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2
006 yılında bir süreliğine Pakistan’a git-

tiğimde Lahor ve İslamabad gibi birkaç 

şehri dolaşma ve çok sayıda yeni insanla 

tanışma fırsatım oldu. Hayatın bir kokular 

ve renkler festivali gibi yaşandığı bu ülkede ilginç 

bir şekilde arabalarda, dükkan camlarında, küçük 

tok-toklarda sık sık bu rakamlarla karşılaştım; 786.  

Lahor’daki son günlerimde bu rakamın anlamını 

bir otobüs şoförüne sordum ve şu cevabı aldım; 

786, besmelenin ebcet hesabı ile karşılığıdır. 

Üniversitemiz, zor geçen bir yazın ardından 

Eylül ayında 6. kez besmele ile açtı kapılarını. 

1320 yeni öğrencimiz kampüsün keyfini çıkarır-

ken, bizler de Zaim Dergi’nin yeni sayısı için kol-

ları sıvadık. Anlatacak çok şeyimiz vardı yine ve 

zaman zaman zorlandık. 

Milletçe adeta yeni bir Çanakkale destanı 

yazdığımız o kutlu geceyi öğrencilerimizden din-

ledik; 15 Temmuz dosyamızda Zaim Gençlerimiz 

yaşadıklarını, hissettiklerini paylaştılar. Kampüsü-

müzün yeni açılan binalarından Diller Okulu’nda 

gerçekleştirdik açılış törenimizi. Tercih dönemin-

de 4000’den fazla öğrenciyi ağırladık. 50’den 

fazla Zaim genç “İZÜ’lü Olmak” tişörtü giydi, mi-

safirlerimize ikramlarda bulundu, kampüsümüzü 

dolaştırdı. Geçtiğimiz aylarda Hakk’ın rahmetine 

kavuşan tarihçimiz, hocaların Hocası Halil İnal-

cık’ı yıllarca yanında bulunan hocamız Bülent Arı 

anlattı, arşivinden çok özel fotoğraflarını da pay-

laşma nezaketinde bulundu. İZÜ kampüs yine 

birbirinden güzel etkinliklere sahne oldu. 

Zaim Dergi’nin zengin içeriğini öğrencileri-

mizden Müberra Varlık’ın özgün suluboya çalış-

maları ile daha estetik bir şekilde sunmak iste-

dik. Yeni tasarımımızı beğeneceğinizi umuyor ve 

besmele ile başlıyoruz yeni döneme... 786.
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Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencimiz Melek 
Tekdemir’in açılış konuşmasıyla başlayan 
program, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. 

Dr. Ramazan Evren ve İstanbul Valisi Vasip 
Şahin’in konuşmalarıyla devam etti.
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“Bir Gencin 
Üniversite 

Okumasının Amacı, 
Asil Geçmişimizi 

Kuşanarak Aydınlık 
Geleceğe Yolculuk 

Yapmasıdır.”

Ü
niversitemiz 2016-2017 akademik yılı açı-

lış töreni, 21 Eylül 2016 Çarşamba günü 

yeni yapılan diller okulunda gerçekleştirildi. 

Yoğun katılımın olduğu açılış töreninde, 

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İstanbul Milletve-

kili Nurettin Nebati,  Üniversitemiz Mütevelli Heyeti 

Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren ve Mütevelli Heyeti 

Üyeleri, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, Bah-

çelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Küçük-

çekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece 

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, İrfan 

Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 

Çelik, üniversitemiz öğretim üyeleri ve çok sayıda 

öğrenci katıldı.

Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencimiz Melek Tek-

demir’in açılış konuşmasıyla başlayan program, Rek-

törümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, Mütevelli Heyeti 

Başkanımız Prof. Dr. Ramazan Evren ve İstanbul Valisi 

Vasip Şahin’in konuşmalarıyla devam etti. 

Öğrenciler adına açılış konuşmasını yapan 

Sosyal Hizmet İngilizce Bölümü öğrencimiz Melek 

Tekdemir konuşmasına “Bir genç niçin üniversite 

eğitimi alır?” sorusunu sorarak başladı. Bir gencin 

üniversite okumasının amacının, asil geçmişimizi 

kuşanarak aydınlık geleceğe yolculuk yapmak oldu-

ğunu dile getirdi. Sorgulanmayan bir amaca hizmet 

etmeyen hiçbir çabanın makul olmadığını, uzun bir 
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sınav maratonun ardından üniversiteyi kazanma-

nın heyecanını anlatarak, İZÜ tanıtım günleri kap-

samında üniversitemizi gördüğünü ve geldiği ilk 

andaki duygularını, “Tarihi bir mekânda, bir efsane 

olan Mehmet Âkif’in 135 yıl önce eğitim aldığı bu 

mekânda asırlık ağaçlar arasında yürürken adeta 

bir rüya sahnesinde gibiydim. Yenilikçi padişah 

Sultan İkinci Abdülhamit’in kurduğu Halkalı Zi-

raat Mektebi’nde daha ilk dakikalardan itibaren 

bir aidiyet pelerinini almıştım üzerime” diyerek 

konuşmasına devam etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, konuşma-

sına 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimine 

ithafen “Bundan yüzyıl önce doğdum topraklar 

olan Çanakkale’de bu asil milletin evlatlarının gün-

ler ve geceler süren şanlı direnişine bütün dünya 

tanıklık etti. Çanakkale bu asil milletin ebediyete 

kadar bu topraklara hâkim olacağının, ezanın kıya-

mete kadar susturulamayacağının ve bu bayrağın 

bu topraklarda ebediyete kadar dalgalanacağının 

tüm âleme ispatıydı. Tam yüzyıl geçtikten sonra 

2016’nın 15 Temmuz gecesi Çanakkale’deki uzun 

gecelerden sonra yaşadığımız en uzun ve en zor 

gecelerden biri oldu. Bu asil millet ezanın, salanın 

ve bayrağın bu topraklar için ne anlama geldiğini 

bir kez daha dünya âleme gösterdi. Üniversitemiz 

olarak, darbe girişimine daha ilk andan itibaren 

tepkimizi koyarak karşı çıktık ve milli iradenin 

üzerinde hiçbir güç tanımadığımızı ifade ettik. 

Tatil döneminde olmamıza rağmen hocalarımız 

ve Merhum Akif’in ifadesiyle Asım’ın Nesli olacak 

öğrenci arkadaşlarımız bu hayâsız ve pervasızca 

kalkışılan taşeron işgal hareketine karşı durarak 

yüzümüzü ağarttılar” dedi.

“Burada bizim için en çok sevindirici olan do-

lulukla beraber kalitenin de artmasıdır” diyen Prof. 

Dr. Mehmet Bulut, “Bize katılan öğrencilerimizin 

yüzde 90’ı ilk iki yüz binde, ilk yüz binde yüzde 

60’a yakın öğrencimiz var. Bu sene lisansta beş 

bin, lisansüstünde iki bin civarında toplam yedi 

bin öğrenciye ulaştık. İstanbul Sabahattin Zaim 

Üniversitesi emin adımlarla istikbale yürüyor. Tabi 

buranın en önemli misyonu öncü bir kuşak yetiş-

tirmek. Yakın medeniyet coğrafyamız başta olmak 

üzere yurtdışından yüzde 10’dan fazla yabancı 

lisans ve lisansüstü öğrencimiz var. Yani sadece 

Türkiye’nin değil yakın coğrafyamızın düşünen 

beyinlerini, öncü kuşaklarını yetiştirmek gibi bir 

misyonumuz var” dedi.

  “Mezun Öğrencilerimize En Az             
 Üç Dil Öğretiyoruz”

Erdemli, toplumuyla, tarihiyle, medeniyetiyle 

barışık ve tabi çağın ilmiyle donanmış en az üç dil 

bilen bir neslin özlemi içinde olduklarını belirten 

Bulut, “Bu üniversitenin en önemli misyonlarından 

bir tanesi de en az üç dille mezun öğrenci yetiştir-

mesidir. Uluslararası birçok fakülteyle bağlantılarımız 

var, diller okulundaki öğrenciler buralarda dersle-

re, stajlara katılabiliyorlar. Şimdi kütüphanemizin 

temelini attık, önümüzdeki hafta yeni Uluslararası 
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İslam Ekonomisi ve Finans Merkezimizi açıyoruz. 

Bütün fiziki, tarihsel ve doğa ortamına baktığınız 

zaman gerçekten çok kısa bir zamanda öğrenci-

siyle, kampüsüyle, üniversitemiz uluslararası bir 

hürriyete büründü. Tabi birçok uluslararası üne 

sahip hocalarımız da var. Üniversitemiz, eğitimde, 

araştırmada, topluma ve insanlığa hizmette öncü bir 

üniversite olacaktır. Buradan mezun olduğunuzda; 

domuza karşı aslan, yılana karşı kartal, baykuşa 

karşı hüthüt, kargaya karşı bülbül olacaksınız ve 

dünyaya, eşyaya, her şeye anlamını yeniden siz 

getireceksiniz. Öğrenciler ve hocalarımızla yeni 

eğitim öğretim dönemine başlamış oluyoruz hayırlı 

olsun” diyerek sözlerini noktaladı.

Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Ramazan 

Evren yaptığı konuşmasında, köklü bir eğitim gele-

neğine sahip İlim Yayma Vakfı tarafından kurulan 

üniversitemizin, Mehmet Akif azmi ve şefkatine, 

Sabahattin Zaim bilgeliğine sahip, erdemli ve li-

der gençler yetiştirme misyonuyla yola çıktıklarını 

belirtti. 

Prof. Dr. Evren “Akademik projelerimizle bugün 

geldiğimiz nokta olarak uluslararası düzeyde ABD, 

Kanada, İngiltere, Avusturya, Ürdün, Mısır gibi ül-

keler başta olmak üzere iyi üniversitelerden aka-

demisyenler aramıza katıldı. Tarihi hinterlandımız 

olmak üzere 40 dan fazla farklı ülkeden 500’e 

yakın yabancı misafir öğrencimiz oldu” diyerek 

konuşmasının devamında öğrencilere seslenen 

Prof. Dr. Ramazan Evren “Sizler üniversitemizin 

kuruluş nedenisiniz. Bu hummalı çalışmalar sizleri, 

geçmişle geleceği birleştiren, yerel ile evrenseli 

harmanlayan, bilgi üreten, sorun çözen, strateji 

geliştiren, ezbere değil anlamaya dayalı, düşün-

meye ve analize önem veren, sorgulayıcı, vatanı-

na, milletine ve insanlığa faydalı, erdemli bireyler 

olarak yetiştirmek içindir. Kaydınızı yaptırdığınız 

ilk günden itibaren üyesi olduğunuz İZÜ ailesi ve 

takımındaki görev ve sorumluluklarınızı en iyi şekilde 

yerine getireceğinize inanıyor, bu kutlu yolculukta 

sizlere başarılar diliyorum” diyerek konuşmasını 

noktalandırdı.

  “Sabahattin Zaim Hocamız Zarafet       
 Sahibi Bir İnsandı”

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Vasip 

Şahin, “2016-2017 Eğitim Öğretim yılının hayır-

larla, başarılarla, huzur ve sağlıkla geçmesini 

ümit ediyorum” dedi. Törene gelirken ‘İlim ve 

zarafet üssü’ mottosunu gördüğünü ifade eden 

Şahin, “Yine konuşmalarda üniversitenin en az 

üç yabancı dil öğrenme ve öğretme projesini 

duymuş oldum. Bir defa daha inandım ki evet 

burası Sabahattin Zaim Üniversitesi. Allah rahmet 

eylesin Sabahattin Zaim Hocamızı benden çok 

daha iyi tanıyanlar var aramızda ama ben de 

öğrencisi olma şerefine nail oldum. Gerçekten 

ilim ehli ama ondan öte zarafet sahibi bir insandı” 

diye konuştu. 

Vasip Şahin üniversiteyi yeni kazanan öğren-

cilere, “Ne bulursanız okuyun, araştırın ama en 

çok da İstanbul’u okuyun, 8500 yıllık medeniyetin 

yaşadığı, yaşatıldığı bir kitaptır İstanbul” diyerek 

tavsiyelerde bulundu. Konuşmasını, içinde bu-

lunduğumuz Diller Okulu’nun yapımında emeği 

geçen Yahya Kiğılı’ya teşekkür ederek sonlandırdı.

Açılış töreninden sonra katılımcılara plaket 

takdimi yapıldı. Ardından Diller Okulu’ndaki açılış 

dersi Prof. Dr. Ahmet Rumeli tarafından verildi.
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   İstanbul Sabahattin Zaim         
   Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
   Başkanı Prof. Dr. Ramazan 
 Evren’in Açılış Konuşması

Değerli Misafirler,

Üniversitemizin 2016-2017 yeni akademik yılının 

açılışına teşrif ederek heyecanımızı bizimle paylaş-

tığınız için en kalbi teşekkürlerimi, selam, sevgi ve 

saygılarımı sunuyorum.

Değerli Misafirler,

Köklü bir eğitim geleneğine sahip İYV tarafından 

kurulan üniversitemiz, Mehmet Âkif azmi ve şefka-

tine, Sabahattin Zaim bilgeliğine sahip, erdemli ve 

lider gençler yetiştirme misyonuyla yola çıktı.

Akademik ve fiziki altyapısı ile öne çıkan, 

mezunları tercih edilen, yayınları başlıca 

başvuru kaynağı olan ve üniversitelerimiz 

arasında ilk yedide yer alan, dünyanın 

önde gelen üniversiteleriyle rekabet 

edebilir bir araştırma üniversitesi olmayı 

başlıca hedef olarak koyduk.

Kısa zamanda hayata geçi-

rilen akademik projelerimizle 

bugün geldiğimiz noktayı Sa-

yın Rektörümüz biraz önce 

özetledi.

29 lisans programının 

yanında 39 yüksek lisans 

ve 15 doktora programı 

ve 11 adet araştırma mer-

kezi ile araştırma ağırlık-

lı bir üniversite olma 

yolunda ilk temel 

adımları attık.

ABD, Kanada, 

İngiltere, Avustur-

ya, Ürdün, Mısır 

gibi ülkeler başta ol-

mak üzere dünyanın iyi 

üniversitelerinden akade-

misyenler aramıza katıldı. 

Başta tarihi hinterlandımız 

olmak üzere 40’dan fazla 

farklı ülkeden 500’e yakın 

yabancı misafir öğrencimiz 

oldu. Dünyada, alanında ta-

nınmış bazı üniversiteler ile 

lisans, yüksek lisans, doktora 

seviyesinde işbirliği protokolleri yaptık.

Müfredatları özenle hazırlanmış 20’ye yakın özel 

seçmeli ortak ders havuzuyla, insan ve toplum bi-

limlerinden mühendislik ve doğa bilimlerine kadar 

tüm alanlarda geçmişle geleceği birleştiren, ezbere 

değil anlamaya dayalı, sorgulayıcı bir eğitim geleneği 

oluşturma yolunda önemli mesafeler kat ettik.

Güçlü uluslararası öğretim kadrosu ve sistem an-

layışıyla kurulan Yabancı Diller Okulu sayesinde artık 

üniversitemize kaydını yaptıran her öğrenci, istekli 

olması ve gerektiği gibi gayret etmesi halinde Os-

manlıca’nın yanında mazisiyle ve geleceğiyle irtibatını 

güçlendirecek olan en az iki  yabancı dil öğrenmiş 

olarak mezun olacak.

Değerli Misafirlerimiz,

Doğa ile iç içe olan güzel kampüsümüzde, 

yeni fakülte binalarımız, uzaktan gelen öğ-

rencilerimizin barınma ihtiyacını en güzel 

şekilde karşılayacak olan toplam 620 kişi 

kapasiteli  kız ve erkek öğrenci yurtları-

mız, bu yıl hizmete giren, yabancı öğretim 

üyeleri için modern misafirha-

ne binaları, Uluslararası Dil 

Merkezi, Uluslararası İslam 

Ekonomisi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi bi-

nalarımızla fiziksel alt-

yapımızda ciddi ilerle-

meler kaydettik. Bu yıl 

merkezî kütüphane, 

yemekhane, camii 

ve ilave kız öğrenci 

yurdu binalarının 

inşaatlarına başla-

yacağız inşallah.

Biliyoruz ki 

üniversiteler, 

eği t im-öğre-

timde sadece 

teorik bilgi yükleyen 

kurumlar değil, gerçek 

hayatla iç içe oldukları 

oranda başarılı olabilirler. 

Zira, gelişmiş ülkelerde 

üniversitelerle iş dünyası 

arasında kurulan sinerji, 

gerek ekonominin gerek-

se eğitimin çıtasının yük-

selmesinde ciddi katkılar 

sağlamaktadır. Bu amaçla 
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kampüsümüzde planlanan Teknopark ile ilgili çalış-

malar devam etmektedir. Teknoloji Transfer Ofisimiz 

kurulmuş, faaliyete geçmiştir. Diğer taraftan üniversi-

temiz tarafından, İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde 

Anadolu Yakası’nda kurulmakta olan Teknopark’ın da 

çalışmaları sürdürülmektedir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde çok güzel 

şeyler olduğunu fark eden feraset sahibi Anadolu 

insanı aldığı çok yüksek puanla en iyi üniversitelere 

gidebilecek evladının kaydını gönül rahatlığı ile gelip 

üniversitemize yaptırmaktadır. Bu yılki doluluk oran-

larımız ve kaydolan öğrencilerimizin puanları bunun 

en güzel ispatıdır.

Rabbime sonsuz şükürler olsun ki önemli ilim 

erbabı büyüklerimizin yetiştiği bu vakıf toprağı gü-

zel kampüsümüzde, Mehmet Âkif Ersoy’un dediği 

gibi ‘ma’rifet ve fazilet‘ sahibi ‘Asım’ın nesli’ gençler, 

yine rahmetle ve özlemle andığımız Sabahattin Zaim 

Hocamızın deyimiyle ‘güzel insan’lar yetiştirmek için 

gerekli altyapıyı oluşturmayı bizlere nasip etti. Bu ko-

nuda katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklar,

Son yıllarda, ülke olarak tarihi bir değişim ve dö-

nüşüme tanıklık etmekteyiz.

Türkiye’nin tarihi misyonunun, kendisine sadece 

siyasi, askeri ve ekonomik alanda değil aynı zamanda 

kültürel alanda da ciddi sorumluluklar yüklediğinin 

bilincindeyiz. İşte bu sorumluluk bilinciyle eğitim siste-

mimizi, yakın coğrafyamız için yükseköğretim alanında 

çekim merkezine dönüştürmek için seferber olduk. 

Buna uygun eğitim sistemi ve kadroları oluşturduk.

Daha önceleri söz verdiğimiz üzere, gençlerimizin 

uluslararası ilişkiler, dış politika, Avrupa Birliği, Ortadoğu, 

Balkanlar, Kafkaslar vb. alanlara yönelik araştırma ve 

uygulama merkezleri kurarak, karar alıcılara yol gös-

teren ve kamuoyunu aydınlatan çalışmalar yapmaları 

ve kendilerini geliştirmeleri için imkânlar sağladık.

Bilgiyi geliştirmeye, eğitimi desteklemeye ve top-

lumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefleyen uygu-

lamalı ve stratejik araştırmalara ağırlık verdik. Özellikle, 

yoğun siyasi, kültürel ve sosyal değişimlere veya de-

ğişim beklentilerine tanık olan yakın coğrafyamızdaki 

gençlerin yüksek lisans ve doktora çalışmalarına ev 

sahipliği yapmak için altyapımızı hazır hale getirdik. 

Tarihi ve kültürel hinterlandımızda değişimin öncü-

lerini ve yöneticilerini yetiştirmek için hazırlıklarımızı 

tamamlayarak kapılarımızı açtık.

Bütün bu güzel gelişmeleri yeterli görmediğimizi 

ve çıtasını yükselttiğimiz hedeflerimize ulaşmada daha 

yapacak çok işimiz olduğunun farkındayız.

Üniversitemizi daha ilerilere taşımak ve ‘gelişmiş 

ülkeler’deki ilklere giren üniversitelerle aynı öğretim 

kalitesini yakalamış, evrensel standartları haiz, küresel 

çapta rekabete hazır bir üniversite olma yolundaki 

gayretlerimizi devam ettiriyoruz. 

Hedefimiz, yeniliklerin ve değişimlerin sadece ta-

kipçisi olan ve onları fark edebilen değil, onları özüm-

seyip hazmederek kendi sistemini sürekli yenileyen 

ve değişimlere daima açık bir üniversite olmak.

Eğitim sistemi alanında, disiplinler arası öğrenime 

açık, kalıplaşmış yapılardan çok sürekli yenilenen ve 

ilk ortaya çıkan bilimsel yeni buluşlara şüpheyle değil 

özgüvenle  yaklaşan; örnek alınan, yenilikler konusun-

da ne yaptığı,  ne kullandığı konusunda merakla ve 

sabırsızlıkla izlenen bir kurum olma yolunda ilerliyoruz.

Son yıllarda dünyada ve özellikle yakın coğraf-

yamızda yaşananların; mazlum milletlerin, vizyo-

numuzda ve misyonumuzda tarif ettiğimiz basiretli, 

feraset sahibi, iyi yetişmiş erdemli ve lider insanlara 

ne kadar ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Bunun bizim 

sorumluluğumuzu bir kat daha arttırdığına inanıyoruz.

Sevgili Öğrenciler,

Sizler üniversitemizin kuruluş nedenisiniz. Bütün 

bu hummalı çalışmalar sizleri, geçmişle geleceği bir-

leştiren, yerel ile evrenseli harmanlayan, bilgi üreten, 

sorun çözen, strateji geliştiren, ezbere değil anla-

maya dayalı, düşünmeye ve analize önem veren, 

sorgulayıcı, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı 

erdemli bireyler olarak yetiştirmek içindir. Kaydınızı 

yaptırdığınız ilk günden itibaren üyesi olduğunuz İZÜ 

ailesi ve takımındaki görev ve sorumluluklarınızı en 

iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyor, bu kutlu 

yolculukta sizlere başarılar diliyorum.

Değerli Misafirler,

Bu  müessesenin kuruluşundan bugüne kadar 

desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaş-

kanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet 

büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Üniversite-

mizin bugünkü duruma gelmesinde başta mütevelli 

heyet üyelerimiz, İlim Yayma Vakfımız’ın Başkanı ve 

rektörlerimiz, akademisyenlerimiz, idari personelimiz 

olmak üzere katkı sağlayan, emeği geçen herkese 

teşekkür ediyor, ahirete intikal eden başta milli şairi-

miz Mehmet Akif Ersoy ve Prof. Dr. Sabahattin Zaim 

Hocamız olmak üzere büyüklerimizi rahmet ve min-

netle anıyorum.

Yeni akademik yılımızın memleketimize, milletimize 

ve hepimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak’tan 

niyaz ediyorum.
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   İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  
   Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut’un 

 Açılış Konuşması

Sayın Valim, Sayın Kaymakamlarımız, Sayın Belediye 

Başkanlarımız, 

Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, Vakfımız ve Üniver-

sitemizin Pek Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri, 

Sayın Hocalarım ve Mesai Arkadaşlarım, Değerli Ko-

nuklar, Değerli Velilerimiz, Sevgili Öğrenciler, Basınımızın 

Kıymetli Temsilcileri,  Hanımefendiler, Beyefendiler, 

İnsanlık tarihinde öyle zamanlar vardır ki güven, sevgi, 

umut bir anda ortadan kaybolur, ortalık toz duman olur.  

Gönül dünyalarını tedirginlik ve endişeler kaplar. Bu bazen 

bir gece, bazen daha uzun geceleri kaplar. Yaşadığımız 

bu zorlu coğrafya da tarihin belli dönemlerinde 

bu tür zor zamanlara tanıklık etmiştir. 

Bundan yüzyıl önce doğduğum top-

raklar olan Çanakkale de bu asil milletin 

evlatlarının günler ve geceler süren 

şanlı direnişine bütün dünya tanıklık 

etti. Çanakkale bu asil milletin ebediye-

te kadar bu topraklara hâkim olacağının, 

ezanın kıyamete kadar susturulamaya-

cağı ve bu bayrağın bu topraklarda 

ebediyete kadar dalgalanacağının tüm 

dünya âleme ispatıydı. Tam yüz-

yıl geçtikten sonra 2016’nın 

15 Temmuz gecesi belki de 

yüzyıl önce Çanakkale’deki 

uzun gecelerden sonra yüz-

yıl boyunca yaşadığımız en 

uzun ve en zor gecelerden 

biri oldu. Bu asil millet ezanın, 

salanın ve bayrağın bu topraklar için 

ne anlama geldiğini bir kez daha 

dünya âleme gösterdi. Elhamdü-

lillah. Ve öyle oldu ki, 15 Temmuz 

2016, yeni Türkiye tarihinin doğum 

günü olarak tarihteki yerini aldı. 

Demem o ki, Çanakkale bir 

milenyuma yakın bu coğrafyadaki 

anlam ve önemimizin yeniden vur-

gulanması ve tanımlanması iken, 15 

Temmuz Direnişi bu “Asil Milletin” bü-

yük Türkiye idealine layık bir millet 

olduğunu yeniden bütün dünyaya 

gösterdi.
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Milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç olma-

dığını kanıtlamak için darbe girişiminin daha ilk 

saatlerinden itibaren olmak üzere, Başkomutanı-

mız Sayın Cumhurbaşkanımız’ın çağrısı üzerine 

bu asil millet 27 gün meydanlarda, sokaklarda 

demokrasi nöbeti tutmuş ve bunu da Yenikapı’daki 

8 milyon kişinin katıldığı büyük mitingle taçlan-

dırarak, liderinin önderliğinde tüm dünyaya birlik 

ve beraberliğinin ve demokrasideki kararlılığının 

en güzel mesajını vermiştir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak, 

darbe girişimine daha ilk andan itibaren tepkimizi 

koyarak karşı çıktık ve milli iradenin üzerinde hiçbir 

güç tanımadığımızı ifade ettik. Tatil döneminde 

olmamıza rağmen hocalarımız ve Merhum Akif’in 

ifadesiyle ‘Asım’ın nesli’ olacak öğrenci arkadaşla-

rımız bu hayâsız ve pervasızca kalkışılan taşeron 

işgal hareketine karşı durarak yüzümüzü ağarttılar.  

