam Dünyası Konferansı, ço-
ğunluğu Müslüman olan birçok 
ülkede demokratik geçişleri en-
gelleyen sivil-askeri ilişkiler başta 
olmak üzere birçok önemli soruna 
odaklandı. Alanında uzman 25 
akademisyeni ağırlamaktan mut-
luluk duyduk. Bu kadar uzmanın 
böylesine önemli konuyu derinle-
mesine ele almak üzere bir araya 
gelmesi, derin analizler yapacak 
olması ve Müslüman toplumların 
ilerlemesini tartışacak olması eşsiz 
bir fırsattı" diye konuştu.

Üniversite olarak İslam dün-
yasının karşılaştığı sorunlarla il-
gilenmeyi önemsediklerini belir-
ten İZÜ Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Nasuh Uslu, "İslam ve Küresel 
İlişkiler Merkezi, her sene temel 
konularda en az 2 konferans dü-
zenliyor. Bugünkü konferansımız 
da İslam ümmetinin sorunlarıyla 
alakalı. Konferansın konusu İslam 
dünyası açısından çok önemli. Si-
vil – asker ilişkileri, Müslüman 
ülkelerin çoğunda insan hayatını 
etkileyen önemli bir konu. Arap 
Baharı’ndan sonra İslam dün-
yasında bir iyileşme beklenirken 
ortaya çıkan siyasal ve askeri is-
tikrarsızlıklar, çatışmalar mutla-
ka ele alınmalı. Sorunların niye 
ortaya çıktığını, Arap Baharı’nın 
neden istenilen noktaya götürüle-
mediği tartışılmalı. Çünkü İslam 
dünyası bunların tam aksine is-

tikrarsızlık ve çatışmalarla kar-
şılaştı. Bu konuların bütün sivil 
toplum kuruluşları ve araştırma-
cılar tarafından ciddi bir şekilde 
ele alınması gerekiyor. Biz de bu 
çerçevede elimizden gelen katkıyı 
sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

İlk gün gerçekleştirilen otu-
rumun konuşmacılardan Hamad 
Bin Khalifa Üniversitesi’nden Dr. 
Louay Safi ise bu ülkelerin en bü-
yük sorunlarından birinin otok-
rasi olduğunu belirtti. "Bugün o 
coğrafyada yaşayan halklar, de-
mokratik bir devlet istiyor" diyen 
Dr. Safi, "Devletin ülkeyi, halkın 
istediği şekilde yönetmesini, halka 
destek olmasını bekliyorlar. Çün-
kü otokratik ve baskıcı hükümetler 
tarafından yönetilmeleri bu İslam 
ülkelerinin en büyük sorunların-
dan biri. Dolayısıyla toplumun 
bu durumdan kurtulması için de 
Arap Baharı gibi meseleler yaşanı-
yor. Halk sokağa dökülüyor çünkü 
bu düzenin aynı şekilde devam 
etmesini istemiyor. Ama ben hal-
kın galip geleceğini ve kaderlerini 
yeniden yönlendireceklerini düşü-
nüyorum" ifadelerini kullandı.

3. Uluslararası 
İslam Dünyası 
Konferansı 
Gerçekleştirildi
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İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi'nin düzenlediği 
"Aday Öğrenci Kış Okulu"'n-

da YKS sınavına hazırlanan 
öğrenciler kampüste ağırlandı. 
Üniversitenin Halkalı kampü-
sünde üç gün boyunca gerçek-
leşen etkinliğe katılan öğren-
ciler akademisyenlerin verdiği 

derslere katılma fırsatı yakaladı. 
İZÜ’de eğitim hayatlarını sür-
düren öğrencilerin konuştuğu 
seminerlere katılan aday öğren-
ciler, üniversite yaşamı, yurtdışı 
eğitimi ve staj konuları hakkın-
da bilgi aldı. 

