


107

İL
KB

A
H

A
R-

YA
Z

 2
01

8 
• 

Z
A

İM
 D

E
RG

İS
İ

106

İL
KB

A
H

A
R-

YA
Z

 2
01

8 
• 

Z
A

İM
 D

E
RG

İS
İ

X
X

X
X

X
X

 

X
X

X
X

X
X

X
X



İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin
ücretsiz yayınıdır. 4 ayda bir çıkar.
Yıl: 4 / Sayı: 6 / İlkbahar-Yaz 2018

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Adına Sahibi:
Prof. Dr. Mehmet Bulut
rektorluk@izu.edu.tr

Genel Yayın Yönetmeni:
İbrahim Yarış
ibrahim.yaris@izu.edu.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
İsmail Aktaş
ismail.aktas@izu.edu.tr

Editör:
Ömer Faruk Yasin
omer.yasin@izu.edu.tr

Yazı İşleri:
Hüseyin Yavuz 
huseyin.yavuz@izu.edu.tr 
Serkan Denizli 
serkan.denizli@izu.edu.tr 

Tasarım:
Gökhan Koç
gokhan.koc@izu.edu.tr 

Baskı Cilt:
Kültür Sanat Basımevi
Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi ZB7-ZB11 
Topkapı / Zeytinburnu / İstanbul
T: +90 212 674 00 21

İletişim: 
Halkalı Merkez Kampüsü
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Halkalı Cad. No:2 Halkalı
Küçükçekmece / İSTANBUL 
Posta Kodu: 34303 Tel: 444 97 98

 /zaimuniv

62 Prof. Dr. Sabahattin  Zaim 
Vefatının 10. Yılında Anıldı

70 "Türkiye’de en yanlış anlaşılan 
kavram 'eleştiri'dir."

76 "Kadınlar siyasette artık  
daha aktif"

82 Bir Hoca: İbrahim Yumuşak  
Bir Öğrenci: Hüseyin Elcuman

86 “Hayatta Kal” Belgeselinin Galası 
İZÜ’de Yapıldı

99 İZÜ’lü Akademisyen ve 
Öğrencilerin TÜBİTAK Başarıları

içindekiler

20

14 "Göçmenim Yalnızım Yorgunum!"  
Mehmet Müezzinoğlu

16 “Çözüm Bitcoin vs. Değil Girişimcilik Esaslı 
Bir Paylaşım Ekonomisi” Bülent Gedikli

46 "Her Kasabaya Bir Meteorolog Lazım!" 
Mikdat Kadıoğlu

22 "En Büyük İhtiyacımız Hoşgörüdür"  
Hazret-i  Mevlana'nın 744. Vuslat Merasimi

64 Kent Hayatına Karikatürlerden Bakmak: 
Bize Belediye  Baksın Şefik Memiş

72
Tecrübe, Gençliğin Kapısını Çaldı 
İş Dünyasının Liderleri 
İzü’de Gençlerle Buluştu

Sultan 2. Abdülhamid Han "Kurduğu Telgraf 
Ağı İle Hızlı İletişim Çağına Güçlü Girdik"

KUDÜS DOSYASI 
Kısa Kudüs Tarihi, 
Şiirleri ve Filmleri

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarihinin en heyecanlı 
dönemlerinden birine daha şahit olduk. İstanbul’un en büyük 
kütüphanesi, İZÜ Halkalı Merkez Kampüsü’nde açıldı. İZÜ 
Merkez Kütüphane 13 bin 500 metrekare kullanım alanı, bin 
500 araştırmacı ve 1 milyon kitap kapasitesi ile Türkiye’nin 
en büyük kütüphaneleri arasında yer alıyor. Finaller dönemi 
boyunca 24 saat hizmet veren kütüphanemiz, sosyal 
medyada da oldukça ses getirdi. Mayıs ve Haziran ayında 
üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri de misafir eden 
kütüphanemize Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş bir ziyarette bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, Fas’ta ve ABD’de 
çeşitli üniversitelerle akademik işbirliği için görüşmeler 
gerçekleştirdi. Fas’ta kurulan ve dünyanın ilk üniversitesi 
olma özelliğine sahip olan Karaviyyun Üniversitesi ve 
Harvard Üniversitesi başta olmak üzere 8 üniversite ile İZÜ 
arasında işbirliği görüşmeleri ve mutabakat anlaşmaları 
imzalandı.

Bu sayımızda meteoroloji gibi hayati bir konuyu halka 
sevdiren ve daima gündemde tutan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu 
ile Türkiye ve dünyadaki iklim değişikliklerini konuştuk. 

Hayatı çizgi mizahın diliyle okumanın en iyi örneklerinden 
biri olan “Bize Belediye Baksın” adlı karikatür derlemesi 
hakkında araştırmacı Dr. Şefik Memiş ile yapılan röportaj da 
siz okuyucularımızı bekliyor.

Hakkındaki fotoğraflar, filmler ve kitaplarla hazırladığımız 
kısa ama öz Kudüs dosyası ile kutlu şehri farklı bir 
perspektifle inceleyeceksiniz. Aynı zamanda İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Turan Koç hocamızın Her Gece 
Ay Damlar Kudüs’e başlıklı şiirini de okuyacaksınız. Kısaca 
ele aldığımız Kudüs tarihi ile geçmişten günümüze bölgede 
yaşanan değişimi yeniden sizlere hatırlatmak istedik.

Basketbol takımımız 1. Lig’e yükselerek önemli bir başarıya 
imza attı. Yolları açık olsun!

Yeni sayımızda görüşmek üzere.

"İslamofobi Korkuyla 
Başladı, Düşmanlığa 
ve Irkçılığa Dönüştü" 

10

Dünyanın en eski üniversitesinden 
İZÜ'ye izdüşümleri...

her yerde, her daim

26 Ali'siz 2 Yıl...  
İbrahim Yarış

32

Editörden...
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Bu yıl 4. dönem mezunlarını veren 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniver-
sitesi’nin mezuniyet töreninde 756 
öğrenci keplerini attı. Tören, mezun 

öğrencilerin gerçekleştirdiği yürüyüş ile başla-
dı. Yürüyüşte ailelerini ve hocalarını selamlayan 
öğrenciler ardından alandaki yerlerini aldı. Açı-
lış konuşmalarıyla devam eden törende, derece-
ye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Törene, İlim 
Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çe-
likbilek, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Baş-
kan Vekili Bilal Erdoğan, İZÜ Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren, İZÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Bulut, öğretim üyeleri, öğren-
ciler ve aileleri katıldı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 
bu yıl 7 fakültede toplam 756 öğrenci mezuniyet 
heyecanını yaşadı.  İZÜ’de 2018 yılında en fazla 
mezun veren fakülte 235 öğrenci ile Eğitim Fa-
kültesi oldu. Eğitim Fakültesi’nde bulunan prog-
ramlardan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü 97, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 
51, İngilizce Öğretmenliği Bölümü 44 ve Türk-
çe Öğretmenliği Bölümü 43 mezun çıkardı.  

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 
BU YIL MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİ İÇİN 
GÖRKEMLİ BİR TÖREN DÜZENLEDİ. 
DÖRDÜNCÜ MEZUNİYET TÖRENİNDE 
YÜZLERCE ÖĞRENCİ KEPLERİNİ  
ATARKEN AİLELERİ DE ÇOCUKLARINI 
YALNIZ BIRAKMADI.
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Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi’nde Mimarlık bölü-
münden 89, Bilgisayar Mühen-
disliği’nden 41, Gıda Mühendis-
liği’nden 23 öğrenci olmak üzere 
toplam 153 öğrenci mezuniyet 
coşkusunu yaşadı. İnsan ve Top-
lum Bilimleri Fakültesi ise 114 
öğrencisini mezun etti. Bu fa-
kültede eğitim gören Psikoloji 
Bölümü’nden 76, Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölü-
mü’nden de 38 öğrenci keplerini 
attı. Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Hemşirelik Bölümü’nden 41 ve 
Sosyal Hizmet Bölümü’nden de 
38 olmak üzere toplam 79 mezun 
çıkardı.  Hukuk Fakültesi’nden 
105, İslami İlimler Fakültesi’n-
den 41 ve İşletme Bölümü’nden 
de 29 öğrenci İZÜ’den mezun 
olma başarısını gösterdi.