Ve buradan inanarak tüm yüreğimin derinliğinden 

hissederek söylüyorum ki nasıl ‘Çanakkale’de bir 

‘dar-ül fünun’ olarak öğrencisi ve hocasıyla cep-

heye şehadete koşmuşsak’ bugün de ülkemizin 

bir metrekaresi için cüppemizi çıkartır, öğrencile-

rimizin önünde seferber olup seve seve cepheye 

koşarız. “Vatan, uğrunda ölen varsa vatandır”. Bu 

milletin kodlarında şehitliğin, ölümsüzlüğün bilinci 

vardır. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan 

rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. 

Gazilerimize de acil şifalar dileyerek saygı ve min-

netlerimizi sunuyorum. 

Siz pek muhterem hazirunu, İZÜ’nün 6. akade-

mik yılında hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 

Hoş geldiniz! Şeref verdiniz. 

Bugün İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin 

6. Akademik Yılının açılışını gerçekleştiriyoruz. 

Farklı bir başlangıç oldu ama beni çok iyi anladı-

ğınızdan eminim. Anlayışınız için müteşekkirim. 

Bu anlamlı günümüzü bizlere bahşeden Cenabı 

Allah’a hamd ediyor, açılış programımıza katılan 

siz değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. 

Geçen akademik yılımızı başarıyla tamamladık 

ve ikinci mezunlarımızı verdik. 434 mezunumuz 

arkadaşımızı şimdi hayat sahnesindeki yeni rol-

lerine hazırladık ve yolcu ettik.

Bugün yeniden bir “vira bismillah ve merhaba” 

diyor ve önceki kazanımlarımızla beraber yeni 

hedeflere yeni umut ve heyecanlarla birlikte gi-

riyoruz. 

6. akademik yılımızda, üniversitemizi tercih 

ederek aramıza katılan 1800 yeni öğrenci arka-

daşıma birlikte yürüyeceğimiz bu yolda başarılar 

diliyor, tercihlerinden dolayı teşekkür ediyor, büyük 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ailesine hoş 

geldiniz diyorum. Ayrıca yine bu yıl lisansüstü 

eğitim alacak öğrenci arkadaşlarıma da “ilim, 

irfan ve hikmet yuvasına hoş geldiniz” diyorum. 

Biz 6. yılında olan yeni bir üniversiteyiz. An-

cak, İlim Yayma Vakfımız’ın ‘ilim ve irfan yolun-

daki birikimi’ başta olmak üzere Halkalı Ziraat 

ve Baytar Mektebi’nin yüzyıldan uzun tarihsel 

birikimine yaslanarak istikbale yürüyoruz. Bundan 

dolayıdır ki bu kadar kısa süre içinde bu tarihi ve 

geniş külliyede 8 fakültesi, 10 araştırma merkezi, 

2 enstitüsü, 5000’e yakın lisans ve 2000’e yakın 

lisansüstü bölümü, toplamda 7000’lere yaklaşan 

öğrencisi ile kısa zamanda gerçek anlamda bir 

vakıf üniversitesi ortaya çıktı, sonsuz hamd-ü 

senalar olsun. 

2016-2017 akademik yılında üniversitemiz, 

vakıf üniversiteleri arasında kontenjan ve tercih 

noktasında %100’lük bir başarı elde ederek YÖK’ün 

de sıralamasında birinci sırada yer almıştır. Bu 

yıl 29 lisans 62 lisansüstü programımızla siz de-

ğerli öğrencilerimize hizmet vereceğiz. İftiharla 

söylemeliyim ki, bu öğrenci sayısı ve program 

artışı ile beraber en önemli başarımız hemen 

hemen tüm bölümlerde ortaya çıkan puan artı-

şıdır. Öğrencilerimizin %90’ı ilk 200.000, %60’ı 

da ilk 100.000’den aramıza katılmıştır. Yani bu 

demek oluyor ki sınava giren 2 milyon civarındaki 

öğrenciden bizi tercih edip yerleşen öğrencileri-

mizin %90’ı ilk %10’dan, yeni bölümlerde aramıza 

katılan tüm yeni öğrencilerimizin yarıdan fazlası 

da ilk %5’den gelmişlerdir. Bu, bir vakıf üniversi-

tesi için bu kadar kısa sürede gerçekten önemli 

bir başarıdır. Bunu lûtfeden rabbimize sonsuz 

şükürler olsun. Bizi her zaman destekleyen başta 

valiliğimiz, kaymakamlığımız, belediyelerimiz (Bü-

yükşehir ve Küçükçekmece Belediyeleri), vakfımız 

ve üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanlarımız 

ve üyelerimiz, tüm paydaşlarımız ve tabi ki siz 

değerli veli ve öğrencilerimize en içten teşek-

kürlerimi sunuyorum. 

Bu bağlamda üniversitemizin fiziki ve bina 

ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Mütevelli 

Heyetimiz başta olmak üzere Hayat Kimya A.Ş. 

-özelde Yahya Kiğılı Beyefendi’ye-; Diller Okulu 
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için, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Mer-

kezi için Albaraka Türk ve Kuveyt Türk yetkililerine 

teşekkür ediyoruz. 

Erasmus ve ikili anlaşma fırsatlarını mutlaka 

kullanın. Şimdiden derslerde ve dilde başarılı 

olanlara öncelik tanıyoruz.

Uluslararası çalışmalarını geliştirmek amacıyla, 

üniversitemizin ve öğrencilerimizin geleceği adına 

değerli çalışmalara imza atıyoruz. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Erasmus 

programına 2012 yılında katıldı. Erasmus programı, 

hem öğrenci hem de personel değişimini kapsa-

maktadır. Program yurtdışında eğitimin yanında 

farklı tarih ve kültürdeki ülkelerde yaşam deneyimi 

için iyi bir fırsat tanımaktadır. Başka bir ülkede 

ve kültürde tecrübe sahibi olmak, dünyayı daha 

iyi anlamamızı sağlamak için, Erasmus öğrenci 

değişimi programı kapsamında 26 farklı ülkeden 

45 üniversite ile yürüttüğümüz program ile ge-

çen yıl 25 öğrenci ve 10 personel gönderdik. Bu 

sayının artırılması için çalışmalarımız tüm hızla 

devam etmektedir. 

2016 Mart ayında ise Amerika Birleşik Dev-

letleri’nde, Washington, Michigan ve Chicago 

eyaletlerinde bir dizi toplantı gerçekleştirdik. Ül-

kenin 8 önemli üniversitesiyle birebir görüşmeler 

yaparak,  öğrencilerimizin üniversite eğitimlerinin 

yanında Amerika deneyimi yaşamaları için bir dizi 

anlaşma yaptık.

ABD’de 60 üniversitede dil kursu eğitimi veren 

ELS isimli kurum ile yapılan anlaşma sonucunda, 

İZÜ öğrencilerine özel olarak eğitim ücretlerinde 

indirim yapılması sağlandı. Öncelikli olarak Mary 

Washington Üniversitesi bünyesindeki İngilizce 

dil kursları için kayıtlar başladı. 

Geçtiğimiz yıl anlaşma imzaladığımız Mary 

Washington Üniversitesi’nin Eğitim ve İşletme 

Fakülteleri dekanlarıyla bir araya gelerek, üniversi-

teler arasındaki işbirliğini genişlettik ve geçtiğimiz 

yıldan bu yana görüşülen iki diplomalı program 

için mutabakat sağladık. İşletme ve İngilizce Öğ-

retmenliği Lisans Programları’nda öğrenim gören 

öğrencilerimiz yeterli TOEFL ya da IELTS puanla-

rını alarak, kayıtlı oldukları lisans programlarının 

dördüncü sınıfını indirimli olarak Mary Washin-

gton Üniversitesi’nde okuyabilecek ve isterlerse 

sonrasında bir yıl daha okuyarak Mary Washin-

gton Üniversitesi’nden yüksek lisans diploması 

alabilecekler. Anlaşma sağlanan 3+2 programı 

ile isteyen tüm öğrencilerimiz, lisans eğitiminin 

ilk 3 yılını İZÜ’de tamamlayıp, iki yıllık eğitim için 

Mary Washington Üniversitesi’ne gidecek. 3+2 

programını tamamlayan tüm öğrenciler, İZÜ’den 

lisans, Mary Washington Üniversitesi’nden ise yük-

sek lisans ile mezun olacak. Mary Washington 

Üniversitesi’ne dil kursuna giden öğrencilerimiz 

ayrıca bu üniversitenin yaz okulundan kredili ders 

de alabileceklerdir.

Hâlihazırda eğitim veren bölümlerimiz için 

üniversite - sanayi işbirliğinin kurulması da ayrı 

bir önem taşıyor. Stratejik hedeflere ulaşabilmenin 

en önemli unsurlarından biri olan, üniversitemizin 

ve beşeri sermayenin bir araya gelebilmesi için 

de TTO ve Kariyer Merkezimiz ile sadece eğitim 

vermiyoruz, iş dünyası ile de köprüler kuruyoruz.  

Dolayısıyla teorinin yanı sıra verdiğimiz eğitim, 

uygulama ve staj olanakları da sağlamaktadır.

Bu anlamda desteklediğimiz projeye dayalı 

araştırmaların yanı sıra, imzalanan işbirlikleri ile 

pek çok öğrencimize Türkiye’nin önde gelen fir-

malarında staj yapma imkânı sağlıyoruz.

Unutulmamalıdır ki, her şeyin bir amacı olduğu 

gibi eğitimin de bir amacı vardır. Biz bu amacı; 

medeniyetimizin değerleri ile buluşturan, bilim 

üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği 

şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmek 

olarak belirledik. 

Okulumuza adım atan her öğrenci arkadaşımla, 

akademik ve idari personelimizle bu amaç için 

birlikte çalışacağız.  

Doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanımı, 

yeni keşif ve icatların yaygınlaştırılmasının akade-

mik personelin performansından geçtiğini bilerek 

desteğimizi çoğaltacağız. 

Kurumsallaşma için altyapı çalışmalarımız hızla 

devam ediyor. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

(EBYS) ile tüm yazışmalar şeffaf ve hesap verile-

bilir halde olacağından üniversitemizin kimliğine 

olumlu katkı sağlayacaktır. 

EBYS’nin özellikleri arasında, elektronik imzanın 

da işlerlik kazanması işlerin daha hızlı ilerleme-

sine imkân sağlayacaktır. Ayrıca üniversitemiz, 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 

Belgesi’ni Şubat 2016 itibariyle TSE denetimle-

rinden başarıyla geçerek almıştır. 
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Bu standarda ilave olarak önümüzdeki yıllarda 

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Siste-

mi, ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Belge-

si ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Belgesi 

alınması planlanmaktadır ve gereken çalışmalar 

başlatılmıştır. 

Üniversitemizde 23 öğrenci kulübü ve çeşitli 

öğrenci platformları bulunuyor. Kulüplerimiz ve 

öğrenci topluluklarımız, akademik eğitimin yanı 

sıra kültür, sanat ve spor etkinliklerinde fevkala-

de önemli çalışmalara imza attılar. Söyleşi, gezi, 

çalışma atölyeleri, sergi ve münevver ziyaretle-

ri başta olmak üzere birçok faaliyet kendilerini 

ve hayatı anlamlandırma adına çok önemliydi. 

Çalışkan, milletini ve vatanını seven entelektüel 

öğrenciler yetiştirmek için öğrenci faaliyetlerini 

daima destekliyoruz. 

Spor alanında 9 branşta faaliyet gösteriyor ve 

her geçen gün yeni sporcu adaylarımızı yetişti-

riyoruz. Bu noktada geçen yıl üniversitelerarası 

futbol 2. liginde şampiyon olarak 1. lige yükselen 

futbol takımımız ile okçulukta Türkiye şampiyo-

nasında bayanlarda takım halinde üçüncü olan 

bayan okçuluk takımımızı ve farklı şampiyonlarda 

çeşitli derecelere imza atan tüm okçuluk takımı-

mızı tebrik ediyorum. 

Bu yıl bizler için yatırım yılı oldu. Bu yatırımlar 

artarak devam edecek. Temelini attığımız kütüp-

hane ve cami müjdesini de sizlerle paylaşmak 

istiyorum. 10 bin metrekarelik bir alanda 1 milyon 

kitap kapasiteli kütüphanemiz İstanbul’un en bü-

yük kütüphanelerinden biri olacak. Yine temelini 

attığımız camimiz de okulumuzun önemli bir 

ihtiyacını giderecektir.

Sizler gerçekten bizler için, öğrencilerimiz için 

ve insanlık için çok değerlisiniz. Bugün yeni bir 

döneme giriyoruz. Şimdiye kadar defaatle vurgu-

ladım; bir kez de sizlerin adına burada vurgulamak 

isterim ki, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 

eğitimde ve araştırmada topluma ve insanlığa 

hizmette öncü bir üniversite olacaktır. Bunda siz 

hocalarımız, en önemli rolü oynayacaktır. Türki-

ye’de çok üniversite var ama burası bilgiyi aktaran 

değil, bilgi üreten büyük Türkiye’nin büyük ve 

öncü birkaç üniversitesinden biri olacaktır. Bize 

bu konuda önemli görevler düşmekte ve bizden 

önemli gayretler beklenmektedir.

Sözlerimi, sevgili öğrencilerimize seslenerek 

tamamlamak istiyorum.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni tercih 

ederek önemli bir adım attınız. Tarihî ve yemye-

şil 100 yılı aşkın bir külliye ve bu kampüs için-

de yapacağınız tek şey var: birbirinden kıymetli 

hocalarınızın kıymetini bilin ve o bilgilere talip 

olduğunuzu ispat edin. Zamanınızı iyi planlayın. 

Metodolojiyi, usulü iyi öğrenin ve çok çalışın! İyi 

bir planlama ile ders dışındaki faaliyetlere de za-

man ayırarak üniversitenin sadece dersten ibaret 

olmadığını, 24 saati kuşatan bir hayat olduğunu 

keşfedin.   

Böylece buradan mezun olduğunuzda, ‘do-

muza karşı aslan, yılana karşı kartal, baykuşa kar-

şı hüthüt, kargaya karşı bülbül’ olacaksınız ve 

dünyaya, eşyaya, her şeye anlamını yeniden siz 

getireceksiniz.

Üniversitemizin 6. akademik yılının ülkemiz 

ve tüm dünya için güzellikler getirmesini diler, 

burada eğitim aldığınız yılların en güzel ve verimli 

bir şekilde geçmesini temenni ederim. Tüm mi-

safirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür eder, 

en içten muhabbet ve en derinden hürmetlerimizi 

arz ederim.



14

   Sosyal Hizmet 2. Sınıf     
   Öğrencisi Melek Tekdemir’in 
 Açılış Konuşması

Saygıdeğer Hocalarım,

Değerli Arkadaşlar,

Ben Melek Tekdemir, Sosyal Hizmet İngilizce 

bölümü 2.sınıf öğrencisiyim. Öncelikle hepiniz 

hoş geldiniz. Umarım bu eğitim öğretim dönemi 

tüm arkadaşlarımız, üniversitemiz ve ülkemiz için 

hayırlar, güzellikler getirir.

Öncelikle bir soru ile başlamak isterim: Bir 

genç niçin üniversite eğitimi alır? Ben bu soru-

nun cevabını çok aradım. Çünkü sorgulanmayan 

bir amaca hizmet etmeyen hiçbir çaba makbul 

değildi ve olmamalıydı. Uzun bir sınav maratonu-

nun ardından üniversiteyi kazanmıştık, bir yönüyle 

zorlu bir süreç tamamlanmış, diğer taraftan yeni 

bir sayfa açılıyordu hayatımızda. Fakat şimdi ne 

olacaktı?

Böyle karmaşık duygular içinde tanıtım günleri 

kapsamında girmiştim kampüsten içeri. Tarif ede-

meyeceğim hoş bir duygu kaplamıştı içimi; daha 

sonraları bu duygunun ne olduğunu kavradım, 

huzur ve güvendi.

Tarihi bir mekânda, bir efsane olan Mehmet Akif 

Ersoy’un 135 yıl önce eğitim aldığı bu mekânda, 

asırlık ağaçlar arasında yürürken adeta bir rüya 

sahnesinde gibiydim. Yine bizim efsanelerimiz-

den yenilikçi padişah Sultan İkinci Abdülhamit’in 

kurduğu Halkalı Ziraat Mektebi’nde daha ilk daki-

kalardan itibaren bir aidiyet duygusunu almıştım 

üzerime. 

Daha sonra dersler başladı ve okuduğum bö-

lüm olan Sosyal Hizmet, sosyal devlet anlayışı 

sonucu oluşmuş olup, insanlar arasında hiçbir 

ayrım gözetmeksizin tüm bireylere yönelik bir 

meslek ve bilim olduğu için kendi alanımla ilgili 

en doğru tercihi yaptığıma inandım.

Derken üniversitenin sadece müfredat taki-

binden ibaret olmadığını, beynin yanında bir de 

kalbimizin olduğunu gösterdiler. Kültür sanat et-

kinlikleri ile medeniyetimizin değerleri ile yeniden 
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buluşturdular. Kampüste dolaşırken medeniyet hal-

kamızın son temsilcilerinden Sayın Sadettin Ökten 

Hocamızla, sanat ve estetiği hikmetle yorumlayan 

Sayın Turan Koç Hocamızla, siyasi analizleriyle ül-

kemize yeni ufuklar açan Sayın Yusuf Kaplan Ho-

camızla ve diğer tüm hocalarımızla aynı mekânda 

bulunmanın bahtiyarlığı bir başka idi. Daha ne is-

terdi ki bir genç? Değerli rektörümüz Sayın Prof. 

Dr. Mehmet Bulut ve bir saniyede 5 adım atabilen 

genel sekreterimiz Ömer Faruk Özbek’in gayretleri 

bizi güçlü kıldı.

Diğer tüm hocalarımız, kulüp ve platformlarda 

gayret gösteren tüm arkadaşlarımızın çabalarıyla 

yaşama sevincini yüklendik. 60 yılın birikimiyle ül-

kemizi aydınlatan İlim Yayma Vakfı bizlere de rehber 

olmaya devam ediyor. Bu nedenle İstanbul Saba-

hattin Zaim Üniversitesi’nin kurulmasında emeği 

geçen büyüklerimize, mütevelli heyetimize ve Rektör 

Hocamız’a teşekkür ederim. 

Hazreti Ali’ye atfedilen bir söz vardır: “Çocukla-

rınızı kendi yaşadığınız zamana göre değil, onların 

yaşayacağı zamana göre yetiştiriniz.” Bu sözden 

yola çıkarak Rektör Hocamız’ın her konuşmasında 

üzerinde önemle durduğu 3 dil projesinin bizler 

için ne kadar önemli bir fırsat olduğunu da anma-

dan geçemeyeceğim. Günümüzde sadece bir dil 

bilmenin yeterli olmadığının bilincinde olup bizlere 

3 dil projesi fırsatını sunduğu için üniversitemize 

teşekkür ederim.

Bölümüm İngilizce olduğu için hazırlık sınıfında 

bir sene boyunca İngilizce eğitimi aldım. Ayrıca, 

diğer yabancı diller için seçmeli ders kategorisinden 

2 dil daha seçme hakkım var. Kısacası bu projeyle 

3 dil bilen bir mezun olarak iş hayatına başlamış 

olacağım. Üniversitemiz sayesinde bir diplomalı 3 

mezun olarak mezun olacağız. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin genç 

zaimleri olarak asil geçmişimizi örnek alarak aydınlık 

geleceğimizi şekillendiriyoruz. 

İZÜ’nün bizlere sunduğu bir diğer imkân ise 

kampüsümüzde her sene onlarcası düzenlenen 

paneller, konferanslar ve seminerlerdir. Yeni öğrenci 

arkadaşlarıma bu programları mümkün olduğunca 

takip etmelerini öneririm. Bu programlar sayesinde 

alanında başarılı isimlerle bir araya gelerek gelişi-

mimize katkı sağlıyoruz. 

Bu nedenle okulumuza yeni katılan arkadaşla-

rımıza bir kulübe aktif bir şekilde üye olmalarını 

ve kulübün çalışmalarını yakından takip etmeleri-

ni öneriyorum. Daha fazla bilgi ve aktiviteler için 

üniversitemizin ve kulüplerimizin sosyal medya 

hesaplarını takip edebilirsiniz. 

İki sene sonunda daha iyi anladım ki, bir gencin 

üniversite okumasının amacı varmış, bu da gerçek-

ten asil geçmişimizi kuşanarak aydınlık geleceğe 

yolculuk yapmakmış. 

Sözlerime son verirken belirtmek isterim ki; 

bildiğiniz üzere hepimizi derinden yasa boğan 15 

Temmuz gecesi, ülkemiz için karanlık, demokrasimiz 

için çetin bir durumdu. Darbe teşebbüsü, halktan, 

emniyet güçlerimizden ve silahlı kuvvetlerimizden 

242 kişinin şehit, 2194 fedakâr insanımızın da kollarını 

ve bacaklarını feda ederek gazi olmaları sonucunda 

önlendi. Vatan hepsine minnettardır. 15 Temmuz 

şehitlerimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına baş sağ-

lığı diliyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza, 

kampüsümüze hoş geldiniz diyorum. Yeni eğitim 

döneminde tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
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İlim Adamlığı ve
İnsanî Vasıflarıyla

HALİL İNALCIK
“Tarih ilmine diğer disiplinlerle 

birlikte yaklaşımı, onun eserlerinin 
kıymetini birkaç kat daha artırmıştır. 

Bu nedenle yazdıkları sadece 
tarihçilerin değil, edebiyatçı, 

iktisatçı, hukukçu, sosyolog ve 
siyaset bilimcilerin ilgi alanındadır.”

Prof. Dr. Bülent ARI
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2
5 Temmuz 2016’da 100 yaşında iken kay-

bettiğimiz Prof. Dr. Halil İnalcık, ömrü-

nün bilfiil 75 yılını akademik hayatın için-

de geçirdi. 1. Dünya Harbi’nin sonlarında 

doğup Cumhuriyet’le birlikte öğrenimine başladı. 

Başkent Ankara’nın bütün zorluklarını, şehrin ge-

lişme çabalarını, kurulan yeni Dil ve Tarih-Coğ-

rafya Fakültesi’ni ilk anından itibaren yaşadı. Da-

rülfünun kapatılıp üniversite reformu (1933) ile 

İstanbul Üniversitesi’nin açılışının üzerinden 2 yıl 

geçmeden Ankara’da yeni bir fakülte daha açılır: 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-

tesi. Bu fakültedeki Hungaroloji, Sinoloji, Hitito-

loji gibi bölümlerin çoğu ilerleyen yıllarda eski 

rağbetini kaybetmiştir. Bunun bir istisnası Tarih 

bölümü ve oradan yetişen talebelerdir. Mehmet 

Altay Köymen, Osman Turan gibi yazdıkları hala 

kıymetini kaybetmeyen ilk mezun tarihçiler ara-

sından Halil İnalcık, dünya çapında bir ilim adamı 

olarak damgasını vurur.

Daha mezun olmadan Fuad Köprülü’nün 

gözüne giren genç Halil, ‘İlmî Yardımcı’ olarak 

başladığı akademik hayatını ölümüne kadar hiç 

ara vermeden sürdürdü. Bu süre zarfında onlar-

ca kitap, yaklaşık 400 makale yazarak Türk tarih-

çiliğinde pek çok alandaki boşlukları doldurdu. 

Bugün dünya üniversitelerindeki araştırmalarda, 

Beylikler, Bizans ve Osmanlı tarihine dair tashih 

ettiği kronoloji, müesseseleri anlatan eserleri ve 

sosyo- ekonomik tarihin derinlikli tahlilleri, el-ki-

tabı mahiyetini kazanmış durumda. Osmanlı-

ca’ya sağlam vukfiyeti sayesinde arşiv vesikalarını 

çabucak kavrayan İnalcık, kaynak neşrinde abi-

devi eserlere imza attı. Genç yaşında öğrendiği 

Fransızca’ya, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fars-

ça’yı ekleyerek alanındaki batı literatürünü çok iyi 

değerlendirdi.

Balıkesir Necati Bey muallim mektebinde 

iken Abdülbâki Gölpınarlı’nın yanında öğrendiği 

edebiyata daha sonra hukuk, iktisat ve sosyoloji 

araştırmalarını da ilave etmiştir. Tarih ilmine diğer 

disiplinlerle birlikte yaklaşımı, onun eserlerinin 

kıymetini birkaç kat daha artırmıştır. Bu nedenle 

yazdıkları sadece tarihçilerin değil, edebiyatçı, ik-

tisatçı, hukukçu, sosyolog ve siyaset bilimcilerin 

ilgi alanındadır.

 Araştırma Metodolojisi

Tarih araştırmalarına getirdiği yepyeni araş-

tırma metodolojisi, bundan sonra da ilmi halef-

lerine yol göstermeye devam edecektir. Tarihi 

kronikleri ve vesikaları kullanırken topoğrafya 

(yeryüzü şekilleri), toponimi (yer adları) ve nü-

mizmatikle (meskûkât) kontrol etmesi, bam-

başka bir usûl getirmiştir. Çağdaş kroniklerin 

bile zaman zaman düştükleri hataları, eksik ve 

yanlış rivayetleri bir kere de kendi gözleriyle ma-

hallinde incelemeye tabi tutar. Tarihi doğru mu 

vermiş, bahsettiği yer gerçekten orası mı, yoksa 

aynı isimdeki köy, kasaba, kale adları karıştırılmış 

mı kontrol eder. Bu veriler, sefer güzergâhı, fe-

tihler ve iskânlar için son derece önemlidir. Fark-
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lı kaynaklarla yapılan mukayeselerde bilgilerin 

mutabakatı halinde doğruluğu teyid edilmiş olur. 