Fark Yaratmak İçin  
En Az Üç Dil

Programın açılış dersini 
İZÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. İbrahim Güney verdi. "Fark 
Yaratmak İçin En Az 3 Dil" ko-
nulu derste kişisel gelişim için 
yabancı dil öğreniminin öne-
mi konuşuldu. Prof. Dr. İbra-
him Güney dersin sonunda 
öğrencilerden gelen soruları 
yanıtladı.  Prof. Dr. Güney’in 
sunumunun ardından yapılan 

"İZÜ’lü Gençlerin Erasmus De-
neyimleri" başlıklı oturumda 
İZÜ’nün Erasmus anlaşmaları 
ile yurtdışı deneyimi yaşayan 
Muhammet Mustafa Tuna ve 
Şaadet Kaya öğrenciler ile bu-
luştu. 

İlk günün öğlenden sonra 
gerçekleşen bölümünde İZÜ 
Öğretim Üyesi Dr. Gökhan 
Erdemir "Yapay Zeka ve İn-
san" dersinde öğrencilerin so-
rularını yanıtladı. Ardından, 
katıldıkları ulusal ve uluslara-
rası yarışmalarda elde ettikleri 
başarılar ile adlarından söz et-
tiren İZÜ Robotik Takımı üye-
leri İremnaz Çay, Sinem Sena 
Ertaş ve Merve Boşna yaşadık-
ları deneyimleri üniversite ada-
yı öğrenciler ile paylaştı.

Aday Öğrenci Kış Okulu’nun 
ikinci günü İZÜ Öğretim Üye-
si Dr. Elif Ergüney Okumuş’un 
"Kaygı Bozukluğu ve Stres Yöne-
timi" dersi ile başladı. Bu derste 
öğrencilerin yoğun sınav dö-
neminde yaşamaları muhtemel 
stresle mücadele ederken dikkat 
etmeleri gereken husular üze-
rinde duruldu. İkinci oturumda 
öğrenciler ile buluşan İZÜ Öğ-
retim Üyesi Dr. Savaş Barkçin 
"Gelenekten Geleceğe" başlıklı bir 
sunum gerçekleştirdi. Öğrenci-
lerin ilgiyle takip ettiği progra-
mın sonunda Dr. Savaş Barkçin 
gelen soruları yanıtladı. 

Prof. Dr. Mehmet Bulut: 
" Öncü Kuşaklardan Biri 
Olmanızı Dilerim"

Etkinliğin en dikkat çeken 
sunumlarından biri İlim Yay-
ma Vakfı Mütevelli Heyet Üye-
si Doç. Dr. Murat Yalçıntaş’ın 
oldu. Doç. Dr. Murat Yalçıntaş, 

aday öğrenciler için sınav ha-
zırlığı ile oldukça yoğun geçen 
senede "Liderlik ve Motivasyon" 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. 
Doç. Dr. Yalçıntaş sunumunda 
kişisel hayat deneyimleri ve özel 
tutkusu olan dağcılık sporundan 
örnekler vererek Evesret’e yaptı-
ğı tırmanışın öyküsünü paylaştı. 
"Başarılı Bir Girişimcilik Hikâ-
yesi" başlıklı oturumda İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Mezunu Sinan Ergün iş hayatı 
ve kurduğu şirketi anlattı.

Etkinliğin son günü katı-
lımcı öğrencilerin en çok tercih 
etmek istediği bölümlerden biri 
olan Hukuk'la ilgili dersi İZÜ 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Em-
rah Bozbayındır’ın verdi. Aday 
öğrenciler "Hukuki Düşünceye 
Giriş" dersini ilgi ile takip etti. 
İnteraktif olarak gerçekleşen 
derste öğrenciler, Doç. Dr. Ali 
Emrah Bozbayındır’ın belir-
lediği olayları hukuki yönden 
tartışma fırsatı yakaladı. Dersin 
ardından İZÜ Hukuk Fakültesi 

Mezunları Hilal Karabulut ve 
Çağla Ecevit meslekleri ile ilgili 
merak edilen yönleri aktardı.