“Nitelikli İnsana Yapılan 
Yatırım Çok Önemlidir”

Törende yaptığı konuşmada 
nitelikli öğrenciler mezun et-
tiklerini vurgulayan İZÜ Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
“Nitelikli insana yapılan yatı-
rım en önemli yatırımdır. Şüp-
hesiz ki en büyük değer ve eser 
öğrencilerimizdir” dedi. Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, öğrencileri 
mezun ediyor olmanın buruk 
ama onurlu olduğunu dile ge-
tirdi. Öğrencilerin ailelerinin 
de emeklerinden bahseden 
Prof. Dr. Bulut, “Anne babalar 
ve hocalar eserlerini her zaman 
daha iyi yerlerde görmek isterler. 
Daha iyi olmalarından ancak 
onur duyar ve şükrederler. Ni-
telikli insana yatırım en önemli 
yatırımdır. İZÜ’den üç dille ye-
tişmiş öğrencilerimize dünyanın 

her yerinde ihtiyaç olacaktır. 
Öğrencilerimize bu yüzden fazla 
sorumluluk düşüyor. Bu kampü-
sü öğrencilerimizle adeta bera-
ber, yeniden kurduk. Her mezun 
öğrencimiz bir cevher. Başarılı 
insanların önemi büyük işler 
yapmalarında değil ekip olarak 
küçük işlerle büyük başarı elde 
etmektedir. Hayatımız boyunca 
ekip olarak samimiyet ve gayret 
göstermeli ve sabretmeliyiz. Ge-
leceğimizin güvencesi sizsiniz. İş 
hayatınızda kazancınızı nerede 
ve nasıl kazandığınıza dikkat 
etmeli, para kazanayım da ne 
olursa olsun diye meseleye yak-

laşmamalısınız. Asil bir tavrınız 
olsun. Gerektiğinde risk almak-
tan çekinmeyin. Her zaman adil 
yolun izini sürmeye çalışınız. 
Küreselleşen dünyada işiniz ile-
tişim ve ulaşım konusunda kolay 
rekabet açısından zor olacak. 
Gayret içinde olun tembellikten 
uzak durun. Kalbinizi bilgi ve 
erdemle doldurursanız huzurlu 
ve başarılı olursunuz. Üniver-
sitemiz büyük üniversiteler gibi 
olmaya adaydır. Başta yeni siste-
mimizin kurucusu Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, paydaşla-
rımıza ve emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.

“Zorluklardan ve Çok 
Çalışmaktan Korkmayın”

İZÜ Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Prof. Dr. Ramazan Evren, 
öğrencilerin zorluklardan ve 
çok çalışmaktan korkmamaları 
gerektiğini vurguladı. Yüzlerce 
öğrenci mezun ediyor olmak-
tan gurur duyduğunu dile ge-
tiren Prof. Dr. Evren, “Aydın-
lık yarınlarımızın mimarı olan 
gençlerimizi mezun etmenin 
mutluluğunu yaşatan rabbimize 
hamdolsun. Öğrencilerimizi er-
demli bireyler olabilmeleri için 
yetiştirdik. Ezbere değil anla-

maya dayalı eğitim ortamı oluş-
turmaya çalıştık. Milli şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy gibi büyük 
düşünmeyi, zor zamanlarda tes-
lim olmamayı öğretmeye çalıştık. 
Sadece eğitim veren değil bilim 
teknoloji üreten ve uygulamaya 
geçiren bir kurumuz. Teknoloji 
transfer ofisi teknokent kurma 
çalışmalarımız da sürmektedir. 
Meslek hayatına hazır evlatları-
nızı maddi manevi destekleriniz-
le bu günlere getirdiğiniz için ai-
leleri de kutluyorum. Yaşamdan, 
zorluklardan ve çok çalışmak-
tan korkmayan, kendini bilen, 
inanan gençler olarak kendiniz 

ve ülkemiz için yapabileceğiniz 
çok şey olduğunu biliyorsunuz. 
Üniversitemizin ismini hakkıyla 
temsil edeceğinize olan inancım-
la sizleri canı gönülden kutluyo-
rum” dedi.

“21 Yüzyıla  
Bu Okullardan Mezun  
Olanlar Yön Verecektir”

Törende konuşma yapan 
İlim Yayma Vakfı Mütevelli He-
yet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, 
21. yüzyılda gündemlerin baş-
kası tarafından belirlenmemesi 
gerektiğini vurgulayarak, “21. 
yüzyıla bu okullardan mezun 
olanlar yön verecektir” dedi ve 
şunları söyledi:  

“Neyin trend olduğuna baş-
kalarının sizin adınıza karar ver-
mesine izin vermeyin. Muhak-
kak hayatınıza anlam katmanın 
mücadelesi içinde olun. Kendi 
derdinizin yerine muhakkak baş-
kalarının derdini de koyun ve bu 
dertlerinizle hayatınızın trend-
lerini belirleyin. Batı kültürü ve 
onun hegemonyası trendlerin be-
lirleyicisi oldu ve geldiğimiz nok-
ta ortada. 21. yüzyılda trendleri, 
gündemleri başkaları tarafından 
belirlenenler olmayın, trendlere 
sizler karar vereceksiniz. 21. yüz-
yılda liderlik, yığınların önüne 
geçip onlara yön vermek değildir 
nerede bulunuyorsanız bulunun 
değişimi yönetmeye talip olun. 
Cesur olun. 21. yüzyıla bu okul-
lardan mezun olanlar yön vere-
cektir. Siz zamanın ruhunu iyi 
takip edin. Emeği geçen herkese 
teşekkür etmek istiyorum. Hepi-
nize mezuniyetiniz hayırlı uğurlu 
olsun.”
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“Zorlukları  
Hep Beraber Aştık”

İlim Yayma Vakfı Mütevelli 
Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek 
ise yaptığı konuşmada şunları 
söyledi:

“Çok uzun geçmişi olan vak-
fımızın böyle bir kuruma sahip 
olmaması ülkemiz için çok büyük 
bir eksiklikti. Bu eksikliği tamam-
lamak bizlere nasip oldu. Baş-
larken zorluklarını hep birlikte 
aştık. Bizim üniversitemiz insanı-
mızı tek yönlülükten kurtararak 
çift yönlü insan yetiştirme gayreti 
içinde olacaktır. Olduğunu da 
buradaki öğrencilerimizden anla-
mak mümkündür. Sevgili öğren-
cilerimiz, rabbim çıktığınız yolda 
sizi muvaffak etsin. Yurt dışından 
gelen kardeşlerimiz bizim kültür 
ve dava elçilerimizdir. Biz onları 
hiç unutmayacağız. Bu kapı on-
lara hep açık. Bu üniversitenin 
kurulmasında emeği olan, bizi 
şereflendiren Türkiye Cumhuri-
yeti’nin ilk devlet başkanı olan 
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.”

“Gönül Dili Türkçe’yi  
Burada Öğrendim”

İZÜ’den birincilikle mezun 
olan Siyaset Bilimi ve Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü öğren-
cisi Bangladeşli öğrenci Khan 
Muhammad An Nazmus Saqıb, 
“Türkiye’de eğitim gördük, gönül 
dili Türkçe’yi öğrendim. Bu ko-
nuşmayı gönülden yapabildiğim 
için şu an çok mutluyum” dedi. 
Ülkesinde bir zamanlar çok zu-
lüm gördüklerini ancak kork-
madıklarını dile getiren Sakıp, 
“Bu ülkede misafirperver ve sa-

mimi insanlarla tanıştım. Türki-
ye’de eğitim gördük ve gönül dili 
Türkçeyi öğrendim. Bu konuş-
mayı gönülden yapabildiğim için 
çok mutluyum. Bundan sonra gö-
nüllü kültür elçisi olup her yerde 
Türkiye’yi anlatacağım. Bu kam-
püsün her yerinde hatıralarım 
var. Biz bir aileyiz. Bu aileye veda 
ederken herkese teşekkür ederim. 

Hocalarımız bizlere farklı açılar-
dan dünyaya bakmamız gerekti-
ğini gösterdi. Onlardan öncülük 
etmeyi, düşünmeyi, özgüvenli ve 
inançlı olmayı öğrendim. Arka 
plandaki tüm personel ağabeyle-
rimize de teşekkür ederim. Engel-
leri sabırla azimle ve inançla aş-
mamız gerektiğini düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı.

Törende üniversiteden ilk üç 
sırada mezun olan öğrenciler 
ile fakülte ve bölüm birincileri 
ödüllendirildi. 4. dönem me-
zunlarından Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 
öğrencisi Khan Muhammad 
An Nazmus Saqıb üniversite bi-
rincisi, İslami İlimler Fakültesi 
öğrencisi Büşra Ceyran üniver-
site ikincisi, Psikoloji Bölümü 
öğrencisi Gülşah Balaban üni-
versite üçüncüsü olarak mezun 
olmaya hak kazandı.