İnalcık’ın bu araştırma tarzını bilmeyenler, 

çoğu meslektaşının yaptığı gibi kitaplarda ya-

zan bilgileri, dipnotlu olarak aynen aktardığını 

zannedebilirler. Hâlbuki bazı eserlerinin yayına 

hazır hale getirilmesi 30 seneyi bulmuştur. İnal-

cık, diğer kaynaklarla mukayese edip mahallin-

de gördükten sonra doğruluğuna kanaat getir-

diği olaylar silsilesini kaleme alırdı. Bu yüzden, 

yazdığı makale ve kitapların dosyaları açık du-

rur, araştırması tamamlandıktan sonra yayınevi-

ne giderdi. 

Bazı bulgularına hâlen itiraz edilmekte ve 

keşifleri ders kitaplarına alınmamaktadır. Afâki 

ve hayal ürünü bilgiye istinaden hocanın üs-

tünkörü kaleme aldığını düşünenler çıkmakta-

dır. Bu tür itirazcıların, İnalcık’ın çalışma tarzına 

mutlaka vâkıf olmaları ve getirdiği delilleri iyi-

ce tedkik etmeleri gerekir. Son yıllarda Arapça, 

Farsça, Fransızca ve Almanca neşriyat kulla-

nımı giderek azalmaktadır. İtalyan ve İspanyol 

kaynaklarının kullanımı ise nadirattandır. İnal-

cık bütün bu kulvarlarda yapılan neşriyatı takip 

ederek Osmanlı kaynaklarıyla mukayese ederdi. 

Bilginin onaylanmaması halinde konuya el sür-

mezdi. Mamafih, tarihi rivayetlerin, asırlar için-

de hakikati hangi şekillere soktuğunu keşfettiği 

haller vâkidir. “Osman Beğ” makalesini yazarken 

halk rivayetlerini, Bizans, Arap ve İtalyan kay-

naklarını meczetmesi buna en iyi örnektir. Aka-

demik araştırma usulünü özetleyecek olursak:

• Kaynaklara eleştirel yaklaşır,

• Sosyo-ekonomik olgulara önem verir,

• Tarihe, siyâsî tarihten çok müesseseler 

tarihi ve sosyal tarih perspektifinden bakar,

• Siyâsî tarih alanında, tarihin akışını, kay-

naklara sadık kalarak canlı bir tablo gibi tas-

vir eder. 

Kaynak neşri ve araştırmalarının yayınına 

ilaveten, yurtiçi ve yurtdışında meslektaşlarını 

bir araya getirerek hacimli eserlerin hazırlanma-

sına önayak olmuştur. Kültür Bakanlığı’nın bas-

tırdığı 2 ciltlik Osmanlı Uygarlığı (İngilizce bas-

kısı Ottoman Civilization) literatürde yerini alan 

muazzam bir eserdir. Cambridge Üniversitesi 

yayınları arasında neşredilen An Economic and 

Social History of the Ottoman Empire ise bir 

başka kült eseridir. Dünyadaki üniversitelerde 

ders kitabı olarak okutulmaktadır. Eser, Fernand 

Braudel’in Akdeniz ve Akdeniz Dünyası adlı kita-

bının eksik bıraktığı Doğu Akdeniz’in ekonomik 

ve sosyal tarihini ele almaktadır.
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UNESCO’nun çıkardığı 6 ciltlik dünya tarihinin 

5. cildinin Peter Burke ile birlikte yayına hazırlayıcı-

sı ve editörüdür. Bu eser çok sayıda dile tercüme 

edilecek ve okullarda kullanılmak üzere kısaltılmış 

ciltler halinde yayınlanacaktır.

 Leiden E.J. Brill yayınevinin çıkardığı En-

cyclopedia of Islam’da bugüne kadar 43 makalesi 

yayınlanmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansik-

lopedisi bu maddelerin çoğunu tercüme ederek 

yayınlamıştır. Yine Brill yayınevi tarafından çıkarılan 

The Ottoman Empire and Its Heritage serisinin Su-

raiya Faroqhi ile beraber kurucusudur. Bu seriden 

bugüne kadar rapor verdiği 40 kitap neşredilmiştir. 

Bu seri, uluslararası Osmanlı-Türk incelemelerine 

en büyük katkıyı yapmaktadır. 

Sonuç olarak, hocanın eserleri bir küll halin-

de ele alınacak olursa, cevabını aradığı soruların, 

aslında bütün Osmanlı tarihçilerinin kafasını kurca-

ladığını görürüz. O, Osmanlı tarihinin hemen her 

alanında yaptığı sondajlarla gelecek kuşakların çok 

ihtiyacı olan temel kavram ve terimleri kullanıma 

hazır hale getirmiştir. Böylece Osmanlı tarihini, ide-

olojik ve romantik yaklaşımların saptırmalarından 

kurtararak asıl mecrasında akmasını sağlamıştır. 

Eserleri dikkatle incelenirse görülecektir ki, İnal-

cık’ın 75 yıl boyunca asıl yapmak istediği Osman-

lı Tarihi’nin kronolojik akışının ve müesseselerinin 

tam ve doğru biçimde algılanmasıdır. Bunun için 

de olayların doğru bilinmesi, ölçü ve tartılara va-

rıncaya kadar, terim ve terminolojisiyle, hiçbir şüp-

heye mahal bırakmayacak şekilde gözler önün-

de canlanmasıdır. Ancak bundan sonra yapılacak 

olan yorumlar doğru kabul edilebilir. Tabii ki İnalcık 

bundan sonra yapılacak olan tarihi yorumları ikti-

sat tarihçilerine, sosyologlara ve siyaset bilimcilere 

bırakmıştır. Bu sebeple İnalcık’ın Türk tarihçiliğine 

yaptığı hizmetler henüz tamamlanmış değildir. 

Onun asıl fonksiyonu şimdi başlamıştır ve bitecek 

gibi de görünmemektedir. Çünkü onun keşifleri ve 

tashihlerinin henüz tam manasıyla anlaşılabildiğini 

söyleyemeyiz. Bunlar hakkıyla algılandığında İnal-

cık’ın ne kadar muazzam bir külliyat bıraktığı, bütün 

sosyal bilimcilere ne kadar teferruatlı bir malzeme 

hazırladığı daha iyi anlaşılacaktır. Bundan sonra biz-

lere düşen vazife onu sadece “dikkatle” okumaktır. 
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 Ödülleri

Uluslararası camia, Halil İnalcık’ın titiz, dik-

katli ve diğer ilim dallarında çalışanlara da örnek 

olan araştırmalarına kayıtsız kalmamıştır. Atina, 

Kudüs İbrani, Bükreş, Sofya, Kırgızistan Üniver-

siteleri başta olmak üzere 20’den fazla üniversi-

te senatosu fahri doktora payesi tevcih etmiştir. 

The Royal Historical Society, (Londra) Muha-

bir Üyelik, The Royal Asiatic Society, (Londra) 

Şeref Üyeliği, L’école des Hautes Ètudes en 

Sciences Sociales, (Paris) Ziyaretçi Direktörlü-

ğü, American Academy of Arts and Sciences 

Üyeliği, Srpska Akademija Nauka i Umetnost 

(Sırbistan Bilim ve Sanat Akademisi / Belgrad) 

Üyeliği, Middle East Studies Association Şeref 

Üyeliği, American Historical Association Şe-

ref Üyeliği, Institutul de Istorie Nicolae Iorga 

(Nicolae Iorga Tarih Enstitüsü / Bükreş) Şeref 

Üyeliği, The British Academy, Muhabir Üyeliği, 

onun uluslararası alanlardaki akademik akredi-

tasyonunun şahitleridir. Bunlara ilaveten kendi-

sine tevcih edilen İslam Tarihi Sanat ve Kültür 

Araştırma Merkezi (IRCICA) Ödülü, İslam Kon-

feransı Teşkilatı (1986), T. C. Dışişleri Bakanlığı 

Yüksek Hizmet Madalyası ve Diploması (1991), 

Titulesco Yüksek Hizmet Madalyası, Romanya 

Büyükelçiliği, Ankara (1995), Macaristan Cum-

hurbaşkanlığı Liyakat Nişanı (2002), T. C. Kültür 

Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü (2002), 

T. C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 

Ödülü (2004) ile Kral Faysal Vakfı Ödülü (2011) 

onun akademik liyâkatini tescilleyen mükâfat-

lardır.

Cambridge Üniversitesi yayınları arasında neşredilen “An 
Economic and Social History of the Ottoman Empire” 
ise bir başka kült eseridir. Dünyadaki üniversitelerde ders 
kitabı olarak okutulmaktadır.
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   Ders ve
 Seminer Usûlü

Araştırma metodolojisindeki bu hassasiye-

ti, Halil İnalcık’ın seminerlerine de yansırdı. Bir 

vesika okunduktan sonra ne anlaşılması gerek-

tiği uzun vakit alırdı. Metnin tam olarak izahı 

için önce lügatlere bakılır, filolojik hataya düş-

memeye çalışılırdı. Gerekirse devrin termino-

lojisindeki manasını tam olarak yerleştirmeye 

çalışırdı. Bu sayede, vesikayı hazırlayan bürok-

rasinin beklediği şeye vâkıf olasını beklerdi tale-

belerden. Bunun ardından bir kanun maddesi, 

ya da fermanın yazılma gerekçesi üzerinde du-

rulurdu. Bu genellikle yeni ortaya çıkan durum-

dan, sui-istimallerden ya da değişen şartlardan 

dolayı idi. Konuya bu şekilde tam hâkimiyet 

sağlandıktan sonra metnin genel çerçevesi-

nin tahliline geçilirdi. Bu sayede, onun semi-

nerlerini takip edenler birkaç sene içinde Os-

manlı vesikalarının sadece diline değil, ruhuna 

da hâkimiyet sağlayabilirdi. Bu seminerler, tez 

araştırması yapanlar için ileri seviyede antren-

man imkânıydı. Artık kendi tezine çalışacaklar, 

kaynakları nerede arayacaklarını, hangi kayna-

ğı nasıl değerlendireceklerini, kime güvenip 

kimi ihtiyatla kullanacaklarını bilirdi. Tabi 

kitâbiyat bilgisi, bunlara tezde nasıl atıf 

verileceği akademik formata bürünür-

dü. Ödev ve tezlerde dikkatsiz davranıp 

hatalara düşenler, şiddetli akademik 

tenkidden paylarını alırdı. Bu tenkidler 

hiçbir zaman şahsi olmayıp sadece 

ders çerçevesinde kalırdı.

 Tez Konuları 

Ders ve seminer ödevleri talebe-

lerin yetişmesi içindir. İnalcık 

daima talebelerinin yükseğe 

çıkması için çaba sarfeder-

di. Bazı hocaların, hazırla-

dığı kitabı parçalara ayırıp 

talebelere ödev taksimatı 

yaptığı vakidir. Bu ödevler 

zamanla işlenerek kendi 

adıyla kitap olarak neş-

redilmiştir. İnalcık hiçbir 

zaman böyle bir şeye 

tevessül etmediği gibi, 

yıllarca biriktirdiği dos-

yaları, zamanı olmadığı için yazamayacağına 

kanaat getirdiğinde talebelerine teslim etmiştir. 

Araştırma safhası hayli ilerlemiş bu dosyaların 

çoğunu, master ve doktora talebelerine tez ko-

nusu olarak vermiştir.

 Talebelerine Tavrı

Talebelerinin çalışmalarına o kadar önem 

verirdi ki, her tezi dikkatle inceler ve tavsiye-

lerde bulunurdu. Kendi eserlerinde talebeleri-

nin tezlerine atıfta bulunmaktan çekinmezdi. 

Bu sayede yeni çalışmaları sürekli takip eder 

ve literatürü yakından takip ederdi. Talebelerini 

kendini yetiştirmeleri için yurtdışına gönderir, 

ihtiyacı olanlara cebinden harçlık vererek yol-

da bırakmazdı. Yıllar boyunca çeşitli şehirlerde 

pek çok talebeye sekreteri aracılığıyla aylık burs 

gönderir ve onların eğitimine yardımcı olurdu. 

Bursa’daki köylerde araştırma yaparken rastla-

dığı babasından ayrı bir çocuğun okulunu bı-

raktığını görünce ona burs vererek eğitimini ta-

mamlamasını sağlamıştı. Hülasa, sadece kendi 

talebelerine değil, okuyan herkese yardım eden 

insan dostu bir ilim adamıydı. Kendisini 

hasret ve rahmetle anıyoruz.
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İZÜ’DEN DEV ATILIM: 

BÖLGENİN EN BÜYÜK
İSLAM EKONOMİ VE

FİNANS MERKEZİ

Halkalı kampüsümüzde yer alan 
İSEFAM’ın açılış töreni Rektörümüz Prof. 

Dr. Mehmet Bulut, Albaraka Türk Genel 
Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu ve 

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan’ın 
konuşmalarıyla başladı.
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“Merkezimiz, sadece bina - yapısal 
özellikleriyle ‘ilk’ olarak kalmayıp 

uzman kadrosu ve geliştirdiği eğitim 
sistemi, projeleri ve yayınlarıyla da 

‘en’ kapsamlı İslam iktisadı merkezi 
niteliğinde olmalıdır. Birçok ‘ilk’ ve 

‘en’ yönleriyle bu merkezimiz İslam 
dünyasında, alanında, bir ‘ekol - okul’ 

olması yönünde gayret etmelidir.”

Ü
niversitemiz bünyesinde, yapımını Alba-

raka Türk ve Kuveyt Türk Katılım Banka-

ları’nın üstlendiği, Uluslararası İslam Eko-

nomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (İSEFAM) Binası açılış töreni ve “Küresel Bir 

Merkez Olma Yolunda; Türkiye’de İslam Ekonomisi 

ve Finansı” Paneli 28 Ekim 2016 Cuma günü ger-

çekleştirildi.

Hayata geçirdiği Uluslararası İslam Ekonomi ve 

Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İslami fi-

nans alanında öncü çalışmalar yapmayı amaçlayan 

üniversitemiz, Türkiye’de katılım bankacılığının son 

yıllarda yaşadığı gelişime; düzenlediği etkinlikler, 

konferanslar, yaz okulları ve eğittiği personelleriyle 

destek vererek akademik çalışmaların da merkezi 

olmayı hedefliyor.

Halkalı kampüsümüzde yer alan İSEFAM’ın açı-

lış töreni Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, Alba-

raka Türk Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu 

ve Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan’ın konuş-

malarıyla başladı. Açılış sonrası Katılım Bankaları 

Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz’ün modera-

törlüğünde düzenlenen “Küresel Bir Merkez Olma 

Yolunda Türkiye’de İslam Ekonomisi ve Finansı” pa-

neline ise BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Hazi-

ne Müsteşarı Osman Çelik, Borsa İstanbul Başkanı 

Himmet Karadağ ve Merkez Bankası Banka Meclisi 

Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman konuk oldu. İSEFAM’ın 

ilk açılış dersini ise Dünya Bankası Küresel İslami Fi-

nans Geliştirme Merkezi Direktörü Dr. Zamir İkbal 

verdi.

Açılış konuşmasında Üniversitemiz Mütevelli 

Heyet Başkanı Ramazan Evren, “Merkezimiz, sade-

ce bina - yapısal özellikleriyle ‘ilk’ olarak kalmayıp 

uzman kadrosu ve geliştirdiği eğitim sistemi, pro-

jeleri ve yayınlarıyla da ‘en’ kapsamlı İslam iktisadı 

merkezi niteliğinde olmalıdır. Birçok ‘ilk’ ve ‘en’ yön-

leriyle bu merkezimiz İslam dünyasında, alanında, 

bir ‘ekol - okul’ olması yönünde gayret etmelidir. 

Onun için huzurunuzda başta rektörümüz olmak 

üzere akademisyenlerimize ve paydaşlarımıza ses-

lenmek istiyorum. Böylesine güzel bir çalışma or-

tamına kavuştuğunuz için bugünden itibaren so-

rumluluğunuz, kat be kat artmıştır. Gereğini en iyi 

şekilde yapacağınızdan eminim” diye konuştu.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Mede-

niyetimizin unutulan bütün hasletlerini genç nesil-

lere öğreterek yıkıldığımız yerden kalkacağız” diye 

konuşurken Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı 

Temel Hazıroğlu ise, “Bu bünyede böyle bir mer-



24

kezin kurulması İslam dünyası açısından kendimizi 

yeniden ifade edebilmek adına çok önemli” dedi.

İSEFAM’ın Türkiye’de bir ilk olmasının yanı sıra 

dünyanın bu alandaki en büyük araştırma merkez-

leri arasında yer aldığına dikkat çeken Rektörümüz 

Prof. Dr. Mehmet Bulut, Merkez’in Londra, New 

York ve Frankfurt gibi merkezlere dağılmış olan 

Müslüman ülkelerin sermayelerinin İstanbul’da top-

lanmasına ivme kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

İslami finans merkezi olmanın, tarihi birikimi ve 

coğrafi konumuyla en çok İstanbul’a yakışacağını 

ifade eden Prof. Dr. Mehmet Bulut, Türkiye’nin is-

tikbalinde İSEFAM’ın kritik bir rol oynayacağını kay-

detti.

Prof. Dr. Mehmet Bulut, şu an 2 trilyon dolar 

civarında bulunan küresel İslami finans büyüklüğü-

nün gelecek 5 yılda 3,5 trilyon dolara ulaşacağı dik-

kate alındığında Türkiye’nin ve İstanbul’un bundan 

pay alması noktasında bu merkezin özellikle eğitim 

ve araştırma alanında yapacağı çalışmaların katkısı 

olacağını söyledi.

İSEFAM binasının yapımını üstlenen Kuveyt Türk 

ve Albaraka Türk Katılım Bankaları’na desteklerinden 

ötürü teşekkür eden Rektörümüz, “İslam Ekonomisi 

ve Finansı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci-

lerinin öğrenim göreceği merkezimizde bu alanda 

çalışacak, donanımlı gençler yetiştireceğiz. Lisans 

öğrenim süresince, İslam ekonomisinin teorik arka 

planını öğrenecek olan öğrencilerimiz, bu alanda 

uygulamaya yönelik dersler alarak, piyasayla iç içe 

öğrenim görecekler. Yüksek lisans programlarında 

ise Türkçe ve Arapça eğitim verilerek, hem Türki-

ye’deki personelin bilgilerinin artırılmasını, hem de 

yurt dışından gelen öğrencilerin bu alanda uzman-

laşmasını sağlayacağız” diye konuştu.

İslam ekonomisinin yükselmesiyle, Türkiye 

ekonomisinin daha güçlü hale geleceğine dikkat 

çeken Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Türkiye ekonomisi-

nin daha güçlü olması demek, ülkemizin dünyada 

hak ettiği yerlere çok daha kolay ulaşması anlamına 

geliyor. Katılım bankalarımızla işbirliği içerisinde gü-

zel işlere imza atacağız” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Bulut, Uluslararası İslam Eko-

nomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merke-

zi’nin, tarihsel ve kültürel mirasçısı olduğumuz İslam 

İslami finans merkezi olmanın, 
tarihi birikimi ve coğrafi 

konumuyla en çok İstanbul’a 
yakışacağını ifade eden Prof. 

Dr. Mehmet Bulut, Türkiye’nin 
istikbalinde İSEFAM’ın kritik 

bir rol oynayacağını kaydetti.



25
www.izu.edu.tr

ekonomisi ve finansı alanların-

da yapılan araştırmalara kat-

kı sağlamak gayesiyle, 2012 

yılında kurulduğunu ve Tür-

kiye’de üniversite düzeyinde 

kurulmuş ilk araştırma merke-

zi olduğunu ifade etti.

Merkez’in yaptığı aka-

demik çalışmaların, sektörde 

eksik kalan teorik bilgileri ta-

mamlamakta büyük önem 

taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. 

Mehmet Bulut, konuyla ilgili 

şunları söyledi:

“Bizler faizsiz finans kav-

ramını sadece finans değil ekonomi bağlamında da 

ele alıyoruz. Diğer bir deyişle, toplumda atıl duran 

hiçbir kaynak kalmasın istiyoruz. Türkiye’nin, 2023 

ve 2071 hedeflerine bu şekilde ulaşabileceğini dü-

şünüyoruz. Dolayısıyla İslami bankacılığın ülkemiz-

de atıl kalmış kapasite başta olmak üzere toplumun 

bütün kesimini ekonomik büyüme yarışına dâhil 

etmesinin çok önemli bir faktör olduğu görüşünde-

yiz. Ayrıca Müslümanların kendi değerler sistemine, 

inançlarına, medeniyet birikimlerine göre hayatı ya-

şamalarını, bu dünyada mutluluk içinde büyürken 

huzura ulaşmalarını temin etmiş olacağız.”

Ernst&Young tarafından hazırlanan Dünya Ka-

tılım Bankacılığı 2016 Rekabet Raporu’na göre dün-

yadaki İslami bankacılık varlıklarının 2020 yılında 1.6 

trilyon varlığa ulaşabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. 

Mehmet Bulut, sektörün öngörülen toplam kârının 

ise 30 milyar dolar olduğunu belirtti.

Türkiye’de ise sektörde katılım bankalarının pa-

yının yüzde 5 civarında olduğunu kaydeden Prof. 

Dr. Mehmet Bulut; “Dolayısıyla şu anki mevcut pazar 

payının kimseyi tatmin etmediği görülüyor. Katılım 

bankacılığının 2025’te bu payı yüzde 15’e çıkarılmak 

isteniyorsa pozitif ayrımcılık içeren, teşvikler ve ver-

gi avantajları ile desteklenen uygulamalar yapılması, 

özellikle halk nezdinde bu bankalar için farkındalık 

yaratılması şarttır. Bu açıdan katılım bankalarına da 

büyük iş düşmektedir. Onların da kârlarından fe-

dakârlık ederek daha düşük kâr oranlarıyla finans-

man sağlamaları, daha yüksek oranda kâr dağıt-

maları, ayrıca hizmet ağlarını yaygınlaştırmaları bu 

büyüme döneminde yapılacak diğer adımlar olabilir. 

Ayrıca faizli bankalar dediğimiz geleneksel bankalar 

ile kıyasladığımızda ürün açısından yetersiz olunma-

sı da kısa vadede düşük kâr oranı ile finansman sağ-

lama ve yüksek kâr dağıtımı ile en azından rekabet 

açısından katılım bankalarına bir ivme kazandırabilir. 

Katılım bankalarıyla çalışmayan her kişi potansiyel 

bir müşteri olarak görüleceğinden diğer bankalara 

oranla ulaşılacak hedef kitle daha geniştir. Bu açıdan 

algı ve tanıtım faaliyetleri konusunda önemli yatırım-

ların yapılması da iyi olacaktır” diye konuştu.

Dünyanın ağırlık merkezinin yer değiştirdiği bir 

çağda yaşadığını ve geleceğin bu coğrafyada şekil-

lenebileceğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Bulut, 

sözlerine şöyle devam etti:

“Bu açıdan baktığımızda dünyada ve Türkiye’de 

İslami finans ve bankacılık sektörünün gelişeceği 

ve mevcut sistemin üretmiş olduğu adil olmayan 

bölüşüm, reel kaynaksız suni büyüme gibi husus-

lara çözüm üretebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle 

devlet desteğiyle kurulmuş olan katılım bankaları ve 

son süreçte atılan adımlar bu sektöre olan desteği 

göstermektedir. Bunun yanında İstanbul’un Ulusla-

rarası Finans Merkezi olması konusunda atılan adım-

lar Türkiye’yi aynı zamanda İslami finansın geleceği 

konusunda da söz sahibi bir ülke haline getirecektir.

Burada belirtmemiz gereken husus tüm bu 

gelişmelerin birbirinden bağımsız değerlendirileme-

yeceğidir. Güçlü, siyasal istikrarını sağlamış ve kendi 

iradesine sahip çıkabilen bir Türkiye’nin ekonomik 

ve finansal anlamda bir sinerji oluşturacağı ve çekim 

merkezi olabileceği açıktır. Bu nedenle İslâm dünya-

sı ve Türkiye’nin parlak geleceği finansal ve ekono-

mik sektörün de geleceğinin parlak olduğunun bir 

göstergesidir.”
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B
ugün 20 Temmuz 2016 Çarşamba günü, 

saat 22.43. Mâlum darbenin üzerinden tam 

5 gün geçmiş. Ancak gelebildim kendime ve 

naçizane vazife bildiğim tarihe not düşme 

işine şu an girişiyorum. Şu güne kadar hâlâ “Rüya 

mıydı yaşadıklarımız?” diye düşünüyordum için için. 

Bu kâbusun bitmesi için sürekli yüzümü yıkıyordum. 

Sonra birden geçti. Artık sakinim. Olanlar gerçek. 

Tiyatroda değiliz baylar. Her şey olabildiğine sahici.

Ben kimim? Darbe girişimi gecesi neredeydim? 

Orada ne oldu? İsmim Ayşe Beyza, 19 yaşındayım, 

hukuk öğrencisiyim. O gün, yani 15 Temmuz günü 

sabahında Ankara’ya, geçen haftalarda çıkan kitabımı 

sevdiklerime, büyüklerime takdim etmek için gitmiş-

tim. Tüm gün bir dolu insanla görüşüp, Ankara’nın 

sıcağında kavrulup bir de güzel hasta olmuştum. 

Akşam 19’u geçe Kızılay’da Türkiye Belediyeler Birliği 

Konukevi’ndeki odama kendimi zor attım. Normal 

şartlarda o akşam da görmem, görüşmem gereken 

insanlar var iken sıcak havaya gafil avlanıp hâlsiz 

düşmüştüm. Biraz uyuyup dinlendikten sonra kal-

kar çıkarım dışarıya diye düşündüm. Eczaneden 

ilaç, marketten su almak lazımdı. Dedim ya gafil 

avlanmıştım.

Darbe
Gecesi

Günlüğü
Ayşe Beyza ÇİÇEK

Hukuk Bölümü 2. Sınıf

“Yalvarıyorum Allah’a. Ne olur 
evime, odama döneyim. Vallahi 

iyi bir insan olacağım. Hayır, 
ölümden korkmuyorum. Hiçbir 

zaman korkmadım ölümden. 
Yalnızca bir başıma şu odada 

gelmek bilmez sabahı beklemek 
çok zor. Eve döneyim, söz iyi 

bir insan olacağım.”