Popüler konuların da tartı-
şıldığı etkinlikte İZÜ Öğretim 
Üyesi Dr. Bülent Gedikli "Krip-
to Paralar" konulu derste aday 
öğrenciler ile bir araya geldi. 
Dr. Bülent Gedikli tüm dünya-
yı etkileyen blockchain sistemi 
hakkında dikkat çeken bilgiler 
verdi. 

Programın kapanış oturu-
munda bir konuşma gerçekleşti-
ren Prof. Dr. Mehmet Bulut, ka-
tılımlarından dolayı üniversite 
adayı öğrencilere teşekkür etti. 
Öğrencilerin zorlu ve önemli bir 
süreçte olduklarını ifade eden 
Prof. Dr. Mehmet Bulut kendi-
lerine başarılar diledi. Prof. Dr. 
Mehmet Bulut sözlerini "İnşal-
lah hepiniz idealinizdeki en iyi 
üniversiteyi kazanırsınız. Daha 
güzel bir dünyanın inşası için 
öncü kuşaklardan biri olursunuz" 
temennisi ile noktaladı.

İZÜ ev sahipliğinde üç gün 
boyunca gerçekleşen "Aday Öğ-
renci Kış Okulu" programının 
sonunda tüm katılımcı öğrenci-
lere sertifika verildi. 

ADAY ÖĞRENCİLER
KIŞ OKULUNDA
ÜNİVERSİTE DENEYİMİ YAŞADI
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Douz, Djerba, Monastır bölgeleri 
Tunus'ta önemli turistik bölge-
lerden. Çöl, yıldızlar ve deniz bir 
arada. Araba ve develerle çölde 
kum tepelerini gezmek ve safari 
yapmak harika. Bu deneyimin 
müthiş bir keyif olduğunu söyle-
meliyim. 

Tunus'ta Gezilecek Yerler

Tunus da tarihi ve doğal gü-
zelliği ile çok gezilip görülecek yer 
var. Başkentte; La Medina, Sidi 
bou said, Kartaca (Carthage), Al 
Zaytuna (Zitaouna) Camii, Habib 
Bourguiba Caddesi, Bardo Müze-
si, St. Paul Katedrali, Bab El Bhar. 
Douz’da Sahra Çölü, Kayravan 
da Ukbe bin Nafi Camii, Bizerte, 
Soussa, Hammamet, Matmata, 
Tatavin, Tuzer, Tabarka, Meh-
diyye, Monastır gibi illerde tarihi 
kaleler ve yapılar mevcuttur. Bu-
ralar kesinlikle görülmesi gereken 
yerlerden.

Başkent Tunus

Başkent Tunus, bir taraftan 
modern binaları, hareketli cadde-
leri ve keyifli kafeleriyle Avrupa 
ülkelerini andırırken; bir taraftan 
da sarayları, camileri, çarşılarıyla 
bir Arap şehri olduğunu anımsa-
tıyor. Tunus’un en hareketli cad-
desi Habib Burgiba Caddesi. Bu 
caddeyi baştan sona gezmenizi 
tavsiye ederim. Habib Burgiba, 
Tunus için çok önemli bir isim.

Bu geniş bulvar, sadece turist-
lerin ana gezinti caddesi değil, 
aynı zamanda yerel halkın buluş-
ma noktası. Fransız sömürgecilik 
döneminde yapılmış olan büyük 
binalar ve apartmanlar şehrin 
genel mimarisiyle zıtlık oluştursa 

da bu cadde hem turistler hem 
de yerel halk için vazgeçilmez bir 
çekim merkezi. Cadde üstünde 
yer alan çok sayıda restoran ve 
kafe, kaldırımlara taşmış durum-
da. Özellikle tatil günlerinde ve 
iş çıkış saatlerinde kaldırım kafe-
lerinde yoğunluk ciddi anlamda 
yoğun öyle ki yer bulup oturmak 
zorlaşıyor.