Eğitim Fakültesi’nde Azbiye 
Nur Erel, Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi’nde Zehra 
Nur Öncel, İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi’nde Otabek 
Sattorov, Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi’nde Yasemin Yaman ve 
Hukuk Fakültesi’nde Elif İlknur 
Özgürsoy fakültelerinden birin-
ci olarak mezun oldu.

İngilizce Öğretmenliği Bö-
lümü’nden Büşra Nur Güvenç, 
Okul Öncesi Öğretmenliği Bö-
lümü’nden Merve Altınışık, 
Türkçe Öğretmenliği Bölümü’n-
den Rabia Nur Çalışkan, Bilgisa-
yar Mühendisliği Bölümü’nden 
Duygu Karaman, Gıda Mühen-
disliği’nden Esra Nur Bulca ve 
Hemşirelik Bölümü’nden Esma 
Akdemir lisans eğitimini bölüm 
birincisi olarak tamamladı.

Konuşmaların ardından me-
zun olmaya hak kazanan tüm 
öğrenciler temsili diplomalarını 
öğretim üyelerinin elinden aldı. 
Binlerce kişinin katıldığı tören, 
İZÜ 4. dönem mezunlarının ha-
vai fişek gösterisi eşliğinde kep 
atmasıyla son buldu.
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İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi (İZÜ) bünye-
sinde çalışmalarını sürdü-
ren İslam ve Küresel İlişkiler 

Merkezi’nin (CIGA) organize et-
tiği “Uluslararası İslamofobi Kon-
feransı” İstanbul’da gerçekleştiril-
di.  6-8 Nisan tarihleri arasında 
düzenlenen konferansa Dr. Farid 
Hafez, Dr. Salman Sayyid, Dr. 
Mehmet Görmez gibi birçok 
akademisyen konuşmacı olarak 
katıldı.

Avrupa başta olmak üzere 
dünya çapında son yıllarda daha 
da ivme kazanan İslam karşıtlığı 

ve ‘İslamofobi’ konusunda yaşa-
nanların masaya yatırıldığı ‘Ulus-
lararası İslamofobi Konferansı’  
İZÜ’nün Halkalı kampüsünde 
yapılıyor. Üç gün süren konfe-
ransta ünlü akademisyenler son 
yıllarda şiddeti artan İslam kar-
şıtlığını tartıştı.

PROF. DR. GÖRMEZ: 
“İSLAMOFOBİ KORKUYLA 
BAŞLADI, DÜŞMANLIĞA VE 
IRKÇILIĞA DÖNÜŞTÜ”

İslam dininin tıpkı tabiat, kai-
nat gibi yaratıcıya teslimiyeti sağ-

lamak için gelmiş bir din oldu-
ğunu belirten Prof. Dr. Görmez, 
şöyle konuştu:

“İslamofobi üzülerek belirte-
yim, son 20 yılda korkuyla baş-
ladı, düşmanlığa ve ırkçılığa dö-
nüştü. Fakat bugün itibariyle biz 
İslamofobi konusunda yeni bir 
döneme girdik. Bu dönem artık 
İslamofobi’nin arka planının bü-
tün boyutlarıyla ortaya çıktığı, 
Irak’ta kimyasal silahlar yalanının 
ortaya çıktığı, Guantanamo’daki 
hadiselerin sebeplerini bildiğimiz 
yani bütün arka planları ortaya 
çıktığı bir dönem. Ben bu dönemi 

İslamofobi’yi aşmak olarak değer-
lendiriyorum. Biz Müslümanların 
bunu aşmak için sürekli İslamofobi 
üzerinde durmak yerine İslamofo-
bi’yi aşmanın yollarını bulmamız 
lazım. Bu korkunun sindiği kalp-
lere, İslam’ın rahmetini, ilimle ve 
hikmetle nasıl taşıyacağımızı ko-
nuşmamız gerekiyor.”

PROF. DR. BULUT: 
“MÜSLÜMANLAR BÜTÜN 
DÜNYADA BARIŞ DÜZENİ  
TESİS ETTİLER”

Üniversitenin başta bölgesel 
sorunlar olmak üzere dünyanın 
gündemindeki meselelerle ilgili 
konferanslar, araştırmalar ve pro-
jeler yaptığını dile getiren İZÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut 
da, “İki gün boyunca dünyanın 
birçok üniversitesinden aramızda 
önemli misafirlerimiz var. Ameri-
ka ve Avrupa’dan  10’a yakın ilim 
adamı, konunun uzmanları ara-
mızda. Türkiye’den de başta eski 
Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet 

Görmez olmak üzere çok seçkin 
alanın uzmanları var. İslam’ın ke-
lime anlamı ‘barış’ demektir. Müs-
lümanların kurduğu medeniyette 
de Müslümanlar bütün dünyada 
barış düzeni tesis ettiler” dedi.

“İSLAM’I ÖTEKİNE 
TAHAMMÜL EDEMEYEN GİBİ 
GÖSTERİLMESİNİN POLİTİK 
AMACI VAR”

İslamofobi’nin batı merkez-
li bir kavram olduğunu aktaran 
Prof. Dr. Bulut, Müslümanların 
tarih boyunca Avrupa ve ötekiyle 
son derece barış içinde oldukları-
nı dile getirdi. Prof. Dr. Bulut, “Di-
ledikleri gibi yaşama hürriyetine 
sahip oldukları ve kiliseler,havra-
lar açmalarının ötesinde okullarını 
açıp, hatta kendi mahkemelerini 
kurduklarını görüyoruz. İslam 
Medeniyeti tarih boyunca böyle 
bir medeniyetken bugün İslam’ın 
sanki ötekine tahammül edemeyen 
ve irrasyonel olarak gösterilmesi-
nin politik amacı var. Bu amaçta 
tabiatıyla dünyadaki haksızlıkla-
ra, dengesizliklere, sömürüye kar-
şı çıkacak en önemli potansiyeli 
barındıran Müslümanlardır” diye 
konuştu.

“MUTLU YAŞAMANIN 
REÇETESİ İSLAM’DIR”

Prof. Dr. Bulut, “İnsanı hem 
bu dünyada hem öbür dünyada 
mutluluk içinde yaşatmanın reçe-
tesinin İslam olduğunu ve tarihten 
günümüze kadar böyle bir me-
deniyetin çocukları olduğumuzu 
dünyaya göstermek, öğretmek ilim 
insanlarının, araştırma kurum-
larının, üniversitelerin görevidir” 
ifadelerini kullandı.

İSLAMOFOBİ KORKUYLA BAŞLADI, 
DÜŞMANLIĞA ve IRKÇILIĞA 

DÖNÜŞTÜ

ULUSLARARASI İSLAMOFOBİ KONFERANSI

Farid Hafez

Sami Al-Arian

Mehmet Görmez

Mehmet Bulut

Mohammad Marandi

Uluslararası 
İslamofobi 
Konferansı’nın 
açılışında 
konuşan Diyanet 
İşleri Eski 
Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez, 
“İslamofobi 
korkuyla başladı, 
düşmanlığa 
ve ırkçılığa 
dönüştü” dedi.
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Konferansta söz alan konuş-
macılar, Müslümanların sesleri-
ni duyurabilmeleri için organize 
olmaları ve siyasi aktivitelerde 
bulunmaları üzerine vurgu yaptı.

İSLAMOFOBİ AĞININ 
STRATEJİK HEDEFİ

“United Voices for America” li-
deri Ahmed Bedier etkili konuş-
masında Batılı Müslümanların 
politik açıdan daha fazla aktif ol-
ması ve politikanın içinde bulun-
ması gerektiğini belirtti. Bedier, 
“Bize karşı milyon dolarlar harca-
yan rakiplerimizle finansal açıdan 
denk bile olmamamıza rağmen 
kültürel savaşlarla kendimizi meş-
gul ederek kaynaklarımızın tüken-
mesi isteniyor. İslamofobi ağının 
stratejik hedefi Müslümanların 
siyasette aktif yol almasını engelle-
mek ve haklarının elinden alınma-
sını sağlamak. Kültürel savaşta, 
Müslümanlar aktif siyasi güçten 
uzak tutuluyor. Müslümanların 
yasaların çıktığı Kongre’ye daha 
yakın olması lazım. Siyasi güce 
ulaşmak için daha çok çalışma-
lıyız. Finansal olarak gücümüz 
olmasa bile sistemin içinde tutarlı 
bir şekilde çalışmalıyız” dedi.