 15 Temmuz Gecesi İZÜ’lü Gençler
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Herkese iyi olduğumu bildiriyordum 
ben de. Oysa iyi miydim 

bilmiyorum. Çok da bilmediğim bir 
şehirde, olayların göbeğinde, bir 

otel odasında yalnız başımaydım.

Saat 22.00’ye doğru bazı sesler çalınıp durmaya 

başladı kulağıma. Zaten zor uyumuşum, bu ne gürültü 

deyip kalktım iki defa. Akabinde ne yapıp edip tekrar 

yattım. O uyku uyanıklık arasında sesleri hep hasta-

lığımdan ötürü duyuyorum sandım. Zaten bilincim 

yerinde değildi. Sesler İstanbul Florya’da birbiri ardına 

hemen başımızın üstünden alçalarak uçan uçakların 

seslerinin neredeyse aynısıydı. Zaten Florya’da ne 

işim vardı, rüyada olmalıydım. Dedim ya yattım bir 

şekilde. Ama 3. kez uyandığımda sesler iyice artmıştı. 

Saat 23’e geliyordu. Dışarı bakmadan önce Twitter’a 

baktım. Tuhaf tuhaf tweetler mevcuttu ana sayfamda. 

Darbe diyordu, köprü diyordu, asker diyordu millet. 

Ne oluyordu? Ne darbesi? Daha iki saat önce dışa-

rıdaydım, her şey normaldi. Ben meseleyi anlamaya 

çalışırken Yusuf Kaplan’ın da darbe tweetini gördüm. 

Görür görmez de fırladım yataktan. Mesele hakikaten 

ciddi olmalıydı. Saat 22.57. Yusuf Kaplan üniversiteden 

hocam. Aradım, “Hocam, neler oluyor?” dememe 

kalmadan hoca “Darbe!” dedi. “Ne yapacağız?” dedim. 

“Memleketi bu şerefsizlere bırakmayız!” dedi. Kapattık 

telefonu. İnandım ama inanmak istemiyordum. Bir iki 

kişiye mesaj attım. Hepsi de “Darbe!” dedi. Hakikaten 

köprüyü tutmuştu askerler. Genel Kurmaylık’da da 

çatışma varmış. Genel Kurmaylık mı? İki sokak aşağım 

orası. Fethullahçı askerler yapmış darbeyi. Duydu-

ğum sesler de jetlere aitmiş. Camı açıp bakıyorum. 

Jetler, şu geçip duran şeyler demek, diyorum kendi 

kendime. Allah kahretsin.

Annemi arıyorum, açmıyor telefonu. Babamı 

arıyorum, o da açmıyor telefonu. Başlarına bir şey 

mi geldi acaba? Allah korusun. Kardeşlerim zaten 

memlekette dedemin yanındalardı. Onlara bir şey 

olmaz. Ama annem, babam açmıyordu bir türlü 

telefonu. Yanlarında olabilir düşüncesiyle teyzemi 

aradım. Teyzem yanlarında değil. Darbeden haberleri 

yokmuş. Annemler Florya’da imiş. Hani çocukları yok 

ya. Bir deniz havası alalım, çay içelim diye gitmişler 

oraya. Teyzem ulaşırmış onlara. Dikkat etmeliymi-

şim. Kapattım telefonu. Hemen abdest aldım, üzerimi 

değiştirdim, valizimi topladım. Bulunduğum otelde 

tüm Türkiye’den eski ve yeni belediye başkanları, 

meclis üyeleri ve aileleri vesaire kalıyordu. Darbeci-

ler bulunduğum yeri basabilirdi, dağınık bulunmak 

istemedim o endişe ve heyecan ile. Otelde kapılar 

çarpılıp duruyor. Bu kadar mı çabuk bastılar yahu? 

Odanın kapısını açmaya çalışıyorum. Alarm çalıyor. 

Kapatıyorum mecbur. Koridordan sesler gelmeye de-

vam ediyor. Bir yandan sağa sola mesaj atıyorum. 

Kimsenin darbeden haberi yok. Ya Hak!

Darbeyi duyan arayıp “Sakın dışarı çıkma.”, “Panik 

yapma.”, “Korkuyor musun?” minvalindeki cümlele-

ri art arda sıralıyordu. Herkese iyi olduğumu bildiri-

yordum ben de. Oysa iyi miydim bilmiyorum. Çok 

da bilmediğim bir şehirde, olayların göbeğinde, bir 

otel odasında yalnız başımayım. Açıkçası yavaştan 

bir korku almaya başlıyor beni. Zaten jet sesleri hiç 

kesilmiyordu dışarıda. Saat 23.15’de helikopter ses-

leri başladı. Perdeyi ve camı tamamen açıp semayı 

izlemeye başladım. Hocalarımdan biri CNN Türk’ü 

takip etmemi söyledi. Açtım hemen. Bir yandan da 

Twitter’a bakıyorum. Twitter’a erişim arada gidip ge-

liyor. CNN iyi, CNN’de kalayım. Yoksa NTV miydi ilk 

açtığım kanal? Hiç hatırlamıyorum.

Aklımda onlarca soru dört dönüyor. Buradan, 

bu odadan çıkabilecek miyim acaba? Kızılay’dan 

daha güvenli nereye geçebilirim? Tanıdığım abileri 

arıyorum ulaşamıyorum hiçbirine. Acaba evime bu 

hafta dönmek nasip olur mu? Soruları durduruyo-

rum kafamda. Sakin kalmalıyım. Henüz gece yarısı 

bile olmadı vakit. Kapı alarmına aldırmayıp doğruca 

lobiye iniyorum neler oluyor diye. Üç beş tane adam 

toplanmış televizyondan haber takip ediyor. Herkes 

ayakta. Tam o sırada otele ağlayarak bir abla giriyor. 

“Ne olur beni bu gecelik alın buraya! Param da var 

kimliğim de! Sadece bir gecelik lütfen! Dışarıda kal-
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dım!” diye nice cümleyi hiç nefessiz, bol gözyaşıyla 

sıralıyor. Burası normalde halka açık bir otel değil 

tam olarak. Güvenlik de resepsiyondaki abi de başta 

şaşalasa da ablacağızı teskin edip hemen bir oda 

veriyorlar ona. Ben de geri odama çıkıyorum. Sokağa 

bu kadar yakın olmak tedirginlik verici.

Saat nihayet 00.00. Whatsapp’taki iki hocam ve 

bir arkadaşımın olduğu grubumuza mesaj atıyorum. 

“Jetler ateş etmeye başladı kafamızın üstünde. Ne 

olur ne olmaz haklar helal edile.” Hocam “Ya Set-

tar” çek diyor. Setr… Örtmek… Kelimenin kökenine 

dalıp gidiyorum birkaç dakikalığına. “ TRT Haber’i 

açın. Bildiri okunuyor.” diyorlar. Canhıraş açıyorum 

TRT’yi. Mavi ceketli, sarı saçlı bir abla donuk bir 

yüz ifadesiyle bir metin okuyor. “Sokağa çıkma 

yasağı” ifadesinden başka bir şey anlamıyorum. 

Donup kalıyorum. O belgesellerde izlediğimiz, 

kitaplarda okuduğumuz 80 darbesi gibi sokağa 

çıkmak yasak. Kapana kısıldım. Sonsuza kadar bu 

otel odasında bir başıma kalacağım. Bencilliğim-

den utanıyorum. Yüzümü soğuk suyla yıkıyorum. 

Birikmiş “İyi misin?” mesajlarına cevap veriyorum. 

İyiyim ben, meydanda bile değilim. Aklıma Boğaziçi 

Üniversitesi’nde okuyan arkadaşlarım geliyor. Okul 

da, kaldıkları öğrenci evi de Boğaziçi Köprüsü’nün 

dibi. Hemen arıyorum. Oh, Allah’a şükür, iyi hepsi.

O sırada bir mesaj geliyor. “Darbe resmileşti. 

Hükümet devrildi. Tayyip asılacak. Polis askeri, as-

ker polisi vuracak. Sonumuz hayrolsun.” Okuyun-

ca çıldırıyorum. Gördüğüm ilk yerde bunu yazanı 

yumruklayacağıma ant içiyorum. Saat 00.30’a doğ-

ru asılacak denen Erdoğan, Cumhurbaşkanımız, 

görüntülü konuşmayla bir telefondan canlı yayına 

bağlanıyor. Bu adam ne zaman bu kadar yaşlandı? 

CNN Türk’teki herkes çok panik gözüküyor. Erdo-

ğan herkesi sokağa çağırıyor. O an için bu çağrı 

çok anlamsız geliyor bana. Çıldırmış olmalı. Ateş 

yağıyor resmen gökten. Nasıl riske atar halkını? 

Çok sonra anlıyorum ki o gün bizim milletimiz 

çıkmasaymış dışarı kül duman olurmuşuz yeminle. 

Tanıdıklarımın hep sokakta olduğu bilgisini alıyorum. 

Allahu ekber! Yürüyün tanklara bilader. Hocalarıma 

dışarı çıkıp çıkamayacağımı soruyorum. Hocala-

rıma soruyorum çünkü anne babamın telefonları 

kapalı. Hocalarım kati surette izin vermiyor dışarı 

çıkmama. Ankara’daki tanıdıklarımı arıyorum. Biri 

meydanda, biri Beştepe’de, biri Genel Kurmaylı-

ğın orada. Hepsi de “Olduğun yerde kal” diyorlar. 

Kalıyorum mecbur.
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Saat 00.41, İHH sokağa çağrı mesajı atıyor. Sonra 

sırayla diğer STK’lar… Akın Öztürk darbecilerdenmiş 

diyorlar. Akın Öztürk de kim? Hiç bilmiyorum. Kızı-

lay’da halkın tankların üzerine çıktıklarını duyuyorum. 

Dışarıdan silah sesleri geliyor. Yani patlamalı sesler… 

Herhalde silahtır, diyorum. Jetler gittikçe daha da al-

çaktan uçmaya başlıyor. Karşı apartmandan iki daireyle 

beraber ara sıra muhtemelen göz göze gelerek geçen 

jetleri izlemeye devam ediyoruz. Elimiz kolumuz bağlı, 

duadan başka çıkar yol yok. Kafamda onlarca kez 

tek bir cümle yankılanıyor: “Sokağa çıkmak lazım.” 

Hemencecik sırt çantamı hazırlıyorum. Otelin ana 

kapısından çıkmama imkân yok, kimse müsaade etmez 

kız başıma. 1. kattayım, pencerenin biraz altında çatı 

var oradan atlarım aşağı diye düşünüyorum. Pence-

reden çatıya iniyorum, tam ilerleyecekken patlamalar 

başlıyor. Civardaki otomobillerin alarmları çalıyor. At-

layamayacağım kadar yüksek olduğuna kanaat getirip 

geri giriyorum odaya. Zaten her yer zifiri karanlık. 

Tekrar semayı izlemeye başlıyorum biçare.

Boş durmayayım, şu geçip duran jetleri çeke-

yim diyorum. Bir süre onları videoya aldıktan sonra 

camiden, Kocatepe Camii’nden, sala başlıyor. Tüm 

Türkiye’de salaların ardından meydanlara çağrılar ya-

pılıyormuş o sıra. Bulunduğum oda Kocatepe’nin 

minarelerinden birini görüyor tam olarak. Videoyu 

çekerken önce küçük sonra büyük şiddette bombalar 

patlıyor. O sarsıntıyla tekbir getiriyorum. Patlamaların 

ve jet seslerinin arasında müezzinin canhıraş bağrışı 

geliyor kulağıma

“Değerli vatandaşlarımız, meydanlara çıkın! Allah 

için, devlet için meydanlara çıkın!” O ses kulağımdan 

hiç gitmiyor. Meydanlara çıkın… Çıkamıyorum.

Jetler gerçekten dibimden geçiyor. Sağır eder 

cinsten… Niye düzelmiyor burası? Saat 02.07, taramalı 

olduğunu düşündüğüm sesler başlıyor. Belki de tank 

sesleri bu duyduklarım. Hiç bilmiyorum. Hayatımda 

tank mı gördüm ben? Gürültüden müezzinin sesini 

hiç duymuyorum artık. Bi’ duysam o canhıraş sesi, 

nasıl da rahatlayacağım. Ama yok dibimdeki minare-

nin sesini duyamıyorum hiç. Acaba eve dönebilecek 

miyim bir gün?

02.33, çok şiddetli bir ses geliyor. Bu sefer kesin 

eminim, bir yerler bombalandı. Televizyonu açıyorum. 

TBMM bombalandı diyor son dakika olarak spiker 

hanım. Bizim meclis. Meclisi bombaladılar anne! Mil-

letvekillerine ne oldu? Ya Nabi Avcı? Aman Allah’ım, 
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sen bizi koru! Çok daha korkunç bir patlama daha 

oldu şimdi. Tüm gökyüzü bir anda kıpkırmızı aydın-

landı. Odadaki tüm mobilyalar zangır zangır sarsıldı, 

camlar, kapılar… Artık dayanacak gücüm kalmamış 

olmalı ki bağıra çağıra ağlamaya başlıyorum. O sırada 

hocam arıyor, bağrışlarımla onu çok korkutuyorum. 

Karşıdaki apartmanların elektrikleri gidiyor. Her yer 

kapkaranlık. Artık karşıdaki insanları göremiyorum, 

iyice yapayalnız kaldım. Bizim elektrikte sıkıntı yok 

neyse ki. Yüzümü yıkayıp sakinleşmeye çalışıyorum. 

Saniyeler, dakikalar geçmiyor. Gün aydınlanmıyor. 

Gecenin ortasında kalakaldık resmen. Yine, yeniden 

şiddetli bir patlama oluyor. Meclis darmaduman ol-

malı. Olsun, yavaş yavaş alışacağım buna.

Hocalarım “Aşağı katlara in, sığınak gibi bir şey 

varsa orada dur. Ne olur ne olmaz.” diye bir sürü 

mesaj atıyorlar, arıyorlar. Tamam diyorum, iniyorum 

aşağılara. Çok ıssız her yer, hem telefon da çekmiyor 

bodrumda. Lobi de bomboş. Millet meydana inmiş 

olmalı. Vazgeçip odama çıkıyorum geri. Sürekli bi-

rileri arıyor, mesaj atıyor. Kendimi bitmiş, tükenmiş 

ve acayip yorgun hissediyorum. Zaten önceki gece 

yolda da uyumamışım. Önce televizyonu kapatıyorum, 

sonra telefonu bırakıyorum bir kenara. Ömrümde 

ilk defa evimi özlediğimi hissediyorum. Yalvarıyorum 

Allah’a. Ne olur evime, odama döneyim. Vallahi iyi 

bir insan olacağım. Hayır, ölümden korkmuyorum. 

Hiçbir zaman korkmadım ölümden. Yalnızca bir ba-

şıma şu odada gelmek bilmez sabahı beklemek çok 

zor. Eve döneyim, söz iyi bir insan olacağım. Hem 

de nasıl, hüngür hüngür.

Saat 03.27, şiddetli bir patlama daha oluyor. 

Mecbur on dakika kadar ancak uzanabildiğim yer-

den kalkıyorum. Sakinim, alışıyorum, hissizleşmeye 

başlıyorum artık. Dışarıdaki gürültüler hiç eksilmiyor 

zaten. Camiden belli belirsiz bir Kur’an sesi geliyor. 

Sokaktan silah sesleri, semadan jetler ve helikopterler… 

Ülkem yanıyor. Ülkem ciğerim benim.

Saat 03.32, Alpaslan’ın babası vurulmuş Çengel-

köy’de. Alpaslan kesin öldü, şehit oldu babam diye 

yazıp çiziyor Facebook’ta. Alpaslan bir dur Allah aşkına 

kardeşim. Belki hayattadır hâlâ. Niye böyle yazıyor-

sun, yüreğimizi dağlıyorsun. Alpaslan yani Alpaslan 

Canbaz, seneler evvel tanıştık bir iftarda Ebubekir 

Kurban vesilesiyle. O gün bugündür görüşürüz. Kısa 

filmcidir. Silah gibi bir kalemi vardır, iyi yazılar yazar. 

Bir ara Diriliş Postası’nda aynı dönem çalıştığımız 

oldu. Ne zamandır görüşmüyorduk. Babam öldü 

diyor başka bir şey demiyor şimdi. Babası Mustafa 

Amca, Mustafa Cambaz. Fotoğrafçı diye biliyorum. 

Tarihi ne varsa çeker. En son Türkiye’deki tüm Ulu 

Camileri çektiydi de Ankara’da, burada, sergisi ol-

muştu. Tvnet’te mi ne çalışıyor. Hem bizim abilerin 

de arkadaşıdır. Alpaslan hele dur. Ayaktadır baban. 

Sen niye böyle diyorsun kardeş? Alpaslan beni duy-

muyor. Beni kimse duymuyor. Bu odada bir başıma 

kaldım işte. Hay Allah!

Hele bi’ sabah olsun, otobüse atlayıp döne-

ceğim eve. İşlerim kalsın sonraya. İş mi kaldı yav? 

Nuri Pakdil, Hakan Albayrak, Ebubekir Kurban, Selçuk 

Azmanoğlu… Bu güzel adamları görmem lazımdı, 

kitabımı verecektim. Neyse. Jetler kayboldu orta-

lıktan. Duruluyor mu ortalık yoksa? Hadi inşallah. 

Acaba Alpaslan’ı aramalı mıyım? Bilmiyorum. Hiçbir 

şey bildiğim yok. Jetler geri geldi. Tüm gece aklımın 

bir köşesindeki diğer bir soru: Filistinliler bu seslere 

nasıl dayanıyor? Vallahi dayanılacak, sabredilecek gibi 

değil. Ah bi’ meydana insem, yüzlerce insan vardır 

orada. Kalmazdım burada bir başıma.

Şu ana kadar duyduğum seslerin en şiddetlisi 

geldi az evvel. Hah, tamam sorun yok. Savaş uçağı 

düşürülmüş. Hakan Albayrak aradı. TBMM’nin ora-

daymış, burası çok kötü. İlk fırsatta seni alacağım 

dedi. Sesi pekiyi gelmiyor. Allah güç, kuvvet versin. 

Ezan okunuyor, abdest tazeliyorum. Saat 04.53, na-

mazdayken, 10 dakika kadar önce küçük bir patla-

ma oldu. Yorgunluktan bitap bir durumdayım. Hava 

aydınlanıyor. Helikopteri daha net görüyorum artık. 

Ne kadar da büyük.

Sesler yavaş yavaş azalıyor dışarıda. Kuşlar uçup 

dönmeye başladı minare civarında. Ötüp duruyorlar. 

Ne büyük huzur… Uğultular duyuyorum. Hiç yeri 

değil ama şair geliyor aklıma: “uğultular duyuldu / 

merkezinde patlamalar oldu bir yerin”. Saat 05.21, 

gün aydınlandı. Gelmez dediğim sabah geldi. İnanılır 

gibi değil. Çok şükür.

Saat 06.06, Alpaslan’ın babasının şehit düştüğü 

kesinleşmiş. Artık dayanamıyorum. Sokağa çıkaca-

ğım ben. Yüzümü bilmem kaçıncı kez yıkıyorum. 

Cebime elli lira, EGO kartı (ki ne otobüs ne metro 

çalışabilirdi o vaziyette) ve Diriliş Postası’ndan kalma 

gazeteci kimliğimi (çok kötü bir seçim kesinlikle) 

koyuyorum. Elde telefon, hastalık ve korkunun da 

karışımıyla titreye titreye çıkıyorum otelden. Kimse-

ciklere haber vermeden… Daha çatışmalar sürüyor, 

rahatlıkla duyabiliyorum. Önce Güvenpark’a doğru 
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ilerliyorum. Yolda hızlı hızlı yürürken yanı başımdaki 

sokak lambası pat diye düşüveriyor. Ödüm kopuyor. 

Daha da hızlanıyorum. Normalde bu saatlerde vızır 

vızır olan Kızılay sokaklarında in cin top oynuyor. Her 

yerde sadece çöpler var. Tabi çöpçüler süpüremedi 

bu sabah aşkımızı. Etraf resmen savaş artığı…

Kaldığım otelin bulunduğu Meşrutiyet Caddesi’n-

den Milli Eğitim Bakanlığı’nın oraya geliyorum. Nihayet 

Türk bayraklı, yorgun, cesur adamları görüyorum. 

Tedirginliğim geçiyor birden. Kızılay AVM’nin orada 

bir karışıklık var, hızla oraya doğru ilerlerken acı acı 

sirenleriyle yanımdan 4 tane ambulans geçiyor art 

arda. Onlarca insan bir aracı ya da insanı -kalabalık-

tan göremedim- linç ediyor. Herhalde asker olmalı 

diyorum. İnsanlar bayraklarıyla bekliyor ayakta öylece. 

Rahat 100 kişi var burada. Geri kalanlar Genelkurmay 

Başkanlığı’nda olmalı, beride. Beri kısımda tanklar var 

bir de, biliyorum. Ezilmiş arabalar var geride. Geride 

babasız kalan ocaklar var, biliyorum. Tekrar yukarı 

caddelere yöneliyorum, sokakları arşınlamalıyım. 

Yürürken sürekli videolar çekiyor, hislerimi ve gör-

düklerimi konuşarak kayıt altına alıyorum.

Kızılay, bilen bilir, tam bir kafeler deryası. Her sokak 

kafelerden müteşekkil resmen. Bu sefer enteresan 

olan hiçbir kafenin kepenk indirmemiş olması, yani 

açık olması. Ama kimsecikler yok. Demek ki diyorum, 

adamlar kepenk indirmeye bile vakit bulamamış. Dük-

kânlarının kapılarını kapattıkları gibi fırlamışlar dışarı.

İstikametimi Kocatepe Camii’ne yöneltiyorum. 

Sabaha kadar sala okundu, Kur’an okundu burada. 

Jet seslerinden pek duyamamış olsam da içimi huzur 

doldurdu burası. Görmeliyim mutlaka. Yolda bir sürü 

camı, çerçevesi patlamaların şiddetiyle yere inmiş 

dükkânlar görüyorum. Biraz daha içlere ilerledikçe 

kocaman bir polis otobüsü görüyorum, etraf hep 

polis dolu. Daha fazla ilerleyemeyeceğimi fark edip 

yaklaşık 1 saatlik bu “gözlem gezintisi”nden sonra 

otele dönüyorum.

Güçlükle odama geliyorum. Vurup kafayı yat-

mam lazım artık. Bayılmak üzereyim. Zaten her şey 

neredeyse normale döndü. Arada kısa süreli silah 

sesleri duyuyorum o kadar. Allah yüzümüze baktı 

da felaha erdik. Başka bir izahı yok. Elhamdülillah.

1-2 saat uyuyabiliyorum ancak. Sürekli telefonum 

çalıyor, mesajlar geliyor. En nihayetinde de Hakan abi 

arıyor. Seni almaya geleceğim. Sakın çıkma dışarı, diyor. 

Ben yine de dayanamıyorum, iniyorum sokağa. Yanında 

bir abiyle çıkageliyor Hakan Abi. Gelen adamın üstü 

başı kan, her ikisi de acayip yorgun gözüküyor. Civar-

daki bir kafeye geçiyoruz. Gelen abi senelerdir ismini 

duyduğum Hilmi Daşdemir. Bizim abilerin arkadaşı. 
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Bir araştırma şirketi mi ne vardı, pek hatırlamıyorum. 

Hakan Abi heyecanla 17-18 yaşındaki ülkücü çocuk-

lardan bahsediyor. Aralarında “Nereden silah buluruz 

lan?” tartışması yapıyorlarmış geceleyin. “Falanca abinin 

arabasında vardı silah!” Hakan Abi mermilere koşan 

teyzelerden bahsediyor bir de, olağanüstü gerçekten! 

Halk çıldırmış olmalı.

Hilmi Abi tanka ilk çıkan adammış. Genelkurmay-

lık’ta askerler kameralardan bakıp halkı avlıyorlarmış. 

Hilmi Abi de ne kadar taş bulduysa kameraları taşlayarak 

etkisiz hâle getirmiş. Tüm gece çatışıp durmuş. Bir 

yanımda dövmeli, Gezici çocuk öte yanda ben askere 

karşı çatıştık durduk diyor. 40 yıl düşünsem böyle bir 

sahne gelmezdi aklıma. Allahu ekber.

Hakan Abi’ye cenaze haberlerini veriyorum. “Abi, 

bizim Alpaslan’ın babasını vurdular Çengel’de. Şehit 

oldu. Haberin var mı?” Haberi yok, hiç takip edeme-

miş haberleri. Yıkılıyor oracıkta. Alpaslan’ı ara diyor, 

arıyorum. Başsağlığı diliyor perperişan. “Abi, Erol Ol-

çok ve oğlu Abdullah vurulmuş köprüde…” “Yapma!” 

diyor telefona sarılıyor, sağı solu arıyor yine. “Abi, Halil 

Kantarcı Abi de şehit”, “Mustafa Varank’ın abisi İlhan 

Varank da vurulmuş.” Yine telefonlar, yine iç çekişler, 

birkaç sigara daha… Kalkıyoruz. Meydandan Mehter 

Marşı sesleri geliyor. Sanırım güvendeyiz.

Vel hâsılı kelam, böylece bitmek bilmez bir vak-

tin en sıkıntılı anlarının sonuna gelmiş bulunuyoruz 

Allah’ın izniyle. Herkes kendi yoluna devam ediyor. 

Mehteran dâim fonda çalıyor: “Allahu ekber, Allahu 

ekber, Allahu ekber, Türkler geliyor!”