La Medina ve Zeytune Camii

Habib Burgiba Caddesi, 
El Medina (Tunus Medinası), 
UNESCO tarafından "Dünya Mi-
rası" olarak kabul edilmiş ve ko-
ruma altına alınmış. Medina’nin 

dar sokaklarında dolaşırken kar-
şınıza çıkan küçük dükkanların 
içine girmek, beyaz badanalı mavi 
pencereli evlerin fotoğrafını çek-
mek, tarihi camilerin içine girip 
çıkmak Tunus’ta en keyif alarak 
yapacağınız aktivite olacak.

Babü’l Bahr’dan geçtikten 
sonra, karşınıza Zeytûne Camii 
Bulvarı çıkıyor. "Zeytin Cami" 
anlamına gelen Zeytune Camii, 
Tunus’un simgesi olduğundan bu 
bulvarın da özel bir önemi var. Bu 
dar bulvar hediyelik eşya tezgah-
larıyla dolu. Her daim kalabalık 
olan caddede ilerledikten sonra 
karşınıza Zeytune Camii çıkıyor. 
Zeytune camisi tarihte önemli bir 
konuma sahiptir. Uzun süre İlahi-
yat Fakültesi olarak da kullanılan 
Zeytun Camii’nde çok sayıda ila-
hiyatçı yetişmiştir.

Eğitim

Zeytune Üniversitesinde eği-
tim dili Arapçadır. Sadece İslami 
İlimler Fakültesi bulunmaktadır. 
Köklü bir maziye sahip olan Zey-
tune Üniversitesi kendi alanında 
meşhur ve önemli bir konumda-
dır. Erasmus öğrencilerine karşı 
oldukça yardımcı oluyorlar.

Erasmus Hareketliliği 

Tunus'taki Erasmus hareket-
liliğin bana akademik ve kültürel 
olarak önemli katkıda bulundu-
ğunu söylemeliyim.

Ayrıca Üniversitemizin Eras-
mus ofisine, öğrencilerine karşı 
gösterdikleri özverili ilgi ve ala-
kadan dolayı başta Sayın Fatih 
Duymaz ve birbirinden kıymetli 
diğer ofis çalışanlarına teşekkür 
ediyorum.
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Tarihi ve Moderni birlik-
te barındıran otantik bir 
ülke Tunus. Kuzeyinde 

eşsiz güzelliği ile Akdeniz, gü-
neyinde ise harika Büyük Sahra 
Çölü var. Hurmadan Narenciyeye 
kadar zengin bir meyve ve sebze 
çeşitliliğine sahipler. Zeytin üre-
timinde önemli bir konumdalar. 
Son yıllarda turizm ciddi anlamda 
yükselişte. Sempatik ve sıcakkanlı 
halkı turistlere karşı da oldukça 
misafirperver. Özellikle Türki-
ye’yi ve Türk Halkını çok seviyor-
lar. Türk dizilerini ciddi anlamda 
takip ediyorlar. Tunus da özellik-
le gençler olmak üzere halk Türk 
diline oldukça ilgili. Tunus so-
kaklarından geçerken sizin Türk 
olduğunuzu anladıklarında sizin-

le Türkçe konuşmaya çalışanları 
göreceksiniz. Osmanlıdan kalan 
önemli izler mevcuttur Tunus da. 
Tarihten gelen örf ve adetlerini 
korurken diğer tarafıyla modern 
bir hayat yaşıyorlar. Ülkede Arap-
ça resmi dil ve özellikle Fransızca 
da Tunus Arapçasından sonra 
ikinci anadil olarak sayılıyor. İn-
gilizce diğer konuşulan diller ara-
sında. Halkın yaklaşık yüzde 97'si 
Müslüman. 