AL ARİAN: “MÜSLÜMANLAR 
HALEN KENDİLERİNİ 
SAVUNMA AŞAMASINDA”

CIGA direktörü Prof. Sami 
Al Arian Batı’nın yürüttüğü söz-
de “terörle mücadele”nin İslami 
toplulukları, grupları ve devletle-
ri ötekileştirme amacı taşıyan bir 
strateji olduğunu belirtti.

Soğuk savaş esnasında kul-
lanılan bir deyime dikkat çeken 
Al Arian “Eskiden, ‘Amerikalıları 

içeride, Rusları dışarıda, Alman-
ları aşağıda tutun’ derlerdi. Fakat 
bugün ‘İsraillileri içeride, Türkleri 
dışarıda, İranlıları ve İslamcıları 
aşağıda tutun’ şeklinde bir deyime 
dönüştü” dedi. Prof. Al Arian, İs-
lamofobi anlatısının 1980’lerde 
ABD Kongresi görev gücünde 
bulunan İsrailli Yousef Badans-
ky tarafından oluşturulan “İslam 

Tehditi” anlatısından doğduğunu 
da açıkladı. Prof. Sami Al Arian 
“Müslümanlar bütünleşmiş bir 
perspektife sahip değil. Şu anki 
durumu idare etmek için gereken 
vizyona sahip değiliz. Kendimizi 
savunmaya uğraşmakla meşgu-
lüz” dedi.

HATEM BAZİAN: ORTADA 
YANMAKTA OLAN BİR 
MUTFAK VAR VE TÜM 
AKTÖRLER ORADA YEMEK 
PİŞİRMEYE ÇALIŞIYOR.

California Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Hatem 
Bazian ise İslamofobi’nin nasıl 
Müslümanları ötekileştirdiğine 
ve dışladığına değindi. Kendisine 
yöneltilen bir soruyu cevaplayan 
Prof. Bazian “İslamofobi, dünya-
daki en karmaşık problem. Çok 
fazla küresel ve bölgesel aktör de 
dâhil olduğu için fiilen saldırıla-
rın da olduğu aktif olan bir savaşa 
dönüştü. Sanki ortada yanmakta 
olan bir mutfak var ve tüm aktör-
ler orada yemek pişirmeye çalışı-
yor” dedi.

Universitat Oberta de Cata-
lunya Öğretim Üyesi Dr. Ramon 
Grosfoguel konuşmasının ardın-
dan, kendisine yöneltilen şu anki 
hakim olan sisteme bir alterna-
tifin getirilip getirilemeyeceği 
sorusuna “Bu dünya başka dün-
yaları imkansız kıldı. Şu anki ya-
şadığımıza alternatif dünyalar var 
fakat şu anki dünya o alternatifleri 
imkânsız kıldı” diye cevap verdi.

RUSYA MÜSLÜMAN KARŞIT-
LIĞINI BATI’DAN ALIYOR

Aslen Keşmirli olan Kanadalı 
akademisyen Dr. Fahan Mujahid 
Chak ise Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Müslüman dünyasındaki ortak 
noktayı temsil ettiğini ve bu yüz-
den hedef gösterildiğini belirtti. 
Katar Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Chak, konuşmasının deva-
mında “Müslüman karşıtı anla-
tılar için dört adıma ihtiyaç var: 
herkese açık davetler, farkındalık 
kampanyaları, yardım çalışmaları 
ve politik işbirlikleri” diyerek öne-
rilerini belirtti.

Dr. Kaarina Aitamurto ko-
nuşmasında İslamofobi’nin kök-
lerinin Çarlık Rusya’sına dayan-
dığını öne sürdü. 

Rusya’daki kültürel ırkçılık 
ve nefret söylemleri etnisiteden 
ziyade dini kökenlere bağlı ol-
duğunu belirten Aitamurto, “Rus 
milliyetçileri Müslüman karşıtı 
anlatıları batıdan kopyalıyorlar” 
dedi. Dr. Aitamurto, Rusya’da İs-
lamofobi hakkında tartışmanın 
bile vatan hainliği sayıldığını ifa-
de etti.

HİNDİSTAN’DA İSLAMOFOBİ

Singapurlu araştırmacı Dr. 
Mohamed Nawab Osman, Hin-
du kimliğinin politize edilme-
sindeki amacın Hinduizm’i Hin-
distan’a hakim kılmak olduğunu 
dile getirdi. Şu an BJP hükü-
meti tarafından yönetilen Hin-
distan’da yükselen sağ hareket 
hakkında konuşan Dr. Osman, 
hareketin “Hindutva projesine 
tehdit olarak görülen yabancı 
Müslümanların kökünü kurut-
mayı amaçladığını” belirtti.

Hindistan’da 2016 verilerine 
göre kurumsal olarak önyargıya 
ve ayrımcılığa maruz kalan Müs-
lümanların hükümette %3.5 ora-
nında temsil edildiğini belirtti.

Sachar komitesinin araştır-
malarına atıf yapan Dr. Osman 
“Müslümanların sosyal ve diğer 
göstergelerden mahrum oldukları-
nı” ekledi.

Ülkenin kendisini seküler 
olarak tanımlamasına rağmen 
Hindistan’da Müslümanların 
temsil edildiği yüksek çoğun-
lukta bir partinin olmadığını da 
belirten Dr. Osman, Hindu-Müs-
lüman topluluklarının çatışmala-
rına da değinerek Müslümanlara 
karşı yürütülen şiddete içkin ve 
üstü kapalı bir destek olduğunu 
belirtti.

Hindistan’da İslamofobi’nin 
yayılmasının 1947 yılına dayan-
dığını ifade eden Dr. Osman, “Ne 
zaman bir inek kıyımı olsa İslamo-
fobi kendini ayaklanmalar ve şid-
detli eylemlerle belli ediyor. Şimdi 
ise Müslümanların Hinduizm 
dinine geçmeleri için Ghar Wapsi 
denilen bir kampanya başladı ve 
din değiştirme karşıtı yasalarının 
yasallaştırılması var.”

UYGUR MÜSLÜMANLARINA 
KARŞI YÜRÜTÜLEN ŞİDDET

Çindeki İslamofobi’ye de 
değinen Singaprlu araştırmacı 
“Çin’de 1980’lerde dini hoşgörü hâ-
kimdi ve Müslümanlar, Arap dün-
yasıyla yürütülen ekonomik iliş-
kiler için önemli bir değer olarak 
görülüyordu. Fakat devletin Uygur 
Müslümanlarına karşı önyargısı 
anti Müslüman düşünceyi arttırdı 
ve şimdi tüm Müslümanlar prob-
lem olarak görülüyor.” dedi

İslamofobi 
ağının stratejik 
hedefi 
Müslümanların  
siyasette aktif 
yol almasını 
engellemek 
ve haklarının 
elinden 
alınmasını 
sağlamak. 
Kültürel savaşta, 
Müslümanlar 
aktif siyasi 
güçten uzak 
tutuluyor.
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ZÜ Halil İnalcık Tarih ve 
Toplum Bilimleri Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi 
ile Bahçelievler Belediye-

si’nin destekleriyle gerçekleşti-
rilen Uluslararası Göç Sempoz-
yum’unda Osmanlı dönemi ve 
öncesindeki göçler, son yüzyıl-
da Türkiye ve yakın coğrafyada 
meydana gelen olaylar ve göçün 
insanlar üzerinde bıraktığı etki-
leri tartışıldı.

Sempozyumun, İSEFAM 
Konferans Salonu’nda yapılan 
açılış oturumuna Sağlık, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu, Bahçe-
lievler Belediye Başkanı Osman 
Develioğlu, İZÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, Halil İnalcık 
Tarih ve Toplum Bilimleri Araş-

tırma ve Uygulama Merkezi Mü-
dürü Prof. Dr. Mehmet Mehdi 
İlhan, öğretim üyeleri ve öğren-
ciler katıldı.

“Göçler İnsanlığın Ayıbıdır”

Sempozyumunda konuşan 
Sağlık, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Eski Bakanı Mehmet Mü-
ezzinoğlu, göçün insanlık ayıbı 
olduğunu söyledi. Müezzinoğlu, 
“Yöneticiler konjektürel doğrular 
için hiç kimseyi göçe zorlama-
malı” dedi.