Tüm korkunçluğuna rağmen, tüm içinde bulun-

duğum / bulunduğumuz vaziyete rağmen, tüm korku 

dolu geçmez burukluğa rağmen o gece İstanbul-Ba-

şakşehir’de evimde değil de orada, Ankara-Kızılay’da, 

olayların göbeğinde, jetlerin altında, ailemden uzak, bir 

başıma bir otel odasında oldurulduğum için sonsuz 

şükürler olsun. Gözümün hemen önünde minarelerden 

salâ sesleri yükselirken bombaların art arda az ötede 

patlayarak bulunduğum binayı bile şiddetle salladığını 

unutmayacağım. Jet seslerini, silah seslerini, taramalıları, 

helikopterleri unutmayacağım. Arkadaşımın babasını 

vurdular, şehit oldu. Bunları hiç unutmayacağım. Beni 

şahit kıldığı için mutluyum.

Bu olanları hatırımda hep taze bir şekilde muha-

faza edeceğim inşallah. Ve daha çok çalışacağım. Bu 

sefer gerçekten çalışacağım. Çünkü bu ülke hakika-

ten sahici, ciddiyetsizliğime gelemez. Bu ülke benim 

nasibim. Şehit olmak nasip olmadı belki ama şahidim 

olanlara. Çok şükür.

Ne diyordu bir başka şair: “Bu ülkeden nefret 

etmeyeceğim sayın başkan.” Aynen o hesap, ben de 

büyük bir inançla diyorum ki: Bu ülkeden vazgeç-

meyeceğim. Bu ülkeden gitmeyeceğim. Bu ülkede 

doğdum, bu ülkede büyüdüm, bu ülkede öleceğim. 

Kafamıza kafamıza patlasanız da, kan kussanız da ben 

buradayım. Korkun hep buradayım. Bu ülke benim 

şerefimdir. Şerefimden feragat etmeyeceğim. Bu ülke 

benim kaderimdir, nasibimdir. Ona ihanet etmeyeceğim.

Yazdıklarım tarihe tanıklığımdır, şehitlere ve gazilere 

şahitliğimdir, yaşadıklarımın zekâtıdır. Allah kabul etsin. 

Allah bu yüce millete ve devletimize zeval vermesin. 

Allah elimizi bırakmasın.

Allahuekber velillahil hamd.

 15 Temmuz Gecesi İZÜ’lü Gençler
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Hayatımın En Korkunç Gecesi
Muhammed Taha Uçar - Tarih 1. Sınıf

15 Temmuz Gecesi İZÜ’lü Gençler 

B
en 15 Temmuz gecesi, liseyi yeni bitirmiş, 

üniversite sınavlarına girmiş ve 18 Temmuz’da 

açıklanacak olan LYS sonuçlarını bekleyen bir 

öğrenciydim. Henüz İZÜ bünyesinde değildim.

Sabah her şey normaldi. O günün gecesinde böyle 

bir şey yaşayacağımızı biri söyleyecek olsaydı, ona 

gülüp geçerdim. Ailemle evde oturmuş televizyon 

izlerken gördüklerim karşısında şakayla karışık “Darbe 

olmasın?” demiş ve sonrasında ise sosyal medyada “TSK 

yönetime el koydu” şeklindeki haberleri görmüştüm. 

Ama bu haberler resmi bir kaynaktan ya da önemli bir 

haber sitesinden yayınlanmadığı için yine de tam emin 

olamadım. Ta ki Başbakanımız Binali Yıldırım telefonla 

bağlanıp darbe girişimi olduğu iddialarını doğrulayana 

dek. O an sanki başımdan aşağı kaynar sular döküldü. 

Koltuğa oturdum, ellerimi yüzüme götürdüm. Ne ya-

pacağımı bilemez bir halde televizyona bakıyordum. 

Sonra babam “Sokağa çıkalım” dedi. Ben ise bunun 

tehlikeli olabileceğini düşündüm ama babam askerin 

bize ateş edebileceğine ihtimal vermiyordu. O sırada 

TRT’de darbecilerin bildirisi okunmaya başladı. İlk anda 

“İşte kaybettik” hissi oluştu bende. Askerin çekildiği 

haberi gelince de arabaya atlayıp gittik. Ama yoğun 

trafikten dolayı yolun ortasında durmak zorunda kal-

dık. Radyoları dinliyor, haberleri takip ediyorduk. Bir 

taraftan darbecilerin gözaltına alınmaya başladığını 

duydukça içim ferahlıyor, diğer taraftan bazı kanalların 

asker tarafından basıldığı haberleri geldikçe “Ne olacak 

şimdi?” diye düşünüyordum. 

Ve Ömer Halisdemir... O gece darbeci bir generalin 

de öldürüldüğünü duymuştuk ama nasıl bir kahramanlık 

sonucu öldürüldüğünü ve Ömer Halisdemir’in adını 

çok sonra öğrenecektik.

Saat 4’e kadar nispeten sakin bir şekilde beklerken 

iki F-16 tepemizde alçak uçuş yapmaya başladı. Çok 

korktum, hatta hayatımda en çok o zaman korktum. 

“Acaba ne zaman bombalayacaklar?” diye düşünü-

yordum.

15 Temmuz gecesi hayatımın en korkunç gecesiydi, 

evet. Korkuyu iliklerime kadar yaşadığım bir gündü 

ama daha sonra korkmaktan utandığım bir gün hali-

ne geldi. Keşke daha metin durabilseydim, diyorum 

şimdi kendi kendime. 

15 Temmuz, Türkiye halkının vatanını savunmak için 

ne kadar gözü kara davranabileceğini de ortaya koydu. 

15 Temmuz Çanakkale’yle ilgili anlatılan kahramanlık 

hikâyelerinin doğru olabileceğini de gösterdi bizlere. 

15 Temmuz, aklını -kim olursa olsun- bir beşere 

kiraya vermenin doğurabileceği sonuçları en acı bir 

biçimde gösterdi. 

Allah tekrarını yaşatıp bizi bir daha imtihan etme-

sin. Âmin...
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T
arih boyunca kurduğumuz her devlette adalete 

ve demokrasiye şartların gerektirdiği ölçüde 

yer vermeye çalıştık. Atalarımızın içinde bu-

lunan adalet duygusu İslamiyet’le müşerref 

olmalarının ardından kat be kat artarak hayatlarının her 

bölümüne nüfuz etmişti. Yönetenlerin bu denli adalet 

duygusuna sahip çıkan tavırları halkın huzur, refah ve 

iyi yaşam şartları altında yaşamasını sağlarken devlet 

de bunun olumlu sonuçlarını görmüş ve bu durumun 

devlete sağladığı yararlar yadsınamayacak kadar aşikâr 

olmuştu. Bunları söyleyebiliyoruz çünkü asırlarca kıtalara 

hükmeden kişilerin adil olma vasıflarından ve adaletle 

yönetim biçimlerinden uzak olmaları düşünülemezken 

tarihimizde huzur ve düzenin sağlanması oldukça zor 

ancak bozulmasının fazlasıyla kolay olduğunu görmü-

şüzdür.

İnsanın benliğinde topluma ayak uydurmak veya 

uyum sağlamak olduğu kadar bundan daha fazla aykırılık 

ve bencillik duygusu da ön plana çıkar. Bundan mütevellit 

kişiye göre değişse de genel anlamda olumsuz olarak 

nitelendirilecek bu duygulara sahip olan kişiler sağlanan 

düzeni bozmak veya kendi adlarına içlerinde hâkim olan 

düşüncelere göre düzeni yeniden sağlamak adına bazı 

girişimlerde bulunurlar. Bu girişimler hangi devirde olursa 

olsun devleti ve devletin içerisinde bulunan insanları 

olumsuz bir şekilde etkiler. Var olduğumuzdan beri 

tarihte bu olumsuz etkileri görmüş bulunmaktayız keza 

siyasi bakımdan kimi zaman ayaklanma kimi zaman 

kalkışma kimi zaman da darbe olarak nitelendirdiğimiz 

bu etkiler ilk Türk devletlerinden bu yana yaşanmıştır.

Kimi tarihçiler Türk siyasi tarihimizde demokrasiyi 

kesintiye uğratan bu olayların miladını Bab-ı Ali baskını 

olarak kabul etse de Çin kaynaklarındaki bilgilere göre 

Orta Asya Hun Devleti - bilinen en eski Türk Devle-

ti - döneminde gerçekleşmiştir. Osmanlı dönemine 

gelindiğinde ise daha çok yaşanan ve iktidara gelme 

amacı taşıyan bu hareketler memnuniyetsizliğin bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Genç Osman vakıası, 

Darbeler(de) ve Biz
Zümra Eymen - Hukuk 3. Sınıf

 15 Temmuz Gecesi İZÜ’lü Gençler
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Kabakçı Mustafa İsyanı, Abdülaziz’in düşürülmesi, 31 

Mart Ayaklanması ve Bab-ı Ali baskını bunlardan başlı-

calarıdır. Osmanlı’da bu tarzda meydana gelen en acı 

olaylardan biri de yukarıda bahsettiğimiz Genç Osman 

vakıasıdır. Genç yaşta tahta çıkan Genç Osman yaptıkları 

ve yapacaklarıyla yeniçerilerin nefretini kazanmış bunun 

devamında isyan çıkaran askerlerin kurbanı olmuştur. 

Genç Osman bir ihtilal sonucu öldürülen ilk padişahtır. 

Osmanlı’da yaşanan diğer bir ayaklanma ise 30 yıldan 

fazla süren iktidarı boyunca sürekli olarak muhalefete 

uğrayan 2. Abdülhamit’e karşı yapılan ayaklanmaydı. 2. 

Abdülhamit yaşadığı devire ve onca sıkıntıya rağmen 

dirayet ve feraset sahibi bir padişahtı. Ülkenin o halde 

bile ayakta kalması için mücadele veren bir adamın 

günümüzde aslı olmayan ithamlarla değerlendirilmesi 

tarihimize yeterince sahip çıkamadığımızı gösteriyor. 

Osmanlı Devleti’nin son yıllarına doğru içinde bulunduğu 

fena duruma ek olarak buna benzer şekilde yaşanan 

olaylar devletin sonunun gelmesini hızlandırmıştır. Bu 

olayların son raddesi de Bab-ı Ali baskınıdır. Bu olay 

İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından gerçekleştirilen 

Bab-ı Ali hükümet binasına yapılan baskındır. Bu mese-

lede bazı suçlamalarla İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidar 

olma yolunda ihtilali gerçekleştirdi. Yaşanan olaylarda 

cihana hükmeden ecdadın bile çaresiz kaldığı böy-

le vakıalar nelere mal olmuşsa tarihin seyri içerisinde 

açıkça görülmüştür.

Cumhuriyetin ilk yıllarına gelindiğinde ise 1921 

anayasası esasen darbe veya ayaklanma niteliğinde 

değerlendirilmese de var olan düzeni değiştirme, düze-

ne karşı gelme ve Osmanlı hükümetini işlevsizleştirme 

gayesi taşıması bu nevi olaylardan sayılmasına sebep 

olabilir. 1950’de demokratik usullerle yönetime gelen 

ilk hükümet olan Demokrat Parti, Adnan Menderes 

başkanlığında 10 yıl boyunca yönetme yetkisini kul-

landı. Özellikle 1957’den sonra gelişen kriz ortamında 

ordu 27 Mayıs 1960 tarihinde yönetime el koydu. Dö-

nemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakanı Adnan 

Menderes’in de içinde bulunduğu birçok mecradan 

tutuklamalar yapıldı. Darbenin meşru hale getirilmesi 

ve yapılan bu tutuklamaların devamında Türkiye Cum-

huriyeti Başbakanı Adnan Menderes ile bakanlardan 

Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi. Sözde 

demokratik yönetim sistemini benimsemiş olan bir ül-

kenin bu denli mantık dışı ve üzücü bir olay yaşaması 

ne ile açıklanabilir bilemiyorum. İnsanlar, ülkesi, devleti, 

milleti için bir şeyler yapmaya başladıklarında yıkıcı bir 

elin onların karşısına çıkması ve devletin başbakanını, 

bakanlarını idam edecek kadar canice bir tavır hiçbir 

hukuk sisteminde bulunmadığı gibi telafisi de yoktur. 

Bu kötü olay da Türk tarihinde yerini çoktan aldı. 1971 

yılında ise bir muhtıra ile o zamanki mevcut hükümet 

düşürülüp yerine başka bir hükümetin göreve başla-

ması sağlanmıştır. Bu da tam olarak karşılığı olmasa da 

kusursuz bir darbe örneği olarak adlandırılabilir. 12 Eylül 

1980’de yapılan darbe, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 

silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesidir. 

Yine mevcut hükümet görevden alınıp askeri bir dönem 

başladı. Bu dönemde pek çok kişi asıldı, yargılandı, 

gözaltına alındı, fişlendi. Yine demokratik bir ülkede 

görmek istediğimiz manzaralar(!).

2016 yılına gelindiğinde ise bir süre kafası darbe 

konusunda rahat olan ülkemiz, beklemediği bir anda 

darbe şokuyla karşı karşıya kaldı. Kendilerini Yurtta Sulh 

Konseyi olarak tanımlayan asker üniforması içine saklan-

mış bir grup tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü 

15 Temmuz 2016 tarihinde vuku buldu. 15 Temmuz 

darbe girişimi pek çok mevki sahibi kişiyi veya önemli 

makamı hedef almasının yanında sivil halka da oldukça 

zarar vermiştir. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köp-

rüsü’nün darbeciler tarafından kapatılmasıyla başlayan 

süreç milyonlarca insanın canını feda etmek uğruna 

sokaklara çıkması ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet 

Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği başarılı 

operasyonlar sonucu bastırıldı.

Aslında geçmişimiz darbelere sıkça şahit olmuş 

ve milletimiz de bundan hep rahatsızlık duymuştur.15 

Temmuz bir milat olmuştur. İnsanımız darbe zihniye-

tinden yeterince bunalmış ve bir daha aynı şeylerin 

yaşanması taraftarı olmamıştır. Bu sebeple gücünü gös-

terip darbe girişimine dur demiştir. Millet olarak birlik 

olmanın kıymetini pek bilemez bir hale gelmişken iman 

gücümüzle birlikte ecdadımızın şanlı ruhunun milletimiz 

üzerinde birleşmesi böyle bir meselenin üstesinden 

gelmemizi sağlamıştır. Biz Allah yolunda, vatanı için 

can verenlerin torunlarıyız, biz Fatihlerin torunlarıyız, 

biz 6 asır 3 kıtaya adaletle hükmedenlerin torunlarıyız 

ve biz bizi unutmadığımızda güzeliz.

İnsanlar, ülkesi, devleti, milleti için bir 
şeyler yapmaya başladıklarında yıkıcı 

bir elin onların karşısına çıkmasının ve 
devletin başbakanını, bakanlarını idam 

edecek kadar canice bir tavrın hiçbir 
hukuk sisteminde yeri olmadığı gibi 

telafisi de yoktur. 

15 Temmuz Gecesi İZÜ’lü Gençler 
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1
5 Temmuz’da Türkiye şimdiye kadar şahit ol-

madığı biçimde korkunç planlanmış bir dar-

be girişimiyle, bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. 

Zavallıca ve çok alçakça bir girişim.

Hiçbir cümle o gecenin, o gece verdiğimiz 

kayıpların vahametini anlatmaya muktedir değildir. 

Buna rağmen üzerine tonlarca sayfa yazmak da 

mümkün, uzun uzun susmak da.

Biz genç bir nesiliz. Ne 60 darbesine ne de 

80 darbesine şahit olduk. Ne başörtüsü zulmünü 

doğrudan yaşadık ne de sağ-sol çatışmalarının, kanlı 

kavgaların arasında kaldık. Buraya kadar her şey bi-

zim şanslı bir kuşak olduğumuzu kanıtlar nitelikte. 

Ancak devirdiğimiz yılların az olması, 

bu saydığım utançları yaşamamış 

olmamız, bizi maalesef şanslı say-

maya yetmiyor. Bundan birkaç 

yıl öncesiyle başlayan devlet kar-

şıtı gösteriler yavaş yavaş 

15 Temmuz’daki deli 

cesaretini körük-

ledi. Malum pa-

ralel yapı son bir gayretle çırpındı ama bataklığın içinde 

olduğunu unuttu. Devleti karşısına alan, devletin en 

gizli görüşmelerini 30 Mart öncesi sırf siyasi çıkarlar 

için dünya kamuoyuna yayan, MİT tırlarına saldıran, 

ses kayıtlarıyla siyasi gündemi çarpıtan bu yapı, yani 

FETÖ, ilk andan itibaren çamura batmaya başlamıştı. 

15 Temmuz son çıkışlarıydı.

Bugüne dek her adımını planlayarak, hesap ya-

parak atanlar bu kez hata yaptı. Hesaba katmadık-

ları milyonlarca yürek vardı. Bu vatanın sahiplerini, 

toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranları, Milli 

Marşı’nın adı İstiklal olan; marşının ilk kelamı “Kork-

ma!” olan yüce milleti hesaba katmadılar. Meydanlar 

doldu taştı. Bütün dünya tüfeğe, havan topuna karşı 

mücadele eden, tankların önüne yatan, kendini 

silahların önüne tek silahı besmele ile 

siper eden milyonları şaşkınlıkla izledi. 

O milyonlar 81 ilde tek yürek oldu; 

bu vatanı kimseye kaptırmadı. 

60 ve 80 darbelerinde evin-

de ağlayan millet bu kez 

korkmadı. Evinde otur-

madı. Geri çekilmedi, 

günlerce, haftalarca 

sokaklarda vata-

15 Temmuz Destanı
Mücellâ Kahraman - Hukuk 1. Sınıf

 15 Temmuz Gecesi İZÜ’lü Gençler
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nı için nöbet tuttu. 15 Temmuz bu gurur vesilesi 

tabloya sahne olurken aynı anda utanç dolu anlara 

da şahitlik etti. Bankamatiklerde, marketlerde kuyruk 

oluşturup darbeye tiyatro diyenleri gördü gözlerimiz. 

Darbe girişimini haber aldığında ilk tepkisi sevinç 

nidaları atmak olanları, caddeden tanklar geçerken 

yaşasın Türk askeri diye bağıranları, bir terör örgütüne 

destek verenleri büyük bir üzüntüyle izledik.

Gece ilk sala okunduğunda vatanın selameti 

için dua eden milyonlar varken ezana salaya küfre-

den bir küçük grubun varlığını kanıksadı benliğim. 

Yine de bütün bunlar 15 Temmuz günü bu milletin 

bir destan yazdığı gerçeğini değiştiremiyor. Sözde 

demokratların ilkel darbe girişimlerine olan sevinci o 

gece insanların - tomaların değil - tankların önünde 

dimdik durduğu hakikatine zeval getiremiyor. Ama 

bazı ikiyüzlülükler de çok çirkin oluyor, insan kayıtsız 

kalamıyor. Demokrasi diye ağzına pelesenk ettiği 

ama anlamını idrak edemediği sözü darbe günü 

anında unutanları, meydanlarda tutulan nöbetle-

re sadece belli partilerin destekçilerinin katılıp bu 

toplanmaların milleti böleceğini söyleyenleri gö-

rünce insanın midesi bulanıyor. O nöbetlerde her 

görüşten insanın olması kimilerinin zoruna gidiyor 

çünkü. Kendini dışlanmış göstermeye çalışan kimseyi 

samimi bulamıyorum. Kimse sen gelme, vatanına 

sahip çıkma demedi diğerine. Ortada böyle bir şey 

varmış gibi gösterilmeye çalışılması can sıkıcı. Ama 

elbette yaşadıklarımıza bakınca başımıza gelen en 

can sıkıcı hadise ne yazık ki bu değil. 250 canımızı, 

250 vatan evladını yitirdik. Bu ülkenin kahraman yi-

ğitlerinden, kadın-erkek, yaşlı-çocuk sokağa çıkarak 

vatanına sahip çıkan mert insanların hepsinden Allah 

razı olsun, hepsinin mekânı cennet olsun.

Darbeye de darbeciye de özgürlük budalası olup 

özgürlüğü sadece kendi fikrini ifade etmek zanne-

den ve demokratlığı sadece kendisi için benimseyen 

darbe savunucularına da lanet olsun!

1
5 Temmuz gecesi korku, mutluluk, gurur 

hepsi bir aradaydı. Birileri masum insanları 

şehit edecekti. Bir yandan korkuyordum, 

öte yandan yüreklerimiz iman ve cesaret 

doluydu. Direniş gecesi milletimle gurur duydum. 

İyi ki Türkiye’m için, huzurlu yaşamak için vatanı-

mıza sahip çıktık, dedim. İlerde çocuklarım “Baba, 

15 Temmuz’da neredeydin” diye sorduklarında 

“Vatanımız için tüm yürekler bir arada direndik” 

diyecektim. Bunları düşündükçe daha da cesaret-

lendim. Geri adım hiç olmadı. Vakit, birlik olma 

vaktiydi. Çanakkale ruhunu yaşadım o an. Bizler 

birlik oldukça, imanımız olduğu sürece, vatan, 

millet, bayrak için üstesinden gelemeyeceğimiz 

hiçbir şeyin olmadığını anladım. O gece, şairin 

dediği gibi, “Ne kadar çok öldük yaşamak için”. 

İşte o gece; toprak nasıl vatan olur, nasıl vatan 

kalır bir kere daha gösterdiler bize. Kaybettiğimiz 

ama hiç ölmeyecek olan şehitlerimizin ruhları 

şad olsun.

Ne Kadar Çok Öldük
Yaşamak için

Enes Aydın - Hemşirelik 1. Sınıf

15 Temmuz Gecesi İZÜ’lü Gençler 
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İ
stanbul’un başkentinin Üsküdar olduğuna bir 

kez daha emin olduğum 15 Temmuz gecesinde, 

Selimiye Kışlası’nın Boğaziçi Köprüsü’ne uzanan 

yollarının, Paşalimanı’na kadar inen tankların ve 

sesleriyle gökyüzünü inleten jetlerin bir hesabı vardı 

ama Allah’ın da bir hesabı olduğunu unuttular. Sabah 

ezanından evvel salalarla dışarı çıkanların namaz-

dan evvel şehadete kavuştuğu o gecede, hepimiz 

yazın tam ortasında donakaldık. Ölümü düşündük; 

uğruna ölebilecek kadar çok sevdiklerimizi, dahası 

ölemeyecek kadar nasipsiz oluşumuzu...

Yazın
Ortasında

Üşümek
Görkem Gündüz - İngilizce Öğretmenliği 3. Sınıf

A
ğabeyim Gölbaşı Polis Akademisi’nde 

görev yapıyor. Aklımız her daim, her 

patlamada, her terör eyleminde onda. 

Bir haber duyar duymaz ailecek tele-

fona sarılıyoruz. O gece, köprünün kapatıldığını, 

ardından Gölbaşı Özel Harekât’a bomba atıldığını 

duydum. Özel Harekât ile ağabeyimin görev yeri 

arasındaki yürüme mesafesi 5 dakika bile değil. 

Her zaman olduğu gibi yine telefona sarıldık. 

Normalde o tarafta telefon iyi çekmediği halde 

çok şükür ki bu defa telefon daha bir kere bile 

çalmadan abimin sesini duyabildik, “Ben iyiyim, 

merak etmeyin. Tetikteyiz, cephanemizle askerleri 

bekliyoruz” diyerek telefonu kapattı. Sonrasında 

ağabeyimin diğerleriyle birlikte, kapıya cephane 

yığılı bir şekilde sabah 10’a kadar beklediğini bi-

liyorum. Bu böyle 2-3 gün sürmüş. Ağabeyimin 

arkadaşları, öğrencileri, can kardeşleri şehit düş-

tüler. Ağabeyimden öğrendik ki şehit sayısı söy-

lenenden daha fazla ve 9 şehidin cansız bedeni 

alevlerle birlikte kül olmuş. Ve yine öğrendik ki, 

Ankara - Mamak’ta o gece öldürmeyi planladıkları 

herkesin mezarı hazırmış. 15 Temmuz süreci bo-

yunca çok şeyler duyduk... Darbeden kısa bir süre 

sonra ağabeyimin yanına gittim, hem onunla vakit 

geçirdim hem de polislerle sohbet etme fırsatım 

oldu. Hepsi bir anlamda canlarını kaybetmiş gibiler, 

adeta hayatta kaldıklarından haberleri bile yok, 

yani öylesine hissizleşmişler. Akıllarında tek bir 

söz: “Allah’ım, bizi de alsaydın yanına!” Onlardan 

duyduklarım, gördüklerim, Gölbaşı, Özel Harekât, 

Polis Akademisi, yıkık dökük polis binaları, aklı-

mın köşesine kazındılar. Ben bile bu denli etkisi 

altında kalmışken onları hayal dahi edemiyorum. 

Söylenecek, anlatacak o kadar çok şey var ki, 

yürek dayanmaz. Şükürler olsun ki daha büyük 

felaketler yaşanmadan milletimizin iradesiyle, dire-

nişimizle 7’den 70’e vatanımıza sahip çıktık. Allah 

daha büyük sıkıntılar göstermesin. Şehitlerimize 

rahmet, yakınlarına Allah’tan sabır diliyorum. Ül-

kemize, kahraman Türk polisine minnettarız. Allah 

cümlemizin vatanı için yaptıklarından razı olsun.

Allah’ım, Bizi de
Alsaydın Yanına
Aslıhan Akkaya - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1. Sınıf

 15 Temmuz Gecesi İZÜ’lü Gençler
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B
azı günler nasıl anlatılır bilinmez, yaşamak 

gerekir. 15 Temmuz günü, Boğaziçi Köp-

rüsü’nü evime geçmek için kullanacaktım, 

trafik olduğunu görünce deniz yoluyla gel-

meye karar verdim. Oysa trafik her zamanki trafik 

değilmiş, nedenleri bambaşkaymış. Dakikalar sonra 

bir katliam olacağını, kutsal addettiğimiz askerin 

kendi halkına ateş edeceğini hiç düşünmedik. 

O gece siyasi ayrım olmaksızın, genci yaşlısı 

bütün halk bir aradaydı. Elinde futbol topu olan 

6 yaşlarında bir erkek çocuk ve ayaklarında terlik-

lerle gelen kadınlar, o geceye dair gözümden hiç 

gitmeyen görüntüler arasında. Hep beraber dualar 

ederek, İstiklal Marşı okuyarak ilerliyorduk. İnsanlar 

ve araçlar tankların önüne geçtikçe tanklar daha 

da hızlanmaya başladı. Bir tank gözlerimin önün-

de, aramızda bulunan iki-üç aracı ezdi. Araçlarda 

bulunanlardan biri şehit olmuş. Ardından silah ses-

leri duyuldu ve katliam orada yaşanmaya başladı. 