Türk Cumhuriyetine Bağlı 
Kurum Ve Kuruluşlar

Tunus'ta başta T.C. Tunus 
Büyükelçiliği olmak üzere birkaç 
önemli kurum ve kuruluş Tika, 
Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif 

Vakfı gibi kurumlar gelmekte. 
Kendilerini tek tek ziyaret ederek 
tanışma fırsatı bulduk.Yaptıkları 
çalışmalar ve faaliyetler hakkında 
bilgiler aldık. Türkçenin ve Türk 
kültürünün tanıtılması ve yayıl-
ması noktasında önemli ve güzel 
çalışmalar yaptıklarını gördük. 
Yaptıkları program ve resepsiyon-
ların tümüne ben de davetli ola-
rak katıldım.

İklim

Tunus'un bir tarafı Akdeniz 
iklimi özelliği gösterirken diğer 
tarafı çöl iklimine sahip. Sahiller-
de harika plajlar ve tesisleri mev-
cut. Ayrıca bazı aylarda özellikle 
yaz aylarında birçok festival dü-
zenleniyor. Sousse,Hammamed, 

ERASMUS 
TECRÜBELERİSSTUNUS

Uralhan ASLAN
İslami İlimler 4. Sınıf
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İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi (İZÜ), Katar 
Hamad Bin Khalifa Üniversitesi 
(HBKÜ) lisansüstü programla-
rında eğitim gören öğrencilere 
İZÜ Halkalı Kampüsü’nde ev sa-
hipliği yaptı. Birçoğu uluslararası 
öğrenci olarak eğitim gören Ha-
mad Bin Khalifa Üniversitesi öğ-
rencilerine İZÜ Uluslararası Ofis 
tarafından İZÜ’deki uluslararası 
fırsatlar, İZÜ öğrencisi olmanın, 
İZÜ'de sunulan akademik prog-
ramların, burs olanaklarının, 
sosyal ve kültürel olanakların 
ayrıcalıkları tanıtıldı. Bunun-
la birlikte Hamad Bin Khalifa 
Üniversitesi öğrencilerine İZÜ 
laboratuvarları gezdirilip Ar-Ge 
olanakları gösterildi.

İZÜ’nün farklı fakültelerinde 
eğitim gören Türk öğrencileriy-
le buluşan Hamad Bin Khalifa 

Üniversitesi öğrencilerine Türk 
kahvesi ve çayı ikram edildi; Üni-
versitemiz ve Türk kültürü hak-
kında öğrenciler arasında bilgi  
paylaşımı oldu.

Programın başka bir bölü-
münde ise Dr. Öğr. Üyesi  Er-
tan Ermiş, Hamad Bin Khalifa 
Üniversitesi öğrencilerine ''Bir 
Bilimsel Makale Nasıl Yayınlanır 

ve Etik Endişeler'' adlı ders verdi. 
Son olarak, Hamad Bin Khalifa 
Üniversitesi öğrencileri üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut ile bir araya gelerek 
üniversiteler arası ikili ilişkileri 
geliştirme konusunda fikir alış 
verişinde bulundular ve üniver-
sitemizin yaptığı araştırmalar 
hakkında bilgi aldılar.

Katar Hamad Bin 

Khalifa Üniversitesi 

Lisansüstü 

Öğrencileri İZÜ’de



81

KI
Ş 

20
20

 •
 Z

A
İM

 D
E

RG
İS

İ

80

KI
Ş 

20
20

 •
 Z

A
İM

 D
E

RG
İS

İ

İZÜ Psikoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Malik 
Badri, Sudan Enformasyon Ba-
kanlığı tarafından Psikoloji ve 
İslami Psikoloji’ye yaptığı katkı-
lardan dolayı Üretken Akademis-

yen ve Yazarlar için verilen ‘Ulus-
lararası El Tayeb Salih Ödülü’nün 
sahibi oldu.