Zorunlu göçün insan vicda-
nını sızlatan bir hadise olduğunu 
belirten Müezzinoğlu,  “Gönül 
arzu eder ki zorunlu göçler hiç 
olmasın. Gönüllü olarak yapı-
lan göçlerin farklı bir boyutu var 

ama zorunlu göçler insanlığın 
ayıbıdır. Bunu uygulayan ülke-
ler tarihsel süreçte geride ayıplar 
bırakan bir anlayışın temsilcileri 
olurlar” diye konuştu.

“200 Bin Suriyeli Anne 
Türkiye’de Doğum Yaptı”

Türk milletinin ağır asimi-
lasyon, yıldırma ve sindirme po-
litikasına maruz kaldığını söyle-
yen Müezzinoğlu, “Türk milleti, 
Osmanlı Devleti’nin çöküşü sü-
recinde ve sonrasında ağır asi-
milasyon, yıldırma, sindirme 
politikalarına maruz kaldı. Çok 
ağır bedeller ödeyen milletin 
mensuplarıyız. Ben bakanlığım 
döneminde 200 bini aşkın Suri-
yeli anne bu ülkede doğum yap-

ULUSLARARASI 
GÖÇ SEMPOZYUMU

tı.   200 binden fazla bu ay yıldızlı 
bayrağın altında doğmuş Suriye-
li annelerin evlatları bu ülkenin 
evlatları gibi yetişiyor. Düzenli 
aşılarını, bakımlarını oluyor” 
şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Bulut: 
Hepimiz Bu Dünyada 
Göçmeniz

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut ise, “Göç, aslında bizim 
bu dünyadaki hikâyemiz. Sürekli 
göçle yaşanan bir hayatımız var. 
Hepimiz aynı zamanda bu dün-
yada göçmeniz. Bugün İZÜ’de 
başta son yıllarda Suriye’deki nü-
fus hareketleri olmak üzere, on-
ların içinde bulunduğu durumlar 
günümüzden geçmişe doğru Os-

manlı dönemindeki göçleri özel-
likle balkan savaşlarıyla beraber 
Kafkaslardan, Osmanlı coğrafya-
sının çevresinden birçok yerden 
Anadolu’ya göçler oldu, bunları 
konuşacağız” dedi.

“Göçmenler Kurucu, 
Devşirmeler Yöneticidir”

Tarihe bakıldığında göçmen-
lerin kurucu, devşirmelerin de 
yönetici olduğunu belirten Prof. 
Dr. Bulut, “Dolayısıyla biz bu 
göçle beraber ülkemizin çekim 

merkezi olma, geleceği yeniden 
kurma ve daha güçlü bir şekilde 
ilerleme konularında enine boyu-
na bütün detaylarını konuşacağız. 
Unutmamalıyız ki, göçmenler 
kurucu, devşirmeler de yöneti-
cidir. Büyük kurumları, yapıları 
uzun vadeli kılanlar bu iki güç 
unsurudur” diye konuştu.

Sempozyumun açılış otu-
rumunda, 15 yaşında Yunanis-
tan’dan Türkiye’ye göç eden Eski 
Bakan Mehmet Müezzinoğlu’nun 
hayatını anlatan belgesel de gös-
terildi.

GÖÇMENİM 
YALNIZIM
YORGUNUM!

‘OSMANLI DEVLETİ’NDE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE GÖÇ VE KÜLTÜREL 
ETKİLEŞİM SEMPOZYUMU’NDA YAKIN COĞAFYADA MEYDANA GELEN OLAYLAR 
VE GÖÇÜN İNSANLAR ÜZERİNDE BIRAKTIĞI ETKİLER TARTIŞILDI.
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Son dönemlerde döviz artışları 
gündemi epey meşgul ediyor. Bu 
gelişmeleri ekonomik ve siyasi açıdan 
nasıl yorumluyorsunuz?

K üresel ekonomi ve küresel siyaset-
te çok önemli kırılma noktaları 
yaşanıyor. Bilhassa 2008 yılındaki 
finansal krizden bu yana dünyada 
birçok denge hem ekonomik hem 

de siyasi manada değişmiş vaziyette. Çok büyük 
depremlerin oluşturduğu tektonik tabaka kay-
ması tabiri bu durumu izah edebilir. Yani nasıl 
1929’da Amerika’da büyük bir bunalım yaşandı ve 
bu bütün dünyayı etkilediyse, 2008 finansal kri-
zinden sonra da böyle bir süreç yaşanıyor. Bütün 
dünyada dengelerin yeniden kurulacağı bir sürece 
doğru ilerliyoruz. Bu dengelerin kurulmasından 
önceki kaotik süreç yaşanıyor şu an. Yani güç 
dengeleri değişiyor. Ekonomik güçler yer değiş-
tirmeye başladı. Ekonomik üstünlük yavaş yavaş 
doğuya doğru kaymaya başladı. Mesela Çin, son 
20 yılda önemli büyüme potansiyeli elde etti ve 
dünyanın en büyük ikinci ekonomisi oldu. 

“Türkiye Siyasi Değerlerini 
Üretebiliyor”

Bugün artık “ticaret savaşları” diye bir kavram 
tedavüle girdi. Ticaret savaşları tabirini ilk olarak 
Amerikan Başkanı dile getirdi. Çok net bir şekilde 
söyleyelim: birileri 3. Dünya Savaşı çıkartmanın 
peşinde. Bu savaşın coğrafyası da maalesef İslam 
dünyası. Burası, kullanılan ve mağdur edilen coğ-
rafya olarak düşünüldü ama bunu başaramadılar. 
Başaramamalarının sebebi Türkiye’nin buna itiraz 
etmiş olmasıdır. Türkiye’nin tutumu, konumu ve 

ÇÖZÜM 
BİTCOİN vs. DEĞİL 
GİRİŞİMCİLİK ESASLI 
BİR PAYLAŞIM 
EKONOMİSİ

TÜRKİYE’DEKİ DÖVİZ HAREKETLİLİĞİ, DÜNYADA 
YAŞANAN SİYASİ VE EKONOMİK KIRILMALAR, TEK-
NOLOJİNİN GELİŞMESİNE BAĞLI OLARAK ORTAYA 
ÇIKAN YENİ PARA BİRİMİ BİTCOİN… İSTANBUL SA-
BAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. 
BÜLENT GEDİKLİ İLE ÜLKE GÜNDEMİNİ YAKINDAN 
İLGİLENDİREN EKONOMİK VE SİYASİ GELİŞMELERİ 
KONUŞTUK.

İZÜ İşletme ve Y.B.F. 
Öğretim Üyesi Dr. 
Bülent Gedikli:
"Birileri 3. Dünya 
Savaşı çıkartmanın 
peşinde. Bu savaşın 
coğrafyası da 
maalesef İslam 
dünyası. Burası, 
kullanılan ve 
mağdur edilen 
coğrafya olarak 
düşünüldü ama bunu 
başaramadılar."
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RÖPORTAJ: 

Serkan Denizli, Hüseyin Yavuz
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Çin Ekonomisi 
“Asya’daki Yükseliş 
Projeleri Tetikliyor“

Çin’in yükselişini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Çok devasa projeler gündeme 
geliyor. Mesela İpekyol projesi 
var. Bu muazzam bir proje. Lond-
ra’yla Pekin’i bağlayan, deniz ve 
kara ticaret yolu olmak üzere iki 
ana hatta ilerleyen bir proje. Tür-
kiye’de bir şekilde bu projenin 
içinde yer alacak. Asya’daki bu 
yükseliş arkasından kendi pro-
jelerini getiriyor. Eskiden böyle 
şeyler gündeme gelmezdi. Bakı-
yorsunuz yatırım bankaları ku-
ruluyor, kalkınma bankaları ku-
ruluyor, alt yapıya dönük önemli 
projeler geliştiriliyor. Ülkeler 
arasındaki iş birliği artmaya baş-
lıyor, ekonomik iş birliği projeleri 
teşkilatlanmaları daha güçlü hale 
geliyor. Bu kalkınmanın sonuçları 
bunlar. Dünyada Amerika ile Çin 
arasında kurulu bir denge vardı 
son 20 yılda. Mesela ilk zamanlar-
da Çin’in üretimi kalitesizdi hatta 
dalga geçilirdi. Şimdi Çin son de-
rece ucuza ve kaliteli üretim ya-
pan bir ülke olmayı başardı.