Bunun sadece bir darbe olmadığını, askerlerin de 

ötesinde bir şey olduğunu, gözümüzün önünde 

yaşanan bu olaylardan anladık. Gece kaçta eve 

geldiğimizi hatırlamıyorum fakat o sıralarda hala 

F16’lar çok yakınımızdan geçiyorlardı. Dolayısıyla 

bir müddet daha nöbete devam ettik.

Nasıl olur da bir insan, bir insanın canına böy-

le kıyar? Bu vahşet, bu acımasızlık neden? Tüm 

bunlardan çok etkilendim ama yine de ‘iyi ki git-

mişiz’ diyorum. Belki de ilk tankı durdurarak daha 

büyük bir katliamı önledik, bunu bilemeyiz ama 

şundan eminim ki bu millet bu bayrağın inmesine 

izin vermez. Allah milletime başka ‘15 Temmuz’lar 

yaşatmasın, milletimin birliğini bozmasın, bozacak 

insanlara da fırsat vermesin.

Bu Millet Bu Bayrağın
İnmesine İzin Vermez

Mina Vahide Özsoy - İngilizce Öğretmenliği 4. Sınıf

B
ir millet ki balıkçının ağından kurtulan en-

ginlik parçası gibi yol almakta özgürlüklere. 

Pusuya yatmış milletin elindeydi bayrak; 

işgalciler “Ya canını ya toprağını!” diyordu. 

Oysa toprak can, can ise vatandı. Verilmezdi tek 

karışı bile.

Bardakla havuz doldurmaktı belki isyanımız, 

belki de rüzgârı yelkene çevirmekti. Kıyıdan ayrı-

lan bir gemi, üzerine sarılmış onca halat... Tekrar 

tekrar yaşanan hasarlardan sonra yelkensiz yol al-

mış gemiydi milletim. Kenetlenmiş ellerle, saygılı 

gülüşlerle, vatan sadakatiyle birleşmişti. Bir rüzgâr, 

açmamış çiçekleri gördü ve memnuniyetini, mille-

timi özgürlüğe götürerek sundu. Savaşmak değildi 

bu, emanetçi olduğumuz toprağımıza uzanan eller 

için ölmekti. Karanlıklar, milletimde gördü ölüme 

âşık olmayı. ‘Türk’üm’ diyenin aşkıydı özgürlük, 

düşmana da bir çift sözü vardı:

Ateş olsun düştüğün toprak

Uzanırsa ellerin vatanına

Ya kanımdır sulayan toprağı

Ya da kanındır elbet

Bayrağımın hakkı

Bu cümlelerle sahiplenilmiş bir vatanın hiç 

değişmeyecek değerde emanetçileriyiz biz. Tüm 

imkânsızlıklara rağmen meydan okudum. Kanla 

sulanmış toprağa düşen ay ve yıldız ile şahitliğini 

bildik bu sevdanın. Her köşe başında şehitlerle, 

her karışında hayal meyal türkülerle izini sürdük. 

Güneşli sabahlar görsün diye kara bulutları indirdik 

bu iman dolu yüreklerle. Özgür doğmuş bir milletin 

şerefli bayrağından dökülen her kanda, bizler de 

onlara layık olmaya çalışacağız.

Toprak Can,
Can ise Vatandı

Ayşenur Kılıç - Psikoloji 1. Sınıf

15 Temmuz Gecesi İZÜ’lü Gençler 
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin içinde 
bulunduğu kampüs, bölümler, sunduğu fırsatlar 

hakkında öğrencileri bilgilendiriyoruz. Ayrıca 
yıl içindeki üniversite tanıtım fuarlarında aday 

öğrencilerimize destek veriyoruz.

Burak Erdem
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İ
stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Kurumsal İleti-

şim ve Tanıtım Daire Başkanlığı olarak 11. ve 12. sınıfta 

olup üniversiteye hazırlanan öğrencilere meslek ve 

üniversite seçiminde ışık tutması anlamında “5 Adım-

da Senin Mesleğin Senin Üniversiten” isimli projemiz ile 

destek oluyoruz. Proje kapsamında, üniversiteye hazır-

lanan aday öğrencileri, hem kendi okullarında ziyaret 

ediyor hem de üniversitemizde ağırlıyoruz. Üniversite 

adayı öğrencilerin çevrelerinden çok fazla etkilenme-

meleri, popüler mesleklere çok fazla yönelmemeleri, 

mümkün olduğunca kendilerine uygun meslekleri seç-

me konusunda nasihatlerimiz, tavsiyelerimiz oluyor. 

Bunun haricinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversite-

si’nin içinde bulunduğu kampüs, bölümler, sunduğu 

fırsatlar hakkında öğrencileri bilgilendiriyoruz. Özellikle 

üniversitemize gelerek bizim projemize katılan öğren-

cilere, düşündükleri bölümün akademisyenleri ile bö-

lümün ders içerikleri hakkında bilgi vermiş oluyoruz. 

Örnek ders projemiz çerçevesinde arkadaşlarımıza ka-

zanacağı bölümünün dört yılının nasıl geçeceğini gös-

termek maksadıyla dört yılın simülasyonu olarak örnek 

sınıflarda derslere katılma imkânı sunuyoruz. Ayrıca yıl 

içindeki üniversite tanıtım fuarlarında aday öğrencileri-

mize destek veriyoruz.

Kurumsal İletişim ve 
Tanıtım Daire Başkanlığı 

olarak 11. ve 12. sınıfta olup 
üniversiteye hazırlanan 
öğrencilere meslek ve 

üniversite seçiminde ışık 
tutması anlamında “5 

Adımda Senin Mesleğin 
Senin Üniversiten” isimli 

projemiz ile destek 
oluyoruz.
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   Hangi Mesleği Seçeceğime Nasıl
 Karar Vermeliyim?

Bir araba sürdüğünüzü düşünün, araba 

sürmeden önce direksiyonun başına geçtiği-

nizde nereye gideceğinizi biliyorsunuz, ondan 

sonrada ben şuraya gidecektim diye bir tek-

rara düşmüyorsunuz. Sistem oturmuş, araba 

kendi kendine bir müddet sonra gitmiş oluyor. 

Düşündüğümüzde nereye varacağımızı kestir-

diğimiz anda bir şekilde hedefe ulaşabiliyoruz. 

Arabayla nereye gideceğini bilmeyen bir insan 

sağa sola sapar, zaman kaybeder ve hedefe ula-

şamaz. Bunun için biz bu örnekle birlikte aday 

öğrencimize şunu söylüyoruz; ilk başta hayalî 

veya değil, doğru veya yanlış ama bir şekilde 

bir yerden başlamaları gerekir. Hayalini kurdu-

ğu bölümü iyice araştırmaları gerekir. Yani “Ben 

doktor olacağım, kapasitem var veya yok, ne 

olursa olsun doktor olacağım” değil de “Acaba 

doktor olsam beni nasıl bir hayat bekliyor? Bir 

doktor ile görüşüp karşılaştığı zorlukların veya 

aldığı mükâfatların neler olduğunu öğrenmeli-

yim” diye düşünerek meslek seçiminde doğru 

karar vermesine yardımcı oluyoruz.

İktisat okuyacak olan öğrencinin kesinlikle 

mezun olduktan sonra hangi unvanlara sahip 

olacağını bilmesi gerekir. Bu bölümden me-

zun olduğunda aldığı unvan, çalışacağı ortam, 

karşılaşacağı zorluklar, artıları-eksileri hakkında 

bilgi sahibi olması gerekir. Meslek ve bölüm se-

çiminde o bölümün öğrencisiyle, o bölümün 

mezunu ile mutlaka görüşmesi lazım ki doğ-

ru karar verebilsin. Kulaktan dolma bilgiler ile 

toplumun ne diyeceğini önemsersek hayatı-

mız ile ilgili yanlış kararlar alabiliriz. “Ahmet’in 

oğlu Mehmet mühendis olmuş”tan ziyade, o 

bölümün bizim için doğru bir bölüm olup ol-

madığını irdelememiz gerekiyor. Bu sebeple, 

üniversiteye hazırlanan öğrenci, çevre baskısın-

Kendi özelliklerimizin farkına varmamız gerekir. 
İyi veya kötü dediğimiz özelliklerimiz bir işin ana 

hatlarından birkaç tanesi olabiliyor. Bu da kendimizi 
tanımanın ne kadar mühim olduğunu gösterir.



43
www.izu.edu.tr

dan etkileniyor. Öğrenci “ben şu konuda iyiyim” 

dese de eleştiri alabiliyor veya gereksiz bir şe-

kilde özgüven yüklenebiliyor. “Şu bölümü seçe-

ceğim” dediğinde o bölüme methiyeler dizili-

yor ya da “Orada ne yapacaksın” diye olumsuz 

eleştiriler geliyor. Öğrenci bunlara kulak tıkasın 

demiyoruz ama bunları bir elekten geçirmeli. 

Hukuk, tıp, bilgisayar mühendisliği her zaman 

ön plana çıkan birkaç meslek. Saydığımız bu 

mesleklere çok yatkınsanız bir şey diyemeyiz 

ama eğer bir araftaysanız ve “ailemin göğsünü 

kabartacağım” diyorsanız, bu bölümlerden ka-

çınmanız gerekir. 

İlk başta çevre baskısından söz etmiştik, 

çevre baskısından sonra maddiyat ön plana 

çıkıyor. Kendimizi örnek aldığımız kişilere bak-

tığımızda, “Ahmet, Mehmet işletme bitirmiş 

muhasebeci olmuş. Kariyerlerinde iyi yerdeler” 

diyerek biz de bu bilgiler doğrultusunda işletme 

bölümünü seçersek sevmediğimiz bir mesleği 

ömür boyu sürdürmek durumunda kalabiliriz.

Kendi özelliklerimizin farkına varmamız ge-

rekir. İyi veya kötü dediğimiz özelliklerimiz bir 

işin ana hatlarından birkaç tanesi olabiliyor. Bu 

da kendimizi tanımanın ne kadar mühim oldu-

ğunu gösterir.

   Üniversite Adayı Öğrencilerin En Çok 
 Sorduğu Sorulara Cevap Buluyoruz!

1. Devlet üniversitesinde mi, vakıf üniversitesin-

de mi okumalıyım? 

2. İstanbul’da mı, yoksa başka bir şehirde mi 

okumalıyım?

3. Kampüs üniversitesinde mi okumalıyım, yok-

sa fark etmez mi? 

4. Seçeceğim üniversitenin akademik kadrosu 

nasıl?

5. Önümdeki 4 yılı nasıl geçirmeliyim?

  “Kepi Atıp Yere Mi Düşüreceksin,  
   Yoksa O Kepi Daha Yüksek Yerlere Mi 
 Taşıyacaksın!”

İsterseniz 5. sorudan başlayalım. Kendi-

mize sormamız gereken sorular içerisinde en 

önemli sorudur. Üniversite hayatı özendirilen, 

imrendirilen bir hayat. Öğrenciler genellikle 

bu sınav sisteminin getirmiş olduğu zorlukla-

rı göğüslüyor ve YGS’ye ve LYS’ ye girdikten 

sonra tercih yapıyor. Tercih sonuçlarını bekler-

ken ayrı bir bulanıma giriyor. 18 yaşındasınız 

ve 22-23 yaşlarına kadar üniversitede geçecek 

bir hayat ve bunun sonrası var. Yani eğlenir-

sin, derslere geç kalırsın, arkadaş ortamın olur 

ama dört yıl sonra mezun olduğunda kepi atıp 

yere mi düşüreceksin yoksa o kepi daha yük-

sek yerlere mi taşıyacaksın bu daha önemli bir 

konu. Öğrenci ilk başta bunun kararını vermesi 

gerekir. Dört yıl da güzel geçsin ama dört yılın 

sonunda “ben ne yapacağım” sorusuna cevap 

bulması gerekir. Bu soruyu sorduktan ve man-

tıklı bir cevap bulduktan sonra ikinci aşamaya 

geçiyor öğrenci.
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 Devlet mi, Vakıf mı?

“Devlet üniversitesinde mi okuyacağım, va-

kıf üniversitesinde mi okuyacağım?” sorusuna 

baktığımızda günümüzde o kadar çok üniver-

site alternatifi var ki öğrenciler çok ciddi an-

lamda boşluğa düşmüş durumda. Günümüzde 

diplomaların öneminden ziyade özgeçmişin 

dolu olması önemli. Şimdi öğrencilerin “Devlet 

mi, Vakıf mı?” sorusuna kesinlikle devlet seçsin 

veya kesinlikle vakıf seçsin değil de, bölümüne 

göre hareket etmesi gerekiyor. Öğrenci, “öğret-

men olacağım” dediğinde, bölüm ve üniversite 

çeşidindeki fark, bir özel sektörde çalışacak bir 

işletmeci kadar önemli değil. Devlet üniversitele-

rinde olmayan imkânların birçoğunun vakıf üni-

versitelerinde olduğunu biliyoruz. Vakıf üniversi-

telerinin öğrenciye ne kadar çok değer verdiğini 

biliyoruz. Aynı zamanda devlet üniversitelerinin 

markalaşmış isimleri var. İkisini bir teraziye ko-

yup kendi bölümümüze göre hareket etmemiz 

gerekiyor. 

   İstanbul’da Okumak Mı, Yoksa Farklı  
 Bir Şehirde Okumak Mı?

Eğitim düzeyimize ve kalitemize baktığımız-

da Avrupa’daki eğitimlerden akademik olarak ile-

ride olduğumuzu ama pratik olarak çok geride 

olduğumuzu görüyoruz. Bu pratikliği de keşke 

Türkiye’nin her yerinde uygulayabilsek. İstan-

bul’un kıymeti bu anlamda en üst safhada. İs-

tanbul’da insanların kendini geliştirebilme, özel 

sektörlerde staj yapabilme, çeşitli eğitimlere ve 

uluslararası kongre ve konferanslara katılım im-

kânları var. Öğrencilerin kesinlikle bunu göz ardı 

etmemeleri gerekir. 

 Kampüs Önemli mi?

Tabi ki üniversite seçimi yaparken sosyal ha-

yatı tamamen göz ardı etmememiz gerekiyor. En 

enerjik olduğumuz dönemlerden bahsediyoruz. 

Bu dönemlerin sosyal bir şekilde geçmesi, öğ-

renci için ciddi bir deneyim, ciddi bir artı olarak 

ön plana çıkıyor. Çayını, kahvesini alıp üniversite 

bahçesinde, kütüphanesinde kaliteli vakit geçir-

mek öğrencileri ciddi anlamda motive eden un-

surlardan bir tanesi olarak ön plana çıkabiliyor. 

 Akademik Kadro

Öğrencilerin kesinlikle gideceği üniversitenin 

akademik kadrosunu incelemesi gerekir. Günü-

müzde üniversitelerin web sitelerinden akademik 

kadrolara dair bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Öğ-

rencilerin üniversite fuarlarında ve tanıtım faaliyet-

lerinde akademik kadroları irdelemeleri gerekmek-

tedir. Hukuk bölümünde okuyacak olan bir öğrenci, 

bizzat profesörden, doçentten ders alabiliyor mu? 

Bu hususlar üniversite seçimindeki çok ciddi kıstas-

lar. Öğrenciler bu kıstasları ciddiye alırlarsa eminim 

ki doğru seçim yapabileceklerdir.
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Tabii bunları yaparken de öğrencilerin var 

gücü ile çalışmaları, düzenli bir şekilde çalışma 

sistemi oturtmaları gerekir. Tekrar başa dönmek 

gerekirse şu an bunları yapan öğrenci nereye gi-

deceğini biliyordur. Direksiyona geçmiştir.

    Üniversite Mezunlarının  Farkı 
  Nasıl Ortaya Çıkar?

Günümüzde çok fazla üniversite ve çok fazla 

üniversite mezunu var. Birkaç bölüm haricinde, 

hemen her bölüm gerekenden fazla mezuna sa-

hip. Öğrencilerin aday oldukları dönemde mut-

laka danışmaları gerekiyor. Kariyer sitelerindeki iş 

ilanlarına mutlaka bakmaları lazım, devlet kadro-

larındaki atamalara, boşluklara bakmaları lazım. 

Bunları düzenli bir şekilde yapan bir öğrenci, sü-

rekli evden okula okuldan eve bir hayat tarzının 

yanı sıra kendisine sosyal özellikler katması ge-

rekiyor. Bu özelliklere bir de dil kriteri ekleniyor. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin dil konu-

sunda öğrencilere çok önemli bir katkısı var. Aylık 

36 saat gibi ciddi bir saat oranıyla öğrencilerine 

“en az 3 dil projesi” başlığı altında takviye ücret-

siz kurslar veriyor. Öğrenciler mezun olduğun-

da onlara en az 3 dil sahibi olma imkânı veriyor. 

Yabancı dili olan, üniversite hayatında bir şekilde 

çalışıp part - time, stajyer olarak çalışan bir öğ-

renci, sosyal açıdan, yabancı dil açısından diğer 

rakiplerine ciddi anlamda fark atmış oluyor. Niha-

yetinde yabancı dil, sosyallik ve akademik başarı 

edinen bir mezun, hangi bölümü bitirirse bitirsin 

diğer mezunlardan farkını ortaya koyacaktır.

 Aday Öğrenciler Bize Nasıl Ulaşabilir?

Aday öğrencilerimiz ile yıl içerisinde rehber 

öğretmenlerimizle olan işbirliklerimiz ile birlikte, 

üniversite tanıtım fuarlarında ve kampüs içerisin-

deki 5 Adımda Senin Mesleğin Senin Üniversiten 

konulu seminer programlarında buluşuyoruz. 

Öğrenciler özel olarak bizimle görüşmek istedik-

leri takdirde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversite-

si’nin 444 97 98 numaralı İZÜ Çözüm Merkezi’ni 

aradığı takdirde bizlere ulaşabilirler. Tarihi ve doğa 

harikası kampüsümüzü ziyaret etmek isteyen ve 

tercih rehberliği konusunda bizden yardım iste-

yen öğrencilerimizi kampüsümüze bekliyoruz. 

Kampüsümüze gelmek isteyen öğrencilerimiz 

internet sitemizde “kampüsümüzü ziyaret etmek 

istiyoruz” linkine tıklayıp, gerekli bilgileri doldur-

duğu takdirde biz kendilerine en yakın zamanda 

ulaşıp, onları kampüsümüzde ağırlıyoruz. Ayrıca 

sosyal medyadaki Facebook, Instagram, Twitter 

hesaplarımız vasıtasıyla aday öğrencilerimizin so-

rularını cevaplandırıyoruz.
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OLAN

ANLAR
Gülşehri, İran’ın büyük şairi Feridüddin-i 

Attar’ın aynı adı taşıyan eserinden 
tercüme ettiği Mantıku’t - tayr’da bizlere 
bir yolculuk hikâyesi anlatır. Aslında çok 

tanıdık bir hikâyedir bu. Bizim hikâyemiz. 
Allah’a hamd, Hz. Peygamber’e övgüyle 

başlayan eser, kuşların padişahı kabul 
edilen Simurg’un tasviri ile devam eder.

Yrd. Doç. Özlem Güneş
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T
ürk Edebiyatının Anadolu’daki ilk ve-

rimlerinden biri olan ve 14. yüzyılda 

Kırşehir’de şair Gülşehri tarafından ka-

leme alınan Mantıku’t - tayr (Kuşların 

Dili) milletimizin tarihini ve talihini kuran eser-

lerin başında gelir. Gülşehri, İran’ın büyük şairi 

Feridüddin-i Attar’ın aynı adı taşıyan eserinden 

tercüme ettiği Mantıku’t - tayr’da bizlere bir 

yolculuk hikâyesi anlatır. Aslında çok tanıdık bir 

hikâyedir bu. Bizim hikâyemiz. 

Allah’a hamd, Hz. Peygamber’e övgüyle 

başlayan eser, kuşların padişahı kabul edilen Si-

murg’un tasviri ile devam eder. Bülbül, papağan, 

tavus, hüma, kaz, doğan, keklik, baykuş ve adı 

zikredilmeyen birçok kuş toplanıp Kaf Dağı’nın 

ardında yaşadığını düşündükleri Simurg’u yani 

padişahlarını bulmak için yolculuğa çıkmak is-

terler. Fakat bu zorlu ve meşakkatli yolculukta 

bir rehbere ihtiyaçları vardır. Aranılan rehber ise 

Hüthüt’tür. Hüthüt, Cenâb-ı Hakk’ın habercisi, 

Süleyman Peygamber’in yoldaşı olmak gibi bazı 

meziyet ve hususiyetleri olan bir kuştur. Diğer 

kuşları, kendisiyle geldikleri takdirde Simurg’u 

bulacağına ikna etmeye çalışır. Her bir kuş, Hüt-

hüt’e ayrı ayrı itirazlarda bulunur. Simurg’a eri-

şemeyecekleri tereddüdü ile yola çıkmak husu-

sunda özürlerini beyan ederler. Hüthüt kuşların 

tereddüt ve suallerine birer birer cevap verir ve 

onları ikna etmeye çalışır. 

“...Fakat bu zorlu ve 
meşakkatli yolculukta 
bir rehbere ihtiyaçları 

vardır. Aranılan rehber 
ise Hüthüt’tür.”
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Ve en sonunda yolculuk başlar. Sıkıntılarla 

dolu yedi vadi vardır önlerinde. İstek, aşk, mari-

fet, istiğna, tevhid, hayret ve yokluk vadileri... Her 

bir vadi bir imtihan mekânıdır aynı zamanda. Biri 

bir altın saray görür, oraya inip sultan olur. Diğe-

ri, bir ay yüzlüye meftun olur. Kimisi hastalanır, 

kimisi de mala mülke aşırı düşer. Kimi hırsız, kimi 

kan dökücü olur. Biri, ben ihtiyarım diye oturur; 

diğeri, daha gencim, sonra yaparım diye işleri-

ni bırakır. Kimi bey, kimi köle, kimi öğrenci, kimi 

hoca, kimi Şirin, kimi Ferhat, kimi âlim, kimi cahil 

olur. En nihayet, Kaf Dağı’na tam otuz kuş varır. 

Can atıp hasretle yanıp yakıldıkları Simurg’un yü-

zünü görmek için, benliklerinden soyunup içeri 

girerler. Fakat kendilerinden başka kimseyi göre-

mezler. Çünkü si: otuz, murg: kuş… Yâni; Simurg 

“otuz kuş” demektir. 

İlme, adalete, gıybete, yalana, fütüvvete, 

nefse, vefaya, hikmete, hakikate ve daha birçok 

konuya dair sorulara cevap veren Mantıku’t tayr 

temsilî bir eserdir. Simurg Hakk’ı, kuşlar ise Hakk’ı 

bulma yolunda debelenip duran insanoğlunu 

temsil eder. Bu yolculuğun en güzel başlıkların-

dan bir tanesi de irfanî kültürümüzün en önemli 

unsurlarından ârif tipinin çizildiği bölümdür.

Ârif manevi tecrübeyle marifet ve hakikat 

mertebesine ulaşan kişidir. Arifin bilgisine ma-

rifet denir. Marifet, kelam ve felsefede ilimle eş 

anlamlı olarak ‘bilgi’ manasında kullanıldığı gibi 

Marifetullah şeklinde ve Allah hakkındaki bilgi 

için de kullanılmıştır. Tasavvufta Allah’a dair bil-

gi başta olmak üzere, bütün varlık ve olayların 

mahiyeti hakkındaki bilgiye ‘marifet’ denilmiş, 

ârif ile âlim arasında ayrım yapılmıştır. Bu ayrı-

mın nedeni hem marifet ve ilim arasındaki me-

tot farklılığı hem de ârif ve âlimin vasıflarının 

başkalığıdır. Âlim bilendir, bilgisine güvenen-

dir. İlmi faaliyetleri ilerledikçe bilgisi de ilerler. 

Oysa ârif ahlaki ve manevi arınma sayesinde 

sezgi gücü ve deruni tecrübe ile öğrenen, 

anlayandır. Ârifin marifeti arttıkça hayreti de 

artar, hayreti zamanla bilgisini aşar. Sonunda 

marifetten aciz olduğunu idrak eder ve bu en 

yüksek marifet sayılır. Şimdi bu düşünceler ışı-

ğında Mantıku’t Tayr’daki ârif tipini kelimelerle 

çizmeye başlayalım.
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1. Ârif, hissî olan şeylerle, akla uygun olanı 

ayırandır.

2. Ârif, Allah’ın sıfatları ile sıfatlanmak ve ahlâ-

kı ile ahlâklanmak için akla uyandır.  

3. Ârif, dünyaya değer verip peşinden gitmez 

ve şaşı gibi biri iki görmez. 

4. Ârif, insanlar arasındadır ama aklı, fikri ve 

gönlü Hak ile beraberdir. 

5. Ârif, halk içinde kendisini ön plana çıkar-

maz, tanınmayı, bilinmeyi istemez. 

6. Ârif, ne incitir ne de incinir. 

7. Ârif, kimsenin gıybetini etmez ve başkala-

rının da dedikodu ettiği ortamda bulunmaz. 

8. Ârif, kendinden yukarıda bulana hürmet 

eder, aşağıda olana ise hizmet eder. 

9.  Ârif, boş söz konuşmaz. 

10. Ârif, kimsenin ayıbına gülmez, insanların 

mutsuzluğuyla mutlu olmaz. 

11. Ârif, mütevazıdır.

12. Ârif, sözünde yalana yer vermez. 

13. Ârif, kimsenin malıyla mülküyle ilgilenmez. 

14.  Ârif, kimseyle münakaşa etmez.

15. Ârif, kıskançlık nedir bilmez.

16. Ârif, Allah’ın yarattıklarına kibirle yaklaşmaz. 

17. Ârif, kendisine yaklaşanlardan yüz çevir-

mez; yardım ettiği kimseyi de utandırmaz. 