Sudan Cumhurbaşkanı Tem-
silcisi Dr. Sideeg Tawour ve Cum-
hurbaşkanı Sözcüsü ve Sudan 
Enformasyon Bakanı Moham-
med Salih tarafından Hartum’da 
verilen ödül sonrası Badri ile ilgili 
hazırlanan bir film gösterildi. 

Yılın akademisyeni seçilen 
Prof. Dr. Malik Badri, seremoni-
nin geleneğine uygun olarak ‘Uni-
vesity of Khartum’da “Halka Açık 
Bir Ders” (Public Lecture) verdi. 

“Adetler, Gelenekler ve Psikopa-
toloji” konulu dersin ardından 
Prof. Dr. Malik Badri’nin kitapları 
ve aldığı ödüllerin gösterildiği bir 
sergi düzenlendi.

Ödülle ilgili daha sonra açık-
lamada bulunan Badri, ülkesin-
den aldığı bu ödülün kendisini 
çok memnun ettiğini söyledi.  Batı 
baskısından kurtulan Sudan’ın 
artık dünyaya daha özgür baktı-
ğını ve kendi değerlerine uygun 
hareket ettiğini ifade eden Badri, 
ödülün bu durumun bir sonucu 
olduğunu dile getirdi.

 Prof. Dr. Malik Badri’ye 
Sudan’dan Ödül 

H
A

BE
R

-
LE

R

 Yavuz Bülent Bakiler,
Mehmet Akif Ersoy’u Anlattı 

Şair-Yazar Yavuz Bülent 
Bakiler İZÜ’de düzenlenen “Gö-
nül Söyleşileri” programına ko-
nuk oldu. Etkinlikte Milli Şairi-
miz Mehmet Akif Ersoy’un hayatı 
ve eserleri konuşuldu. Programa 
akademisyenler ve öğrenciler yo-
ğun ilgi gösterdi.

 Mehmet Akif Ersoy’un top-
luma zaman zaman yanlış akta-
rıldığına değinen Yavuz Bülent 
Bakiler, bu durumu Kültür Ba-
kanlığı’nda çalıştığı yıllardan bir 
örnekle açıkladı. Dönemin Kül-
tür Bakanının düzenlediği basın 
toplantısında vefatının 50’nci yı-
lında Akif ’in yurt yurtdışındaki 
kabrini Türkiye’ye getirmek iste-
diğini söylediğini anlatan Bakiler, 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Dehşet 
bir konuşmaydı. Bir ülkenin Kül-
tür Bakanı Akif ’in kabrinin Tür-
kiye’de olduğunu bilmez mi? Ba-
kan, Akif ’in Safahat kitabını ilk 
kez o toplantıda gördü. Ve kitaba 
Sefahat diyordu. Biri safhalar, di-
ğeri ise adi, bayağı yaşama tarzı 
anlamına gelmektedir”

 Bazı kesimlerin kasıtlı olarak 
Akif ’in başındaki fesi çıkarma-
mak için yurt dışına kaçtığı ya-
lanını yaydıklarının altını çizen 
Bakiler, yıllarca tarih kitapların-
da bu yalanların yer aldığını, Os-
manlı Devleti’nin kötülendiğini 
aktardı. Akif ’in Farsça, Fransız-
ca, Türkçe ve Arapça’yı çok iyi 
bildiğini de anlatan Bakiler, doğu 
ve batıyı çok iyi bildiğini belirte-
rek, Frenk gömleği giyindiğini ve 
kravat taktığını anlattı. Bakiler, 
“Ceket ve pantolon giyindiğin-
de kafir olacağını düşünmeyen 
Akif bize yine batında gelmiş fesi 
çıkarınca mı kafir olacağını dü-
şünmüş olabilir. Akif ’e kör bakıl-
maktadır” diye konuştu.
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İZÜ Genç Ofis, Genç-
lik ve Spor Bakanlığı Gençlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde, İstanbul Saba-
hattin Zaim Üniversitesi 2019 
Gönüllülük Yılı kapsamında 
Ekim 2019’da kapılarını açtı. 
İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Bulut ve Gençlik Hizmetleri 
Genel Müdürü Emre Topoğ-
lu’nun imzaladığı Gençlik ve 
Gönüllülük protokolü kapsa-
mında üniversitede eğitsel, sos-
yal, kültürel, sportif, sanatsal ve 
uluslararası çalışmalar yapmak 
amacıyla faaliyetlerine başladı.