BİTCOİN “Blockchain 
Teknolojisinin Takip 
Edilip Düzenleme 
Yapılması Gerekir”

Gündemi epey meşgul 
eden bir diğer önemli 
konu “bitcoin”. 

Başından beri konuştuğumuz 
konjonktürün bir döngüsü var. O 
döngünün 2008’den itibaren baş-
layan bir süreci var. Artık yavaş 

yavaş finans çağı kapanıyor. Şim-
di reel sektör çağına dönüyoruz 
ama bunların sonuçlarını hemen 
görmüyoruz yavaş yavaş görece-
ğiz. Yepyeni teknolojilerin yepye-
ni sektörlerin süratle yükseldiğini 
göreceğiz bir süre sonra. Belki he-
pimiz hayret edeceğiz bu teknolo-
jiler ne zaman geliştirildi diye. 

Blockchain dediğimiz teknolo-
ji bir gerçek, bunu bilmemiz ve 
sadece kripto paralar kapsamın-
da anlamamak gerekir. Bugün 
bitcoin üretiyorlar ama her gün 
daha da geliştiriyorlar. Bu alan-
ların bizim tarafımızdan takip 
edilmesi ve düzenleme yapılması 
gerekir. Balon ekonomisi üret-
mek birileri tarafından çok ma-
haretle yapılıyor ama bu nereye 
kadar gidebilir. Eğer bu balonsa 
bir zaman sonra patlar. Speküle 
edilen boyutları da var. Bu ürü-
nün değerini bir yere taşımaz. Ta-
lebi arttırmak için şu an dünyada 
yaşanan süreç talepte. İnsanların 
gelir dağılımının bozuk olmasın-
da istedikleri işleri bulamamasın-

dadır. Kapitalizm sömürü dolayı-
sıyla kazanan daha çok kazanıyor 
fakir daha çok fakirleşiyor. Talep 
sorunu olduğu çok açık. Bundan 
sonraki süreçte paylaşım üzerine 
odaklanmış ekonomi oluşturmak 
demektir. Bunu yapabilecek ülke 
Türkiye’dir. Paylaşımdan kastım 
herkesin iş kurması girişimcilik 
kültürünün yaygınlaştırılmasıdır. 
Bunun finansal altyapısının oluş-
turulmasıdır. İş isteyecek herkes 
çalışarak kazanmalıdır. Üreterek 
zenginleşme modelinin alınma-
sı gerekiyor. Bu çok önemli bir 
kavramdır. Zamanında Libya ve 
Suriye’de zengindi ama üretim 
yoktu. Doğal kaynaklara dayalı 
bir zenginlik uzun vadede çalış-
mıyor. Türkiye üreten bir ülke 
olduğu için ayakta kalıyor. Türki-
ye’ye yapılan saldırıların pek çoğu 
üreten Türkiye’yi üretkenlikten 
çıkarmak istiyorlar. Türkiye’nin 
sadece hizmet sektörüne yönel-
mesini istiyorlar. 

Ekonomi ve finansla 
ilgilenen genç 
okuyucularımıza 
tavsiyeleriniz ne olur?

İlk olarak Kuran-ı Kerim’deki 
“Oku!” emrine uyacaklar. Kâina-
tı, dünyayı, Allah’ın ilmini oku 
anlamında okumaktan bahse-
diyorum. Daha sonra bu geliş-
meleri takip edecekleri dergileri 
okumaları gerekiyor. İş dünya-
sıyla alakalı yerli ya da yabancı 
kaynakları, dergileri takip etmek 
lazım. Okuyup kendi aramızda 
değerlendirdikçe girişimcilik fik-
ri ortaya çıkacaktır. Bir girişimci 
gibi düşünmeleri gerekiyor. Giri-
şimci gibi düşünerek, kendi yapa-
bileceklerinin farkına varıp yete-
neklerini keşfetmeleri gerekir. 

ortaya koymuş olduğu tavırdır. 
Türkiye artık dünyada siyasi de-
ğerlerini üretebilen ülke konu-
muna doğru gidiyor ve bunları 
savunan ülke konumunda. Bu 
söylediğimi somut birkaç örnek-
le izah edeyim. Mesela göçmen-
ler hadisesi var. Bir Türkiye’nin 
tutumuna bakın bir de Avrupa 
Birliği’nin tutumuna. Ne yapı-
lıyor Avrupa’da? Bazı batı ülke-
leri göçmenleri, mültecileri alıp 
üzerlerindeki kıymetli eşyalara el 
koyuyor. Bunlar güya demokrasi-
nin, insan haklarının savunucu-
su olduğunu iddia eden ülkeler. 
Türkiye’nin tutumu nasıl oldu? 
3,5 milyon insana kucak açtı. 
Bazı itirazlar oldu ama sonuçta 
Türkiye bu anlamda çok önem-
li bir değerin arkasında durmuş 
oldu. İnsanca bir tavır almış oldu. 
Bunların değeri uzun vadede çok 
daha iyi anlaşılacak. Türkiye’nin 
bu coğrafyadaki rolü çok daha 
iyi anlaşılacak. İşte bugün yapılan 
Afrin Harekâtı… Benzer şekilde 
terör örgütüne karşı yürütülen 
çok büyük bir mücadele var ki 
bölgede istikrar sağlamak adına 
atılan adımlardır ve inşallah bun-
lar başarılı olacak. 

 “Ekonomik Görünümlü 
Siyasi Kararlar”

Kredi derecelendirme 
kuruluşlarının 
aldığı kararlar nasıl 
yorumlanabilir?

Amerika’nın FED üzerinden yap-
mış olduğu bazı ekonomik görü-
nümlü siyasi hamleler var. Mesela 
Amerika ile FED’in faiz artırma 
kararını aynı zamanda alması si-
yasi bir karardır. Ekonomik karar 

değildir.  Neden? Çünkü dünya-
da dolar rezervleri var ve bütün 
ülkeleri en başta da gelişen ülke-
leri etkileyecek bir süreç oluştu-
rabiliyor. Yani oradan başlayan 
süreçlerde o ülkelerdeki siyasi 
pozisyonları değiştirebilir yani 
ekonomik krizler ekonomik ka-
oslar ve arkasından siyasi krizler 
hep böyle olmuştur. Geçmişten de 
örnek vereyim…  Mesela 1995’te 
Amerika faiz artırdı FED ile. Bu 
kararla beraber önce 1997’de Gü-
neydoğu Asya‘da kriz ortaya çıktı. 
Ardından 1998’de Rusya iflas etti 
ve ekonomik olarak moratoryum 
(borç erteleme) ilan etti. 1999’da 

ise Türkiye’de ekonomik kriz 
oldu. Yani bir hamle arkasından 
bir zincir oluşturuyor. O yüzden 
bugün tartışılan FED’i bu şekilde 
değerlendirmek lazım. 

“Amerika ve AB Ekono-
misi İyi Durumda Değil”

Ekonomideki kötüye 
gidiş yalnızca Türkiye 
için mi geçerli? Örneğin 
ABD’de daha mı iyi 
durumda?

Amerikan ekonomisi öyle söylen-
diği gibi çok iyi durumda değil. 
Öyle faiz artırmalarla düzeltile-
bilecek bir durum yok. Üç sene-
den beri bunu söylüyoruz zaten 
ve işte görüyorsunuz her yıl aynı 
şeyi yapıyorlar. Bu sene dört defa 
faiz arttıracağız diyorlar ama son 
üç yıla bakın hiçbir zaman art-
tıramıyorlar. Öyle bir ekonomi 
yok çünkü. Amerika’da ekonomik 
durumu anlamak için bakılması 
gereken iki tane çok önemli gös-
terge vardır. Bir tanesi enflasyon-
dur. İkincisi de ücretlerdir, reel 
ücretler. Bu ikisinin seyri çok çok 
önemlidir. Yani ikisine bakarak 
ancak faiz kararı verilebilir ama 
hiçbir zaman beklenen şeyler 
gelmediği için de bugüne kadar 
artıramadılar. Avrupa Birliği’nde 
yine o likidite durumu devam 
edecek. Avrupa Merkez Bankası 
zaten ticari savaşlar dolayısıyla 
temkinli bir duruş sergileyeceği-
ni açıkladı. Yani likidite bolluğu 
Avrupa’da devam etmek zorunda. 
Yani Avrupa ekonomisi de iyi bir 
durumda değil. Almanya hariç 
diğer ülkelerin ekonomik vaziyeti 
iyi değil ve birçok sorun halının 
altına süpürülmüş vaziyette. 