18. Ârif, sözüne sadık ve güvenilirdir. 

19. Ârif, Allah’tan gelene razı olandır. 

İrfan sahiplerinin bu dünya evindeki yaptıkları 

amel, ne bir hâl içindir, ne de bir makam. Onlar, 

Mevlâ’ya teslim olmuşlardır. “Kim, Allah’ım bana 

verirsen kabul ederim, benden alırsan sevinirim, 

beni çağırırsan gelirim diyorsa âriflerdendir.” der 

büyüklerimiz.

İnsanın kendine özgü değerlerinden alabildi-

ğince soyutlanarak savunmasız bırakıldığı çağı-

mızda, kendi anlamımızı bulmak istiyorsak aşkla 

yoğrulmuş, irfan sahibi insanlar tarafından kale-

me alınmış, kodlarımızı bünyesinde barındıran 

Mantıku’t tayr gibi şaheserleri günümüz insanı 

ile buluşturmak zorundayız. Ömür denilen yol-

culukta bizi âbâd edecek hazineyi bulmak isti-

yorsak öncelikle özümüze bakmamız gerekir. 

Ârif ahlaki ve manevi arınma 
sayesinde sezgi gücü ve 

deruni tecrübe ile öğrenen, 
anlayandır. Ârifin marifeti 

arttıkça hayreti de artar, 
hayreti zamanla bilgisini aşar.
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P
rotokol kapsamında, Eklemeli İmalat (3D 

Printing) Teknolojileri Araştırma ve Uygu-

lama Merkezi’nin 3 yıl içinde kurulması 

planlanıyor. Gazi Üniversitesi öncülü-

ğünde Kalkınma Bakanlığı’na önerilen, Ekleme-

li İmalat (3D Printing) Teknolojileri Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Araştırma Altyapısı Projesi, 

üniversitemiz ile birlikte yürütülecek. İki üniver-

site arasındaki işbirliği protokolünü Rektörümüz 

Prof. Dr. Mehmet Bulut ile Gazi Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. İbrahim Uslan imzaladı. Yeni ne-

sil imalat teknolojilerinden olan eklemeli imalat 

(Additive Manufacturing), birçok ince tabakanın 

üst üste serilerek malzeme eklenmesiyle par-

ça üretiminin yapıldığı bir grup teknolojisi olup, 

ASTM F2792 standardı (Additive Manufacturing 

Technology Standards) ile terminolojisi oluştu-

Üniversitemiz ile 
Gazi Üniversitesi 

arasında, geleceğin 
imalat teknolojisi 3D 
PRINTING (eklemeli 

imalat) teknolojilerinin 
yerli hale getirilmesi 

amacıyla bir protokol 
imzalandı.

3D PRINTING
İÇİN İMZALAR 

ATILDI
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rulmuştur. Günümüzde, havacılık, otomotiv, 

medikal endüstrilerinde bu teknoloji ile metal 

parçaların üretim ve kullanımının yaygınlaştırıl-

ması yönünde çalışmalar yoğun bir şekilde sür-

dürülmektedir. Gazi Üniversitesi öncülüğünde 

T.C. Kalkınma Bakanlığı’na önerilen 2015BSV 

102 nolu altyapı projesi ile geleceğin imalat 

teknolojisi olarak nitelendirilen bu alanda ülke-

mizin rekabet gücünü artırması, ilgili teknolo-

jik gelişmeleri sağlaması ve katma değeri yük-

sek özgün teknolojik ürün ve bilgi üretilmesini 

amaçlayan Eklemeli İmalat (3D Printing) Tek-

nolojilerı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 

3 yılda kurulması planlanıyor. Ayrıca kurulan 

yurtdışı akademik işbirlikleri sayesinde, Avru-

pa Birliği çerçeve programlarına ve ikili işbirliği 

programlarına özellikle bu konuda ortak araş-

tırma projelerinin hazırlanması ve ortak doktora 

derecesi verilebilmesini sağlayacak eğitim-araş-

tırma alt yapısının oluşturulması hedefleniyor. 

Bu kapsamda projenin ülke hedefleri ile uyum-

lu şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Araştırma 

Merkezi’nin kurulumunda ve altyapıyı oluştura-

cak ekipman seçiminde, başta ülkemiz havacılık 

ve savunma sanayiinin ihtiyaçları olmak üzere 

merkezin kurulacağı bölgedeki organize sana-

yi bölgelerindeki (TOSB, TAYSAD, GOSB) kuru-

luşların üretim - ekipman beklentileri dikkate 

alınacak. Araştırma Merkezi kurulduktan sonra, 

projeyi destekleyen kuruluşların beklentileri ve 

bölgedeki (Gebze; GOSB, TAYSAD, TOSB, Ko-

caeli; Otomotiv yan sanayi, İstanbul; Makina 

İmalat Sektörü, Bursa; Otomotiv Sektörü gibi) 

makina imalat sektöründeki firmaların potansi-

yelleri de dikkate alınarak havacılık ve savunma 

sektörü ile makina imalat sektörüne yönelik öz-

gün tasarımların geliştirilmesi ve parça üretimle-

rinin yapılabilir hale gelmesinin sağlanabilmesi 

hedefleniyor. Üniversitemiz ile Gazi Üniversite-

si dışında projede yer alan diğer paydaşlardan 

oluşan proje kurulu içinde TC. Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, T.C. Milli Savunma Bakanlığı 

(MSB), Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Tek-

nopark İstanbul A.Ş. (Teknopark İstanbul), Yıldız 

Teknik Üniversitesi (YTÜ), Gebze Teknik Üni-

versitesi (GTO), ASELSAN Elektronik Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. (Aselsan), TUSAŞ-Türk Havacılık ve 

Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sana-

yii A.Ş. (TEI), ROKETSAN A.Ş. (ROKETSAN), FNSS 

Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS) yer alıyor.
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2
016 Mart ayında, Amerika Birleşik Devlet-

leri Washington, Michigan Chicaco Eya-

letlerinde bir dizi toplantı sonucunda 3+2 

projesine imza atıldı. Ülkenin 8 önemli 

üniversitesiyle birebir görüşmeler yapan Rektö-

rümüz, öğrencilerimizin üniversite eğitimlerinin 

yanında Amerika deneyimi yaşamaları için bir dizi 

anlaşma yaptı.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet BULUT öncü-

lüğünde ABD’de yapılan görüşmeler sonrası İZÜ 

öğrencilerimize Amerika’da eğitim fırsatı sağladık.

“Anlaşma sağlanan 3+2 programı ile isteyen 

tüm öğrencilerimiz, lisans eğitiminin ilk 3 yılı-

nı İZÜ’ de tamamlayıp, iki yıllık eğitim için Mary 

3+2 PROJESİYE
ÖĞRENCİLERİMİZE

AMERİKA’DA
EĞİTİM FIRSATI!

• Mary Washington University
• Duke University
• University of North Carolina
• University of Michigan
• Michigan State University
• Purdue University
• University of Chicago
• University of Wisconsin     
   Milwaukee
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Washington Üniversitesi’ne gidecek. 3+2 progra-

mını tamamlayan tüm öğrenciler, İZÜ’ den lisans 

Mary Washington Üniversitesi’nden ise yüksek li-

sans ile mezun olacak.  Öğrenciler, 5 yıllık eğitim 

sonunda Türkiye’den lisans, Amerika’dan yüksek 

lisans diploması edinecekler. “

Geçtiğimiz yıl anlaşma imzaladığımız Mary 

Washington Üniversitesi’nin Eğitim ve İşletme 

Fakülteleri Dekanlarıyla bir araya gelen Rektörü-

müz, üniversiteler arasındaki işbirliğini genişletti 

ve geçtiğimiz yıldan bu yana görüşülen iki dip-

lomalı program için mutabakat sağladı. İşletme 

ve İngilizce Öğretmenliği lisans programlarında 

öğrenim gören öğrencilerimiz yeterli TOEFL ya 

da IELTS puanlarını alarak, kayıtlı oldukları lisans 

programlarının dördüncü sınıfını indirimli olarak 

Mary Washington Üniversitesi’nde okuyabilecek 

ve isterlerse sonrasında bir yıl daha okuyarak 

Mary Washington Üniversitesinden Yüksek Li-

sans diploması alabilecekler. Anlaşma sağlanan 

3+2 program ile isteyen tüm öğrencilerimiz, li-

sans eğitiminin ilk 3 yılını İZÜ’de tamamlayıp, iki 

yıllık eğitim için Mary Washington Üniversitesi’ne 

gidecek. 3+2 programını tamamlayan tüm öğ-

renciler, İZÜ’den lisans, Mary Washington Üni-

versitesi’nden ise yüksek lisans ile mezun olacak.  

Öğrenciler, 5 yıllık eğitim sonunda Türkiye’den 

lisans, Amerika’dan yüksek lisans diploması edi-

necekler. Mary Washington Üniversitesi’ne dil 

kursuna giden öğrencilerimiz, ayrıca bu üniver-

sitenin yaz okulundan kredili ders de alabilecek.

 ABD’de 60 üniversitede dil kursu eğitimi 

veren ELS isimli kurumu ile yapılan anlaşma so-

nucunda, ayrıca İZÜ öğrencilerine, özel olarak 

eğitim ücretlerinde indirim yapılması sağlandı. 

Öncelikli olarak Mary Washington Üniversite-

si bünyesindeki İngilizce dil kursları için kayıtlar 

başladı.

Tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz 

TÜBİTAK gibi resmi kurum teşvik bursları ya da 

kendi imkânları ile aşağıdaki üniversitelerde üc-

reti karşılığı bir ya da iki dönem tam zamanlı öğ-

renci olarak ders alabilirler:

• Mary Washington University

• Duke University

• University of North Carolina

• University of Michigan

• Michigan State University

• Purdue University

• University of Chicago

• University of Wisconsin Milwaukee

Ayrıca tüm lisansüstü öğrencilerimiz ismi 

geçen bu üniversitelerde kredili ders almaksızın, 

misafir araştırmacı pozisyonunda ücret ödeme-

den kütüphane ve laboratuvar imkânlarından ya-

rarlanabilecek ve araştırmalar yapabilecek. Bu tür 

araştırmalarda yaşam masraflarının karşılanması 

için başta TÜBİTAK olmak üzere birçok kurum ve 

kuruluş teşvik bursları vermektedir.

Konu hakkında detaylı bilgi ve başvuru için 

Uluslararası Öğrenciler ve Değişim Programları 

Uzmanı Mustafa Salih ÖZET (mustafa.ozet@izu.

edu.tr) ile görüşebilirsiniz.
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Dear Professor, could you 

introduce yourself, who are you, 

where are you from?

My name is Dzuljastri Abdul 

Razak.  I am Associate Professor 

and Head of Department of Fi-

nance, in Kulliyah of Economics 

and Management Sciences, in International Islamic 

University Malaysia (IIUM).

When did you come to Turkey and what is the 

purpose of your coming?

I came here on May 26th 2016. My purpose 

of coming here is visiting academic scholar of the 

Faculty of Business and Management Sciences of 

IZU, for three months.

How did you find Turkey?  Have you expe-

rienced difficulties as a foreigner? How do you 

compare Turkey and Malaysia on tradition and life 

style?

Turkey is very beautiful country indeed and the 

people are very friendly. Initially, I have some dif-

ficulties with the language. But after some time, I 

used translation to assist me. The lifestyle is more 

or less the same as in Malaysia, however we have 

three races as Malays, Chinese and Indians.

What is your field of study and can you share 

your experience since you came here?

I specialized in Islamic Banking 

and Finance. I have lived very interest-

ing experience since I came here with 

my wife. The campus is surround-

ed by beautiful flowers and garden. 

We were 

provided with the university’s guest house which 

was well equipped and located nearby the univer-

sity. I enjoyed the friendly atmosphere and accom-

pany of students, lecturers and staff who are very 

helpful to us. 

What can you say about Islamic Economics 

and Finance?

Islamic Economics and Finance are formed 

on the basis of justice and fairness compared to 

the conventional system which is purely based on 

profit making. There are three main elements that 

should be avoided in its operations as riba (usury), 

gharar (uncertainty) and maysir (gambling).

How is the system of participation banking in 

Malaysia, what are the differences of participation 

banking between Turkey and Malaysia?

In Malaysia, our banks are known as Islamic 

banks. The operations are guided by the shariah 

principles which are to ensure justice and fairness. 

Basically, there should not be any difference if it is 

guided by the shariah.

What do you think about the effect of 

education on economy in Turkey?

Development of education has a direct 

impact on the growth of Turkey’s econo-

my. In fact, the government should 

emphasis on education, so that the 

people have adequate knowledge 

and skills which can generate 

income for the nation.

INTERVIEW WITH 
DR. DZULJASTRI 

ABDUL RAZAK
Interview: Yağmur Karan 
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SİZ BU İLANI OKURKEN 

MATBAALARDA 
YÜZLERCE  
KİTAP BASILDI
Binlercesi de sırasını bekliyor. 

“Ne okuyacağız?”  

sorusunun cevabı gittikçe zorlaşıyor.

OKUR sizler için  

bir kitap rehberi olarak çıktı.

OKUR’a abone olun. 

Yayın dünyasında  

kendize bir rehber edinin.

Abone olmak için:

www.okurdergisi.com

okur@okurdergisi.com

/okurdergi
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Hi, 

My name is Saheed Johar. I am student in IZU.

Studying in Istanbul, the city which bears the 

witness of history itself, is a great chance to exp-

lore the history and the future. Istanbul Sabahat-

tin Zaim University might be new as a university 

but it stands on historic place where great poet 

Mehmet Akif Ersoy has passed his academic life. 

As an international student I feel lucky to be in Is-

tanbul Sabahattin Zaim University. I was selected 

for Computer Engineering program of which half 

of the classes are Turkish. When I came to Istan-

bul, I hadn’t even know any Turkish word. Even the 

word “Tamam” was unfamiliar to me. It was IZU 

that provided me qualified mentors who taught 

me Turkish very well.

Learning a language in order to study underg-

raduate was unimaginable for me. By the grace of 

Almighty and the efforts of the teachers, now I am 

able to take my education in Turkish.

Besides, the environment of the university also 

played an important role in maintaining my mind 

fresh and helped to maintain my concentration.

The natural environment of the university is 

lovely in every season. I like it mostly in winter. I 

experienced the snowfall for the first time in IZU 

campus. It’s wonderful to see the campus during 

snowfall. I also tried to share the happiness of that 

time with my family. Also thanks to technology 

which never let me feel the distance between me 

and my family.

Moreover, I have met a lot of people here in 

Turkey, especially in IZU, that made me feel like 

home here. Professors here are frank enough and 

convenient. It’s always being nice to chat with 

them over a cup of Turkish tea or coffee. They are 

so experienced that every single time I meet them 

I get motivated.

I would also like to mention my social expe-

rience here in IZU. IZU provides its students vari-

ous clubs. International Students’ Club is of them 

which deals with the foreign students. This clubs 

bring all international students under one roof. 

Here, all students are cooperative. This has taught 

me managing time for others. Every person who 

is far from his / her family and home, needs such 

environment which is provided in International 

Students’ Club of IZU. I hope the friends that I got 

here will be always together and will prosper in 

their respective fields. I would thank Istanbul Saba-

hattin Zaim University for providing every possible 

facility. May IZU prosper.

TO BE A FOREIGN 
STUDENT AT IZU

When I came to Istanbul, I hadn’t even know any Turkish word. 
Even the word “Tamam” was unfamiliar to me. It was IZU that 

provided me qualified mentors who taught me Turkish very well.

Saheed Johar - Student
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Ü
niversite yılları içerisinde içimizde 

kalan anıların bir devamı, yeni he-

yecanlarla buluşmasıdır. Yeni haya-

tımızda kazandığımız tecrübeleri-

mizi, istediğimiz dünyalara geri vermemizdir. 

Birbirimize sırtımızı yaslayabileceğimiz, bir-

likte yeni yollar yaratabileceğimiz bir dünya-

dır. Tanışmak, sohbet etmek, eğlenmek için 

bir vesiledir. Ama en çok da birbirimizi din-

leyebileceğimiz bir yuvadır burası. Yıl boyun-

ca süren farklı etkinliklerimizde, üyelerimize 

sağlayacağımız avantajlara kadar içinde yer 

alabileceğiniz ve tüm bu imkânları geçmişin 

okul heyecanıyla, geleceğin umut dolu bek-

lentileriyle, ama en önemlisi hepsinin pay-

laşılacağı bu anı, bu günü, şimdiyi yaşamak 

için toplanacağımız bir yerdir. Unutmayalım 

ki bu bir bayrak yarışıdır; biz devraldığımız bu 

emaneti en iyi şekilde ileriye taşıyarak bizden 

sonraki kardeşlerimize devredeceğiz. Sizler-

den de bu emanete gönül vererek sorumlu-

luk almak ve bilhassa kendi gelişiminize fayda 

sağlayacak olan bu yapının bir parçası olmak 

üzere üyemiz olmaya davet ediyorum.

İZÜMED
BULUŞMALARI

Birbirimize sırtımızı 
yaslayabileceğimiz, birlikte 

yeni yollar yaratabileceğimiz 
bir dünyadır. Tanışmak, 

sohbet etmek, eğlenmek için 
bir vesiledir. Ama en çok da 

birbirimizi dinleyebileceğimiz 
bir yuvadır burası. Burak GÖNÜL - İZÜMED Yönetim Kurulu Başkanı
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B
eşiktaşlı olmakla ilgili bugüne kadar epey 

şey söylenmiştir elbet. Biz de İZÜ Kar-

talları’nı kurarken tam da bu söylenen-

lerden yola çıkmıştık. ‘Halkın takımı’nın 

taraftarları olarak öğrenci kardeşlerimizin her 

sorununda yanlarında olmaya çalıştık. “Gücüne 

güç katmaya geldik” diyerek bir otobüs dolusu 

kartal yürekle maçtan maça koştuk. “İZÜ Kartal-

ları Engel Tanımıyor” dedik ve Rüya ve Maskeler 

gösterisine gittik. Bu gibi sayısız organizasyon-

dan sonra da “Kartallar Yüksek Uçar” diyerek bir 

taraftar oluşumundan beklenmeyecek bir şeye 

imza atıp İZÜ Kartalları “Kapalı” dergisini çıkarttık. 

Dergimizin içeriğindeki konular oldukça geniş. 

Beşiktaş için yaptığımız bunca şeyin sonunda 

gelen şampiyonluk ise bizim için paha biçilemez 

bir hediye oldu. Şimdi yeni bir yıla yeni umutlar 

ve hedeflerle başlıyoruz. “İlmi okuldan, hayatı 

Beşiktaş’tan” düsturuyla var gücümüzle çalışıp 

hem okulumuzun hem de Karakartal’ın neferle-

ri olmaya devam edeceğiz. Fakat bu sefer çok 

farklı geliyoruz, bizi izlemeye devam edin!

İZÜ KARTALLARI
Beşiktaş için 

yaptığımız bunca 
şeyin sonunda 

gelen şampiyonluk 
ise bizim için 

paha biçilemez 
bir hediye oldu. 

Şimdi yeni bir 
yıla yeni umutlar 

ve hedeflerle 
başlıyoruz.

 Kampüsten Renkler
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S
osyoloji Kulübü 2014 yılında kurulmuş, iki yıl-

dır aktif olarak çalışmalarına devam eden bir 

üniversite öğrenci kulübüdür.

Kulübümüz açıldığı dönemde üniversitemiz-

de Sosyoloji Bölümü henüz bulunmamakla birlik-

te bu alana dair çalışmalar da henüz yeterli değildi. 

Kurucu üyelerimizin çoğunluğunu Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin oluşturdu-

ğu kulübümüz, aynı zamanda PDR, Psikoloji, İşletme 

gibi bölümlerden öğrencilerin katılımıyla yolculuğu-

na başladı. 

Açıldığı ilk dönem “Var Olan Değil, Var Olması 

Gereken” mottosu ile yoluna çıkan Sosyoloji Kulü-

bümüz, bu yönde çalışmalarına başladı. İlk etkinliği 

olarak Hür-Medeniyet Kulübü ile “Hz. Mevlana ve 

Toplum Arasındaki İlişki - Mecalis-i Seb’a üzerine” adlı 

öğrenci formunu gerçekleştiren kulübümüz daha 

sonrasında öğrenci odaklı çalışmalarına devam etti. 

Kadın tarihi üzerine çalışmalar da yapan kulübümüz 

“Toplumdaki İdeal Kadın Modeli” adlı öğrenci forumu 

ile de üzerinde çalıştığı konularını sonuçlandırırken 

aynı zamanda öğrenciler arası ilişkileri geliştirecek 

programlar gerçekleştirdi.

Kulübümüz ikinci yılında, üniversitemizde açılan 

Sosyoloji Bölümü’nün ilk öğrencileri ile kadrosunu 

genişleterek döneme başladı. İkinci yılında motto 

olarak “Fikir-Eylem-Edinim”i belirleyen kulübümüz, 

bunların doğrultusunda etkinliklerini üç ana atölye 

başlığında topladı.

-Okuma Atölyesi

-Film Atölyesi

-Bilgi Atölyesi

Okuma Atölyesi’nde sosyolojinin temel kuram-

cılarının kuramları okunup tahlil edilirken, Film Atöl-

yesi’nde ise 7 farklı ülke, 7 farklı yönetmen ve 7 farklı 

sosyolojik bakış açılı filme yer veren kulübümüz her 

filmin sonunda gerçekleştirdiği tahliller ile etkinlikleri 

nitelikli hale getirdi. Bilgi Atölyesi’nde farklı konular 

üzerine o konuların uzmanları ile dersler yapan ku-

lübümüz, böylece konular hakkında bilgi edinmeyi 

sağladı. Yılın konusu olarak ‘göç’ü seçen kulübümüz, 

“Göç Tarihi ve 21. yy. Göç Meselesi” üzerine bir öğ-

renci forumu gerçekleştirirken “Mülteciler Üzerine” 

de seminer düzenleyerek konu üzerindeki çalışma-

larını sonlandırdı. 

Sosyoloji Kulübümüz bütün çalışmaları sırasında 

bünyesinde yer alan öğrencilerin gelişimine önem 

verirken nitelikli program yapmak en büyük hedefi-

miz oldu. Üniversitemizde henüz Sosyoloji Bölümü 

yokken bile bu disiplin üzerine çalışmalarına başlayan 

kulübümüz, bugün de bu alan üzerine gerçekleşen 

çalışmaları devam ettirmektedir. Bununla birlikte in-

terdisipliner çalışmalara da önem veren kulübümüz 

yaptığı atölye çalışmalarında siyaset, tarih, ekonomi, 

uluslararası ilişkiler, felsefe ve psikoloji gibi konular 

üzerine de çalışmalar gerçekleştirdi.  

Geride bıraktığımız iki yılda olduğu gibi önümüz-

deki yıllarda da atölye çalışmalarına ve öğrenci odaklı 

etkinliklere ağırlık vererek, kulübümüz mottosunda 

olduğu gibi fikirler üretip, üretilen fikirleri eyleme dö-

küp, gerçekleşen eylemlerden edinim sağlama gay-

retinde olacağız. 

Yeni eğitim - öğretim akademik yılında Sosyoloji 

Kulübü olarak sizleri de çalışmalarımıza bekliyoruz.

Twitter: @izusosyoloji

İnstagram: izusosyoloji

Facebook: İZÜ Sosyoloji @izusosyoloji

İZÜ SOSYOLOJİ KULÜBÜ

Kampüsten Renkler  
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B
en mezun olalı neredeyse 20 yıl oldu. Beraber 

mezun olduğum arkadaşların bu sürede neler 

yaptıklarını gözlemleme şansım oldu. Elimden 

on binlerce CV geçti. Mülakatlarda binlerce insa-

nın kişisel serüvenini, kariyer yolculuğunu dinledim. Kötü 

haber: Hiçbir şey okulda olduğu, görüldüğü, planlandığı 

gibi gitmiyor! İyi haber: İşte tam da bu yüzden herkesin 

şansı eşit.

Okulda size sorulabilecek her şey size önceden ve-

rilen kaynaklarda yazılıdır. Bu kaynaklara çalışır ve sınavla-

rınıza girersiniz. Ancak okul sonrası hayatta artık sorunun 

nereden geleceği belli değildir. Bu yüzden iki hayat ara-

sında ciddi fark vardır ve ne yazık ki okul başarısına bakıp 

ilerde kimin ne yapacağını kestirmek çok kolay değildir.

Mesleğim gereği bu konulara çok kafa yormuş bir 

insanım. İnsan kaynakları profesyonelleri olarak bizim 

görevimiz insanların iş yerindeki başarısını tahmin etmek 

ve bunu etkileyen faktörleri bilip, yönetmek.

Hani ortaokulda karne alırdık ve karnelerimizin iki 

bölümü olurdu. Birinde ciddi derslerimizin notları yazar-

dı, diğerin de de hal ve gidişat, yani davranışlarımız yazar-

dı. Belki öğrenciyken bu ciddi dersleri çok önemsiyoruz 

ve karnenin diğer tarafında ne yazdığına ne biz bakıyoruz 

IQ ve EQ 
DÜNYASI

İş hayatı çoktan seçmeli bir 
sınav sisteminden çok proje 

ödevlerinden oluşan bir imtihan 
gibi. O yüzden başkaları ile 

olan ilişkilerimizi, kendimizin ve 
karşımızdaki kişilerin duygu ve 
davranışlarını da yönetmeyi ve 

geliştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor.

Bahattin Aydın
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ne de velilerimiz bakıyor. Ama inanın profesyonel 

hayatta teknik bilgi ve becerimiz kadar davranışla-

rımızın da önemi büyük. İş hayatında karnenin iki 

tarafına birden bakıyorlar. Yükünüz artıyor, imtihan 

daha zorlaşıyor yani.

Buna kısaca IQ ve EQ dengesi de diyebiliriz. 

IQ’yu herkesin bildiğini düşünerek bu konuya girmi-

yorum. Ama iş hayatında başarı için EQ yani duy-

gusal zekânızın da gelişmiş olması çok çok önemli. 