Üniversiteli gençlerin kül-
türel, sosyal ve sanatsal faali-

yetlerden aktif şekilde fayda-
lanması amacıyla kurulan İZÜ 
Genç Ofis, 82 ülkeden genci 
ortak paydalarda buluşturan 
bir gençlik hizmeti olarak plan-
landı. Projenin temel amacı, 
verilecek nitelikli eğitimler ile 
dünyaya daha geniş bir pers-
pektiften bakabilen, faal, giriş-
ken, iletişim becerileri artmış 
gençlerin yetişmesine imkân 
sağlamak.

Çalışmalar kapsamında 
gençlerin günümüz dünya-
sındaki olumsuz etkilerinden 
kurtulması İçin; kişisel gelişim-
lerine destek olacak edebiyat, 
felsefe, tarih, din, siyaset, gezi, 

araştırma-inceleme, münaza-
ra, robotik-kodlama, müzik ve 
spor branşları gibi kategorilere 
yönlendirerek gençlerin kendi-
lerini keşfetmesine zemin oluş-
turması hedefleniyor. 

Gençlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ve İstanbul Saba-
hattin Zaim Üniversitesi 2019-
2020 eğitim dönemi içerisinde 
yaklaşık 400 faaliyet yapmayı 
planlıyor. Üniversite bünyesin-
de bulunan öğrencilerin çalış-
malarını yürüttüğü 52 Kulüp/
Platform/Topluluk ile daha 
kapsamlı ve nitelikli çalışmalar 
için çalışmalarını sürdürüyor.

İZÜ Genç Ofis 
Faaliyetlerine Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile  
Gençlik ve Gönüllülük 
Protokolü İmzalandı

Bu yıl ilk kez düzenlenen 
kampüsün en ilham verici 

etkinliklerinden biri olan ZAİM 
TALKS "Girişimcilik 101" başlığı 
altında birbirinden değerli ko-
nuşmacıları ile 300’ün üzerinde 
katılımcıyı ağırladı. İZÜ İnovas-
yon Kulübü’nün organize ettiği 
program İSEFAM Abdullah Tiv-
nikli Salonu’nda gerçekleşti.

Öğrencilerin yoğun katılım sağ-
ladığı etkinliğin ilk oturumun-
da shiftdelete.net kurucu vekili 
Tolga Küçükyılmaz konuştu. 
Küçükyılmaz, girişimcilikte tek-
nolojinin önemi ve medya sektö-
rüyle olan ilişkisinin deneyimle-
ri ile anlattı. Ardından Mehmet 
Erkek, Zingat ve Reidin’ın ulus-
lararası hikâyesini katılımcılar 
ile paylaştı. Üçüncü oturumda 
ise ekosistemin önemli isimle-

rinden Ufuk Batum ülkemizde 
girişimciliğin gerekliliği ve öne-
mini anlatan bir sunum gerçek-
leştirdi. Bir sonraki oturum-
da Edelkrone kurucusu Kadir 
Köymen’le gerçekleştirilen canlı 
bağlantıda girişimcilik ruhunun 
inceliklerini konuşuldu. Günün 
son oturumunda ise iki yıldır 
Türkiye’nin Kadın Girişimci-
si seçilen Sezen Sungur Saral 
İZÜ’lü gençler ile bir araya geldi. 
Bir girişimcinin sahip olması ge-