Türkiye üreten 
bir ülke olduğu 
için ayakta 
kalıyor. Türki
ye’ye yapılan 
saldırıların pek 
çoğu üreten 
Türkiye’yi 
üretkenlikten 
çıkarmak 
istiyorlar. 



21

İL
KB

A
H

A
R-

YA
Z

 2
01

8 
• 

Z
A

İM
 D

E
RG

İS
İ

20

İL
KB

A
H

A
R-

YA
Z

 2
01

8 
• 

Z
A

İM
 D

E
RG

İS
İ

"KURDUĞU  
TELGRAF AĞI İLE 
HIZLI İLETİŞİM ÇAĞINA 
GÜÇLÜ GİRDİK" PROF. DR. BULUT: 

“ABDÜLHAMİD 
DÖNEMİNDE BORÇLAR 
VERİMLİ ALANLARDA 
KULLANILMIŞTIR”

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, Abdülhamid Han dönemi-
nin, muhafazakar çevreler tarafın-
dan anlaşılamadığını ifade etti. 19. 
yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyı-
lın başında Osmanlı Devleti’nin 
iktisadi, eğitim, bilim, teknoloji git 
alanlarda yapıp ettiklerini anlama 
konusunda insanların zihninde 
büyük duvarlar bulunduğunu 
öne süren Bulut, “Çünkü her şey-
den önce bir devlet durdurulmuş, 
yerine yeni bir devlet kurulmuş. 
Bu gerçeklik bize sürekli öncesinin 
başarısızlıklarıma ilgili çok deje-
nerasyon empoze edildi. 1. Dünya 
Savaşı’nın hala en önemli sonucu-
nun imparatorlukların yıkılması 
olduğu söylenir. Peki Rusya neden 
yıkılmadı? Bütün Doğu Avrupa’ya, 
Türk Cumhuriyetlere hakim oldu. 
Bugün Hollanda, İngiltere, İspanya 
krallık olarak devam ediyorsa Os-
manlı Devleti de devam edebilirdi. 
Oysa ‘Devam edemezdi’ gibi bir 
anlayış hepimizin hücrelerine işle-
miştir. Bu konuda en azından 100 

yıl sonra daha iyi analiz yapmak 
için zihin dünyamızdaki bariyerleri 
yıkalım. Bu sürekliliği anlamak için 
1. Dünya Savaşı öncesinde Osman-
lı’yı her alanda anlamak için çaba 
harcamalıyız.” şeklinde konuştu. 
Abdülhamid Han dönemi dış 
borçlarına değinen Prof. Dr. Bu-
lut, bu borçların yönetilemez ve 
iflas olarak değerlendirilmesinin 
yanlış olduğunu belirtti. Osman-
lı’nın aldığı dış borçlara değinen 
Bulut, şunları kaydetti: “Duyun-u 
Umumiye kurulduğu zaman Os-
manlı’nın toplam dış borcunun 
bütçeye oranı yüzde 51’di. 2001 yı-
lında Türkiye’nin toplam borcunun 
gayrı safi milli hasılaya oranı ise 
yüzde 108’di."

İki gün süren oturumların ar-
dından,  2. Abdülhamid’in kab-
rine bir ziyaret gerçekleştirildi ve 
toplantı son buldu.

Akademik yürütücü heyetini 
Dr. Muhammed Enes Kala, Araş. 
Gör. Nur Salık ve Araş. Gör. Ma-
şallah Nar’ın oluşturduğu top-
lantının ilmi heyetinde ise Prof. 
Dr. Abdülkadir Emeksiz, Prof. 
Dr. Adnan Karaismailoğlu, Prof. 
Dr. Ahmet Tabakoğlu, Prof. Dr. 
Ali El-Suli, Prof. Dr. Arif Bilgin, 
Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. 
Bülent Arı, Prof. Dr. Cevat Öz-
yurt, Prof. Dr. Gökhan Çetin-
saya, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, 
Prof. Dr. Hüseyin Çınar, Prof. 
Dr. Kadir Canatan, Prof. Dr. 
Mehmet Bulut, Prof. Dr. Musa 
Yıldız, Prof. Dr. Mustafa Orçan, 
Prof. Dr. Safa Saygılı, Prof. Dr. Ş. 
Tufan Buzpınar, Prof. Dr. Turan 
Koç, Prof. Dr. Yaqup Zaki, Doç. 
Dr. Mehmet Ö. Alkan, Doç. Dr. 
Rahman Ademi, Doç. Dr. Şevki 
Duymaz, Dr. Mohammad Mous-
sa, Dr. Muhammed Ali Muham-
med Allo Hüseyin, Dr. Nasrollah 
Salehi ve Dr. Zoubeir Khalfallah  
gibi önde gelen akademisyenler 
yer aldı.

SULTAN 2. 
ABDÜLHAMİD 
HAN

100 YIL
SONRA 

100  Yıl Sonra Sul-
tan 2. Abdül-
hamid Han” 

uluslararası ilmi toplantısı, İZÜ 
İSEFAM Konferans Salonu’nda 
düzenlendi.

Toplantıda, 2. Abdülhamid 
dönemi, dış politikadan günlük 
hayata kadar geniş bir yelpazede 
ele alındı. 

Türkiye dışından Tunus, İran, 
Irak ile İngiltere’den ilim ve fikir 
adamlarının katıldığı toplantıda 
dönemin modernleşme, bürok-
ratikleşme, merkezileşme, kül-
tür-sanat, eğitim, dış politika, Fi-
listin meselesi, İslam birliği gibi 
konuları konuşuldu.

Açılış konuşmalarıyla başlayan 
toplantı, daha sonra gerçekleştiri-
len ilk oturumla devam etti. Tür-
kiye Yazarlar Birliği Genel Başka-
nı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın 

başkanlık ettiği ilk oturumda,  
Prof Dr. Yakup Zeki, Prof. Dr. Ah-
mnet Tabakoğlu, Dr. D. Mehmet 
Doğan ve Prof. Dr. Mehmet Bulut 
konuşma gerçekleştirdi.

PROF. DR. TABAKOĞLU: 
“ABDÜLHAMİD’İN EN ÖNEMLİ 
HİZMETİ…”

Marmara Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Tabakoğlu, II. Abdülha-
mid’in en önemli hizmetlerinden 
birisinin yaygın telgraf sistemi-
ni kurması olduğunu belirterek, 
“Bunun önemini Atatürk’ün Nu-
tuk’unu okuduğunuz zaman görür-
sünüz. Atatürk orada der ki; ‘Biz 
istiklal Savaşı’nı telgraf sayesinde 
kazandık.’ Yani Abdülhamid’in 
kurduğu telgraf ağı oldukça önem-
liydi.” dedi.

Tabakoğlu, II. Abdülhamid 
döneminde ekonomi, bürokrasi, 
eğitim alanlarındaki gelişmelere 
değindi. Birçok yeni teknolojik 
gelişmeyi Osmanlı’ya getiren Ab-
dülhamid’in denetlenmesinin zor 
olduğunu düşünmesi nedeniyle 
telefona ise mesafeli olduğunu an-
latan Tabakoğlu, şunları aktardı: 
“Abdülhamid’in yaptığı en önemli 
hizmetlerden biri köylere kadar 
telgraf sistemini oluşturması. Yani 
Abdülhamid’in kurduğu telgraf 
ağı oldukça önemliydi. Biraz daha 
öncesine gidersek Çanakkale zafe-
rinde de Abdülhamid’in yaptığı ve 
geliştirmiş olduğu tabyaların çok 
büyük bir rolü olduğunu da vurgu-
lamamız gerekiyor. O toplar Abdül-
hamid döneminde oraya yerleştiril-
di ve savaşta öncü faaliyetlerin çok 
büyük faydası görüldü.”

HALKALI ZİRAAT VE BAYTAR MEKTEB-İ ÂLİSİ'NİN 
DE KURUCUSU OLAN SULTAN 2. ABDÜLHAMİD’İ 
VEFATININ 100. YILINDA ULUSLARARASI İLMİ BİR 
TOPLANTIYLA ANDIK.