“Diploma sizi işe aldırır, duygusal zekânız ise terfi 

ettirir.” denir. Duygusal zekâdan kastedilen kendini-

zin ve diğer insanların duygularını anlama, yönlen-

dirme, yönetme beceriniz. Buna bir örnek vereyim. 

Amerika’da büyük ve meşhur bir Ar-Ge firması, hep 

iyi üniversitelerin mühendislik bölümlerinin en ba-

şarılı öğrencilerini işe alıyormuş. Ama bir süre sonra 

görüyorlar ki bu öğrencilerin yarısına yakını şirket-

te başarılı olamıyor ve işten çıkarılıyor veya kendi-

leri ayrılıyorlar. Bunun sebeplerini anlamak için bir 

çalışma yapıyorlar. Fark ettikleri şey, başarılı olan 

çocukların posta kutularında daha çok hareket ol-

duğu. Yani bu çocuklar şirket içinde daha fazla ilişki 

kurmayı başarmışlar. Şirkete daha hızlı entegre olup, 

sosyal ilişki ağlarını geliştirmişler. Şimdi şunu soralım 

kendimize: Bu durum IQ ile mi ilgilidir yoksa bir duy-

gusal zekâ gelişmişliğinin göstergesi midir? Bunu 

fark eden ülkeler, şimdi ilkokuldan başlayarak eğitim 

sistemlerine duygusal zekâyı da geliştirecek içerikler 

koyuyorlar. Okuldayken bana en rahat gelen sınav 

tipi çoktan seçmeli olanlardı. 5-6 kişi bir araya gelip 

yaptığımız proje ödevlerinden nefret ederdim. Çün-

kü bu proje ödevlerinde beraber iş yapmanız gere-

kirdi. İş hayatı çoktan seçmeli bir sınav sisteminden 

çok proje ödevlerinden oluşan bir imtihan gibi. O 

yüzden başkaları ile olan ilişkilerimizi, kendimizin ve 

karşımızdaki kişilerin duygu ve davranışlarını da yö-

netmeyi ve geliştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor.

İkna olmayanlar için bir örnek daha verelim. 

Bu sefer olay bir çağrı merkezinde geçiyor: Müşteri 

temsilcilerinin performansları ile işe girerken yapılan 

sınavların sonuçlarına bakıyorlar. Ve fark ediyorlar ki 

performansı yüksek olanlar aslında giriş sınavından 

diğerlerine oranla düşük not alanlar. IK profesyonel-

leri için kafa karıştırıcı, can sıkıcı bir durum. Sebeple-

rini anlamak için daha derine inmeye karar veriyorlar. 

Buldukları şey daha da ilginç. Başarılı olan temsilciler 

online sınav esnasında Chrome ya da Firefox gibi 

bilgisayara sonradan manuel olarak yüklenmesi ge-

reken tarayıcıları kullanmışlar. Düşük performanslı 

grup ise, sınavı Windows yüklü tüm bilgisayarlarda 

kurulu halde gelen Internet Explorer ile yapmış. Bu 

iki grup arasındaki temel fark nedir sizce? Basit. Ba-

şarılı olanlar mevcut şartların daha iyisi olabileceğini 

düşünen, bunun için aksiyon alan kişilermiş. Çağrı 

kayıtları dinlendiğinde de benzer sonuçla karşılaş-

mışlar. Hazır metinlere ve standart çözüm yollarına 

bağlı kalmadan, kendilerince pratik çözümler üre-

terek müşteri memnuniyetini arttırmışlar. Demek ki 

sınav yalnızca IQ’yu ölçmeye yönelikmiş, başarıda 

farkı yaratan ise EQ olmuş.

İşte bu yüzden biz İK profesyonelleri olarak 

diyoruz ki; okuldaki derslerimiz kadar yaptığımız 

stajlar, part-time çalışmalar, proje ödevleri, öğrenci 

kulüplerindeki çalışmalar, aile içinde alınan sorum-

luluklar ve hatta daha küçük bir çocukken sattığımız 

simitler, limonatalar, sular gibi küçük tecrübelerin 

de duygusal zekâmızın gelişimine katkısı çok büyük. 

Bütün bunlar, bizi, davranışların çok önemli olduğu 

iş hayatına hazırlaması bakımından en az aldığımız 

dersler kadar önemli.

“Ben bunların hiçbirini yapmadım, çocukken 

limonata bile satmadım ama mezun oluyorum,” 

diyorsanız ne olacak? Sorun yok, önemli olan far-

kındalık. Karnenin iki tarafı da önemli diye bilelim ve 

buna kafa yoralım. Dikkat edelim ve kendimizi des-

tek almaya açık tutalım. Sosyal becerilerimizi geliş-

tirmek için çaba sarf edelim. Her fırsatı, her tecrübe-

yi değerlendirelim.
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İ
stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul 

Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Yılı kapsamın-

da İSTKA 2015 Mali Destek Yılında desteğini al-

dığı iki projeyi de başarılı bir şekilde sonlandırdı. 

Projelerimizden biri “Yenilikçi İstanbul Programı” 

başlığı altında “Helal Gıda Ar-Ge Mükemmeliyet 

Merkezi” Projesi, diğeri ise “Girişimcilik Programı” 

başlığı altında  “İşbaşı Eğitimi ile Girişimci Yetiştirme 

Verimlilik ve Pazar Araştırma Merkezi” projesidir.

   Helal Gıda Ar-Ge
 Mükemmeliyet Merkezi Projesi

Projemiz, gıdaların ve gıda endüstrisinde kul-

lanılan katkı maddelerinin domuz katkısı ile helal 

olmasını engelleyen diğer unsurların tespit edil-

mesidir. Bu proje, taklit ve tağşiş yapılan gıdala-

rın tespitinde karşılaşılan sorunların çözümü için 

yenilikçi, özgün, hızlı, ekonomik ve teknik yakla-

şımların geliştirilmesi veya mevcut yöntemler 

ile tespit edilemeyen, tekrarlanabilir sonuç-

lar elde edilemeyen ya da katkı maddele-

rinin ve gıdaların tespitinin yapılacağı bir 

merkezin Türkiye ve İstanbul’da hayata 

geçirilmesi amaçlamaktadır.

Projenin, İstanbul Sabahattin Zaim 

Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversite-

si’nin teknolojik ve bilimsel alt yapı ve bil-

gi birikiminin paylaşılması ve bu paylaşımın 

Küçükçekmece Belediyesi desteğiyle daha da 

sağlam hale gelmesi öngörülmektedir. Özellikle 

sanayinin çok yoğun olduğu ve üretimin yapıldığı 

İstanbul’da yer alacak olan bu merkezde, iki üni-

versitenin birlikte üreteceği yeni bilimsel çalışmalar 

ile tamamen milli bilimsel otoriteler oluşturulacak, 

diğer bir yandan ise Tarım ve Gıda Vizyon 2023 

çerçevesinde Gıda güvenliği ve güvenilirliği çalış-

malarına önemli katkı sağlanacaktır.

Projemiz çok değerli ve helal gıda alanında 

söz sahibi bir akademisyen kadrosuna sahiptir. İs-

tanbul Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen bu 

proje ile Helal Gıda Ar-Ge Mükemmeliyet Merke-

zi’nin, amaçlarına ulaşacağı düşünülmektedir.

İKİ YENİ PROJE;
GİRİŞİMCİLİK

VE HELAL GIDA
Üniversitemiz alanında en büyük ve parlak projelere imza atmaya 

devam ediyor. Amacımız Helal Gıda alanında tüm dünyaya hizmet 
verecek kapasitede bir merkez oluşturmak
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“Projemiz çok değerli ve 
helal gıda alanında söz 
sahibi bir akademisyen 
kadrosuna sahiptir. 
İstanbul Kalkınma Ajansı 
tarafından kabul edilen bu 
proje ile Helal Gıda Ar-Ge 
Mükemmeliyet Merkezi’nin 
amaçlarına ulaşacağı 
düşünülmektedir.”

   İşbaşı Eğitimi ile Girişimci
   Yetiştirme Verimlilik ve Pazar
 Araştırma Merkezi Projesi

Girişimci Yetiştirme Verimlilik ve Pazar 

Araştırma Merkezi Projesi ile, girişimcilik kül-

türünün yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırıl-

masına yönelik, 4 ayrı katılımcı grubuna giri-

şimcilik eğitimlerinin verilmesini, akabinde bu 

gruplardan seçilecek gruplar ile bölgemizde 

yer alan firmalarda verimlilik araştırmaları ya-

pılması ve bu firmaların ihtiyaç duyduğu pazar 

araştırmalarının yapılması hedeflenmektedir. 

Böylece girişimcilik bilgi ve becerilerinin ka-

zandırılması, doğrudan girişimlerin incelenme-

si ve sorunlarını tespit edilerek proje ekibindeki 

danışmanlarımız ile çözümlerin geliştirilmesi 

çalışmasında yer alacaklar. Ayrıca bu çalışma 

ile KOBİ girişimcilerimizin danışmanlık, men-

törlük ve pazar araştırması hizmetlerine erişe-

bilmeleri sağlanacaktır.

Burada yerine getirilen verimlilik analizi ve 

pazar araştırmaları çalışmaları ile ileride üniver-

site bünyesinde kurulması düşünülen “Verimli-

lik Araştırmaları Merkezi” ve “Pazar Araştırma-

ları Merkezi”nin altyapısının oluşturulması söz 

konusu olacaktır.

Proje, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversi-

tesi ve Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları 

Derneği (DERSİAD) eşgüdümünde gerçekleşti-

rilecektir. Proje ile İkitelli ve civarında yer alan 

veya DERSİAD üyesi olan birçok işletme, ve-

rimlilik açısından incelenecek ve bu işletme-

lerden seçilen 10 işletmede pazar araştırmaları 

gerçekleştirilecektir. Böylece, söz konusu işlet-

melerin içinde bulunduğu pazarların daha iyi 

anlaşılması sağlanacaktır.
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Ü
niversitemiz öncülüğünde her yıl Türkiye 

ve dünyadan çok sayıda katılımcının yer 

aldığı, bu yıl 3.’sü düzenlenen, “Uluslarara-

sı İslam Ekonomisi ve Finansı Yaz Okulu” 

tamamlandı. 27-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında, 

Halkalı Merkez Kampüsümüz’de gerçekleştirilen Yaz 

Okulu’nda, Türkiye ve dünyadaki İslam Ekonomisi 

çalışmaları ele alındı.

Üniversitemiz Uluslararası İslam Ekonomisi ve 

Finansı Araştırma Merkezi, İZÜSEM (İstanbul Saba-

hattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) ve 

SESRİC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal 

Araştırma ve Eğitim Merkezi) işbirliğinde organize 

edilen, 3. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı 

Yaz Okulu, yurtiçi ve yurtdışından 50 katılımcıya ev 

sahipliği yaptı.

5 gün süren Yaz Okulu’nda, İslam Ekonomisi ve 

Finansı alanında uzmanlaşmış akademisyenler tara-

fından dersler verildi. Bunun yanı sıra, İslam Ekono-

misi alanında çalışan banka ve kurumların yönetici-

leri de bilgilerini paylaştı.

İslam ekonomisi ve finansı çerçevesinde temel 

bilgileri paylaşmak, bu alanda akademik çalışmaları 

teşvik etmek, öte yandan İslam ekonomisi ve  finan-

sı alanında uzmanlar arası işbirliğine ve koordinas-

yonuna katkı sağlamak ile fırsat zemininin oluştu-

rulması amaçlanan etkinlik, İngilizce eğitim dili ile 

gerçekleştirildi. 3. Uluslararası İslam Ekonomisi ve 

Finansı Yaz Okulu’nda İslam Ekonomisi ve Finansı 

Metotları, Türkiye’deki ve dünyadaki İslam ekono-

misi ve finansı alanında yapılan çalışmalar hakkında 

kursiyerler bilgilendirildi.

5 gün süren etkinliğin son günü yapılan boğaz 

turunda katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

3. ULUSLARARASI
İSLAM

EKONOMİSİ
VE FİNANSI
YAZ OKULU

5 gün süren Yaz 
Okulu’nda, islam 

ekonomisi ve finansı 
alanında uzmanlaşmış 

akademisyenler tarafından 
dersler verildi. Bunun 

yanı sıra, İslam ekonomisi 
alanında çalışan banka ve 
kurumların yöneticileri de 

bilgilerini paylaştı.
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Ü
niversitemiz İşletme Yönetimi Yüksek Li-

sans Programı’nda, Doç. Dr. Ömer Bolat 

tarafından verilen Girişimcilik dersinde Ak 

Parti İstanbul İl Başkanı ve Reis Makine 

A.Ş.’nin CEO’su olan Dr. Selim Temurci, öğrenciler-

le tecrübelerini paylaştı.

Dr. Selim Temurci, ilk olarak Rektörümüz Prof. 

Dr. Mehmet Bulut’u makamında ziyaret etti. Sami-

mi bir ortamda geçen sohbette, üniversite-sanayi 

işbirlikleri, Türkiye’deki eğitim ve öğretim durumu 

gibi konular ele alında. Ziyaretin ardından Prof. 

Dr. Mehmet Bulut, Selim Temurci’ye Milli Şairimiz 

Mehmet Akif Ersoy’un Safahat kitabını hediye etti. 

Selim Temurci de Mehmet Bulut’a, lale motifli bir 

tablo takdim etti.

Dr. Selim Temurci daha sonra Doç. Dr. Ömer 

Bolat tarafından verilen Girişimcilik dersinde yük-

sek lisans öğrencileri ile buluştu.  Bolat, katılımla-

rından dolayı Selim Temurci’ye teşekkür etti.

Özgeçmişini anlatarak sözlerine başlayan Se-

lim Temurci, girişimcilik, liderlik, yöneticilik, iş ha-

yatı, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmeler 

hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’nin, Orta Doğu’ya koruyucu olarak 

gönderildiğine inandığını belirten Temurci, “Coğ-

rafyamız yanıyor, Rabbimizin bu ülkeyi bu toprak-

lara koruyucu olarak gönderdiğine inanıyorum. İn-

sanların hayatında lider çok önemlidir. Siyasette de 

bu böyledir, ekonomide de böyledir. Size öncülük 

edecek ufku görecek bir lider olması hayatımızı, 

yaşamımızı değiştirir” dedi.

Türkiye’de yaşanan 2001 krizine vurgu yapan 

Selim Temurci “2001 krizinde duygusal, demokra-

tik ve ekonomik anlamda yerle bir olan bir Türkiye 

vardı. Ama son 15 yılda ülke kalkınmasının geldiği 

noktayı sizler de çok iyi biliyorsunuz. Türkiye olarak 

bizler, Sadece Filistin ve Somali ile ilgilenmiyoruz. 

Nerede mazlum varsa biz oradayız” diye konuştu.

Temurci, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile 

ilgili olarak, “4.5 G’nin ne kadar faydalı olduğunu 

darbe gecesi anladım. Cumhurbaşkanımız söy-

lüyordu, niye söylediğini anladım. Bunu üreten-

lere, bize sunanlara teşekkür etmek lazımmış. 

İletişim araçları, sosyal medya olmasaydı, darbe 

kolay kolay engellenemezdi. Milletimize ‘mey-

danlara çıkın’ diyen Cumhurbaşkanı’mıza teşek-

kür ediyoruz” dedi.

REİS MAKİNE 
CEO’SU

SELİM TEMURCİ
ile DERS

“Coğrafyamız yanıyor, Rabbimizin 
bu ülkeyi bu topraklara koruyucu 
olarak gönderdiğine inanıyorum. 

İnsanların hayatında lider 
çok önemlidir. Siyasette de 

ekonomide de bu böyledir. Size 
öncülük edecek ufku görecek 

bir lider olması hayatımızı, 
yaşamımızı değiştirir.”
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İ
ZÜ Genç Gönüllüler Kulübü’nün 

katkılarıyla üniversitemizde gerçek-

leştirilen kermes programları sonu-

cunda toplanan yardım paralarıyla, 

üniversitemize ismi verilen Prof. Dr. 

Sabahattin Zaim hocamızın adına Fil-

dişi Sahilleri Cumhuriyeti’nin Mankono 

şehrinde, üniversitemizin öğrencilerinin 

de destekleriyle bir su kuyusu açıldı. 

Hocamızın ufkunun sınırlarında do-

laşan öğrencilerimiz böylesine güzel 

bir projeyi gerçekleştirmenin onurunu 

yaşadılar. Bir Afrika atasözü olan “Kalbi-

nizin gitmediği yere ayaklarınız gitmez” 

sözünden yola çıkan öğrencilerimiz 

hayır yolunda, gönül dünyamızın kara 

kıtası olan Afrika’da değerli hocamız 

Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in isminin 

her daim hayırla anılması duasıyla su 

kuyusu projesini tamamladılar.

KARA KITA 
AFRİKA’DAN 
HABER VAR!

“Kalbinizin gitmediği 
yere ayaklarınız 

gitmez...”
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Ü
niversitemiz İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Prog-

ramında, Doç. Dr. Ömer Bolat tarafından verilen 

Girişimcilik dersinin ilk konuğu, Toplu Konut İdaresi 

(TOKİ) Başkanı M. Ergün Turan oldu. Yüksek Lisans 

öğrencileri ile bir araya gelen Ergün Turan, “Türkiye 15 Tem-

muzda bir ihanet çetesinin darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. 

Ancak güçlü bir ekonomiye sahip Türkiye’de, TOKİ aracılığıyla 

2016 yılında, yurt genelinde 64 bin yeni konutun inşasını ta-

mamlamış olacak” dedi.

TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, Üniversitemizi ziyaretin-

de ilk olarak Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut ile bir araya 

geldi. Prof. Dr. Mehmet Bulut üniversitemiz kampüsü ve tarihi 

TOKİ BAŞKANI TURAN:
GELECEĞİN TÜRKİYE’SİNİ

İNŞA EDİYORUZ
“Türkiye 15 Temmuzda 

bir ihanet çetesinin 
darbe girişimi ile karşı 

karşıya kaldı. Ancak 
güçlü bir ekonomiye 

sahip Türkiye’de, 
TOKİ aracılığıyla 2016 
yılında, yurt genelinde 

64 bin yeni konutun 
inşasını tamamlamış 

olacak.”
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yapısı ile ilgili Turan’a bilgiler verirken, karşılıklı fikir 

alışverişinde bulunuldu.

Ergün Turan daha sonra Girişimcilik dersinde 

öğrenciler ile buluştu. Doç. Dr. Ömer Bolat, Turan 

ile uzun yıllara dayanan bir dostlukları bulunduğu-

nu belirterek, “Sayın Başkan’ın programı oldukça 

yoğun. Böyle bir tempoda bizlere de vakit ayırıp 

geldikleri için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan, M. Ergün Turan, 

dünyada inşaat sektöründe 2000’li yıllardan bu 

yana dalgalanmalar yaşandığını belirterek, “Özel-

likle Avrupa’da ve Amerika’da ekonomik istikrar-

sızlığın başladığı günlerde Cumhurbaşkanımız 

kamuoyunu ve finans sektörünü yönlendirici bir 

açıklama yaptı ve ‘Bu dalga bizi teğet geçecek’ 

dedi. Bu bir liderlik üslubudur” diye konuştu. Ülke-

mizde kamu, özel veya kamu-özel sektör işbirliği 

modelleriyle gerçekleştirilen birçok inşaat yatırım-

larının da oldukça başarılı şekilde devam ettiğini 

söyleyen Turan, “Büyük yatırımlar olarak tarif et-

tiğimiz Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi 

Köprüsü bitirilerek hizmete açılmıştır. 3. havalima-

nı ve Avrasya Tüneli hızla devam ediyor.  İstanbul 

kanal projesi, liman, hızlı tren, metro ve otoyol 

projeleri gibi diğer inşaat yatırımları da sürdürül-

mektedir” dedi.

TOKİ’nin ülkede düzenli konut stokunu artır-

mak ve konuta erişmekte zorlanan dar gelirli va-

tandaşları konut sahibi yapmak için 1984 yılında 

Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın direktif-

leriyle kurulduğunu söyleyen Turan, “İdare 2002 

yılına dek 19 yıllık süreçte 43 bin konut inşa etti. 

TOKİ için dönüm noktası 2002 yılıdır. 2002 yılın-

da ‘Planlı Kentleşme ve Konut Seferberliği’ baş-

latılarak TOKİ yeni bir vizyona kavuştu. 13 yıllık 

süreçte, Türkiye’nin tamamında başlanan konut 

yapımı ile Ekim ayı başı itibari ile 744 bin konut 

rakamına ulaştık. 15 Temmuz’da ülkemiz bir iha-

net şebekesi tarafından hain bir darbe girişimine 

uğramıştır. Böyle bir hainliğin yaşandığı bir yılda, 

2016 yılı için TOKİ’nin yılsonu itibariyle tamamla-

yacağı konut sayısı 64 bin adettir” diye konuştu.

TOKİ’nin yol haritasında en önemli unsurlar-

dan birinin yatay yapılaşma olacağını söyleyen 

Turan, “TOKİ olarak şehirlerdeki en yüksek bina-

lar TOKİ binaları olmayacaktır, diyoruz. Pek çok 

ilimizde bu bakışı yansıtacak önemli projeler baş-

lattık. Bunların bir kısmı bitirildi ve kamuoyundan 

büyük ilgi gördü. Bir kısmının inşaatı devam et-

mektedir. Ağırlıklı olarak da bu yıl ve önümüzdeki 

yıl inşaallah yeni konsept ile diğer projelerin de 

tamamlanmış hallerini görmenin gururunu hep 

birlikte yaşayacağız” dedi.
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İ
kitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (İOSB) 

ile üniversitemiz arasında, “Üniversite Sanayi İş-

birliği Anlaşması”, 12 Ekim 2016 tarihinde, İkitelli 

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde imzalandı. 

Protokolü Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut ile 

İOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar 

imzaladı.

İOSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu 

Başkanı ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İkitelli İOSB 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette Özlü, 300 bin 

kişinin istihdam edildiği İOSB’de çalışmaları yerinde 

görerek sorunları dinledi.

Ziyarette sanayicilere seslenen Özlü, sanayici-

lerin yaptığı işin bu ülke için büyük önem taşıdığı-

nı, sanayicilerin bu ülkenin kahramanları olduğunu 

söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine de değinen 

Özlü, “Türkiye o gecenin etkilerinden çok hızlı bir 

şekilde sıyrıldı. Pazartesi günü, Ağustos ayına ait sa-

nayi üretim verileri açıklandı. Biliyorsunuz, Temmuz 

ayında, o alçak darbe girişiminin de etkisiyle sanayi 

üretimimiz düşmüştü. Ancak Ağustos ayında, sana-

ÜNİVERSİTE SANAYİ
İŞBİRLİĞİNDE

YENİ ADIM
Türkiye’de en önemli eksikliklerden biri üniversite-sanayi işbirliği 

eksikliğidir. Türkiye’de üniversiteler, daha çok teorik bilgide 
kalıyorlar. Bu teorik bilginin pratiğe yansıması ve ülke kalkınmasına 

dönüşebilmesi için üniversite - sanayi işbirliği son derece önemli.
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“Güçlü Sanayinin Olmazsa Olmaz Şartı 
Ekonomik ve Siyasi İstikrardır”

yicilerimiz adeta bir destan yazdılar, Temmuz’daki 

kayıplarını süratle telafi ettiler. Ağustos’ta sanayi üre-

timi, Temmuz ayına göre yüzde 9,4 oranında arttı. 

Geçen yılın aynı ayına göre ise, sanayi üretimindeki 

artış yüzde 2,2 oldu. Bu başarıya imza atan tüm sa-

nayicilerimizi yürekten tebrik ediyorum ve başarıları-

nın devamını diliyorum” diye konuştu.

 “Türkiye’nin büyümesi ihracata, ihracatın art-

ması da sanayi üretimine bağlıdır” diyen Özlü, “Bu 

ülke için yatırım, üretim ve ihracat yapıyorsunuz. 

Kazandığınız parayla, mevcut yatırımlarınızı büyüt-

menin veya yeni yatırımlar yapmanın derdini taşı-

yorsunuz. Türkiye’nin büyümesi ihracata, ihracatın 

artması da sanayi üretimine bağlıdır. İhracatımızın 

yüzde 95’ini sanayi ürünleri oluşturuyor. Bu neden-

le, sanayimizin rekabet gücünü artırmak, daha fazla 

ve daha nitelikli üretim yapmak, Türkiye için büyük 

önem taşıyor. Bunu biliyoruz ve sizlerin her anlam-

da önünüzü açmak için büyük bir gayret gösteriyo-

ruz. Güçlü sanayinin olmazsa olmaz şartı ekonomik 

ve siyasi istikrardır. Ekonomik ve siyasi istikrarı, adeta 

gözbebeğimiz gibi koruyoruz.  Güçlü yapımız sa-

yesinde, çok kuvvetli fırtınalar karşısında bile dim-

dik ayakta kalabiliyoruz. 15 Temmuz süreci, bunun 

en iyi örneklerinden birisidir. Dünya, inanın bizim o 

gece yaşadıklarımızın binde birini yaşasa, yerle bir 

olacak olan ekonomilerle dolu” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet BULUT, “Bugün 

bizim için çok heyecan verici bir gün, üniversite-

miz ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi arasında 

işbirliği protokolü imzaladık. Türkiye’de en önemli 

eksikliklerden biri üniversite-sanayi işbirliği eksikli-

ğidir. Türkiye’de üniversiteler, daha çok teorik bil-

gide kalıyorlar. Bu teorik bilginin pratiğe yansıması 

ve ülke kalkınmasına dönüşebilmesi için üniversite 

- sanayi işbirliği son derece önemli. Bu bizim ülke-

mizde çok eksik. Biz üniversite olarak bunun hızlı 

bir şekilde telafisi için bütün fakültelerimizde, teorik 

bilgi ile pratiği hayata geçirecek, ülke kalkınmasına 

katkı sağlayacak bir sürece adım atmış oluyoruz. 

Öğrencilerimizin staj yapma imkânları da olacak. 

İnşallah hayırlı, güzel bir başlangıç olur” açıklama-

sında bulundu.
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