rekenler, stratejik işbirliklerinin 
önemi ve Reeder’ın ortaya çıkı-
şının konuşulduğu ilham dolu 
sunum ile etkinlik sona erdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler 
başarılı girişimciler ile birebir 
network kurma imkânı yakala-
dı.  Staj ve iş imlanı gibi konu-
lara ilişkin sorularını sordular. 
Etkinlik kapsamında yapılan 
çekilişlerde şanslı katılımcılar 
dil okulu ve tablet gibi hediyeler 
kazandı.

ZAİM TALKS 

Başarılı Girişimcileri 

Kampüste 
Buluşturdu
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İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi (İZÜ), Helal 
Gıda ve Sağlıklı Beslenme Pane-
li’ne ev sahipliği yaptı. "16 Ekim 
Dünya Gıda Günü" vesilesiyle 
düzenlenen programa konuş-
macı olarak Prof. Dr. Kürşat 
Türkdoğan, Prof. Dr. Fatih Gül-
tekin, Prof. Dr. Mustafa Tayar 
katıldı. Gerçekleşen etkinliğe 
özellikle Gıda Mühendisliği Bö-
lümü öğrencileri büyük ilgi gös-
terdi.

Programın açılış konuşma-
sını gerçekleştiren İZÜ Gıda 
Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Yetim,  "Günü-
müz insanının en önemli sorun-
larından bir tanesinin bugün 
sağlıklı beslenme olduğu görül-
mektedir. Geçmişte insanlar ka-
rınlarını doyurmak için güçlük 
çekerken bugün aşırı yemekten 
şikâyet etmektedirler. İnsanların 
sağlıksız beslenmesinin getirdiği 
problemlerin yanında günümüz 
Müslümanlarının çok önemli bir 
sorunu daha bulunmaktadır. He-
lal ve Tayyip Gıda bulmak ve bes-
lenmek artık büyük bir sorundur. 
Bugün Müslüman ülkelerde dahi 
helal gıdaya ulaşım kolay değildir. 

Günümüzde helal ve sağlıklı gıda 
üretimi ve beslenme sorunları-
na çözüm bulmak için çalışmak, 
ben dahil tüm meslektaşlarımızın 
üzerine farz-ı kifayedir" diye ko-
nuştu.

Açılış konuşmasının ardın-
dan Prof. Dr. Kürşat Türkdoğan 
"Beslenme ve Kanser" konulu bir 
sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. 
Türkdoğan konuşmasında son 
yıllarda sayısı artan kanser va-
kalarında, yanlış beslenmenin 
etkilerini vurguladı.

Panelin diğer konuşmacı-
larından Prof. Dr. Fatih Gülte-
kin "Helal ve sağlıklı beslenmede 

gizli tehlike, katkı maddeleri" 
başlıklı sunumunda günlük ha-
yatta sıkça tüketilen besinlerde 
kullanılan katkı maddelerinin 
zararlarına dikkat çekti. Son ola-
rak "Helal ve sağlıklı beslenmede 
medyanın rolü" konulu konuş-
masını gerçekleştiren Prof. Dr. 
Mustafa Tayar ise medyanın 
sağlıklı beslenme konusundaki 
yaklaşımlarına ve halkı doğru 
yönlendirmesinin önemine de-
ğindi.

Panelin son kısmında konuş-
macılar öğrencilerden gelen so-
ruları yanıtladı.

Helal Gıda ve Sağlıklı 
Beslenme İZÜ'de 

Tartışıldı

Güzü duymayagörsün ağaç,

Artık her günü bir işkence;

Bir hayale dalar her gece,

Başında gök ürperen bir taç.

Göz kırparken ona yıldızlar,

Baharında sanıp kendini

Çağırır eski bülbüllerini

Ağaç pırıl pırıl sayıklar.
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