I. Dünya Savaşı’nın 
hâlâ en önemli 
sonucunun impara
torlukların yıkılma
sı olduğu söylenir. 
Peki, Rusya neden 
yıkılmadı? Bütün 
Doğu Avrupa’ya, 
Türk Cumhuriyetle
re hâkim oldu. 
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ölüm yıldönümünde onu burada 
anmış olmak, gençleri Hazret-i 
Mevlana ile tanıştırmak gençle-
rin Mesnevi’yi okuyarak, Hazret-i 
Mevlana’yı daha iyi tanımasını ve 
anlamasını sağmak için bu prog-
ramı düzenledik. Esasen bugün bu 
coğrafyada en çok ihtiyacımız olan 
şey, bütün Müslümanların yaşadı-
ğı en büyük savrulma birbirimizi 
anlama, sevme, hoşgörü, dayanış-
ma, yardımlaşma, birlik ve bütün-
lüğe kavuşmaktır.”

“Hazret-i Mevlana’nın 
Şiirlerini Dinlerken 
Kainattaki Ritme Tanık 
Oluyoruz”

İZÜ İslami İlimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Turan Koç da 
Hazret-i Mevlana’nın söz ve şiir 
dalında önemli şahsiyet olduğu-
nu belirtti. Prof. Dr. Koç, “Haz-
ret-i Mevlana hasletleri bizim me-
deniyetimizin söz ve şiir dalında en 
öne çıkmış şahsiyetlerinden birisi-
dir. Hazret-i Mevlana’nın şiirlerini 
okurken bugün burada olduğu gibi 
ayini şerifi izlerken, biz kainattaki 
ritme tanık oluyoruz. Ondan son-
ra kendi içimizde bu ritmi yakala-

manın bu ayin üzerinden Hazret-i 
Mevlana’nın şiirleri ve şiirdeki 
musiki üzerinden fırsatını bulmuş 
oluyoruz. Bu son derece önemlidir.  
Hazret-i Mevlana bizim düşünce-
mizi, duygumuzu ve davranışları-
mızı uyum içinde olma konusunda 

gerek şiirleriyle gerek yakın çevre-
siyle güzel şekilde örnek olmuş bi-
ridir” diye konuştu.

“Sevgisiz Bir Uygarlıkta 
Yaşıyoruz,  Hz. Hazret-i 
Mevlana ‘Gönül Yap’ Der”

İstanbul Ticaret Üniversite-
si öğretim üyesi Prof. Dr. Mim 
Kemal Öke ise, Hazret-i Mevla-
na’nın büyük hazine olduğunu 
vurgulayarak şunları söyledi:

“Her şeyin ötesinde Hazret-i 
Mevlana öylesine bir hazine, öyle-
sine bir ummandır ki kim ne söyle-
se bundan sonra, kim ne söyleyecek 
dahi olsa ebediyete kadar Hazret-i 
Mevlana’yı anlatmaya yeterli ol-
maz. Kendisinin tanımı vardır ‘Biz 
Kimiz?’ der, bunu dedikten sonra 
da cevabı verir derki ‘biz kalp ta-
bipleriyiz’ o kadar önemli ki sevgi-
siz bir uygarlıkta yaşıyoruz. Sevgi-
yi, muhabbeti, aşkı, iyiliği, birisine 
dokunabilmeyi unutmuşuz. Haz-
ret-i Mevlana, asıl önemli olanın, 
bu dünyadaki varlığımızın sebebi 
ve kendisinin de bu dünyadaki bü-
tün himmetinin ana mihrakının 
gönül almak olduğunu söyler, ‘gö-
nül yap’ der.”
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İSTANBUL SABAHATTİN 
ZAİM ÜNVERSİTESİ, 
HAZRETİ MEVLANA’NIN 
VUSLAT YILDÖNÜMÜ 
OLAN VE DÜĞÜN GECESİ 
ANLAMINA GELEN ‘ŞEB-İ 
ARUS’ TÖRENİ DÜZENLEDİ.

İstanbul Sabahattin Zaim 
Ünversitesi, Hazreti Mev-
lana’nın Vuslat Yıldönümü 
olan ve düğün gecesi an-

lamına gelen ‘Şeb-i Arus’ töre-
ni düzenledi. Hazret-i Mevlana 
Celaleddîn-i Rûmi’nin vefatının 
744’üncü yıldönümü nedeniyle 
İZÜ Kapalı Spor Salonunda dü-
zenlenen anma törenine öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. Mev-
levî Dedesi Hüseyin Top ve Prof. 
Dr. Mim Kemal Öke’nin de olarak 
yer aldığı, yönetmenliğini İZÜ 

Öğretim Üyesi ve Neyzen Ender 
Doğan’ın üstlendiği bir ayin-i şe-
rifin de tertip edildiği anma töre-
ni, etkileyici anlara sahne oldu.

Etkinliğin açılış konuşması-
nı gerçekleştiren İZÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Bulut “Hazret-i 
Mevlana bu toprakların ruhuna 
üfleyen en önemli öncülerimizden 
biri. Bugün dünyada en çok oku-
nan birinci kitap Kur’an-ı Kerim 
ise deniliyor ki batıda da Mesnevi 
Kuran’dan sonra en çok okunan ve 
satılan kitaptır” dedi.

“Müslümanların En Büyük 
İhtiyacı Birbirini Sevme, 
Yardımlaşma Ve Hoşgörüdür”

Amaçlarının hem Hazreti 
Hazret-i Mevlana’yı anmak hem 
de gençlerin Hazret-i Mevlana ile 
tanışmasını sağlamak olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Bulut, şöyle 
konuştu:

“Biz İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nde Hazret-i Mevla-
na’nın ölümü Şeb-i Arus, ‘düğün 
gecesi olarak, sevgiliye kavuş-
ma gecesi’ olarak değerlendirdiği 

"En Büyük 
İhtiyacımız 
Birbirimizi 
Sevmek, 
Yardımlaşmak 
ve Hoşgörüdür"

             Hazreti 
Mevlana bizim 
düşünce mizi, 
duygumuzu ve 
davranışları mızı 
uyum içinde 
olma konusunda 
gerek şiirleriyle 
gerek yakın 
çevre siyle güzel 
şekilde örnek 
olmuş bi risidir.
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Prof. Dr. Arif Ersoy’un moderatörlüğünü yaptığı konfe-
ransta, Prof. Dr. Kadir Canatan ‘İstiklal Marşı’nın De-
ğerleri’, Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş ‘Asımın Nesli’, 
Prof. Dr. Turan Koç ise ‘Önden Gidenlerin Destanı: 

Çanakkale Şehitlerine’ başlıklı konuşmalar gerçekleştirdi.

“15 TEMMUZ DA AFRİN HAREKATI DA ÇANAKKALE 
RUHUNUN DEVAMIDIR”

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Bu-
lut, “103 yıl önce bu milletin asil evlatları tarihin akışını değiştiren 
bir bağımsızlık savaşı örneği verdiler. Çanakkale Zaferi sıradan bir 
zafer değildir” dedi ve şunları söyledi:  “Kahramanlarımız bu top-
rakların, bu coğrafyanın gerçek sahiplerinin kıyamete kadar Türk-
lerin olacağının destanını yazdılar. 103 yıl aradan sonra, dedeleri-
mizden gelen Çanakkale ruhuyla, 58 gün mücadelenin ardından 
Afrin’de bir zafere daha imza attık. 15 Temmuz’da tek vücut olarak 
verdiğimiz cevap da Çanakkale ruhudur. Mazlum bir araya gelir-
se, zalimlerin saltanatı yerle yeksan olur”

“ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇANAKKALE  
RUHUYLA DONATMAK İSTİYORUZ”

ÇANAKKALE 
ZAFERİ’NİN 
103’ÜNCÜ YILI 
NEDENİYLE, 
İSTANBUL 
SABAHATTİN ZAİM 
ÜNİVERSİTESİ’NDE 
‘İSTİKLAL, 
İSTİKBAL VE 
ÇANAKKALE’ 
BAŞLIKLI 
KONFERANS 
DÜZENLENDİ.

Çanakkale ruhunu bütün öğrencilere yeniden ha-
tırlatmak ve o ruhla öğrencileri donatmak, gençliğin 
Çanakkale ruhu ve bilinciyle yetişmesini sağladıkla-
rını önemsediklerini vurgulayan İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
“İstiklal mücadelesinin hangi ruhla kazanıldığını genç-
lerimizle paylaşmak, onlarla konuşup aynı ruha yeni-
den kavuşmak ve Çanakkale Şehitlerimizi anmak için 
öğrencilerimizle buluştuk. Dünyanın güzel günlere ulaş-
ması için bilgilerini buna harcayan bir gençliğe ihtiya-
cımız var. Bütün çağın bilgi, teknoloji ve her alandaki 
gelişmelerini yakından izlemek önemlidir.  Gençlerimiz 
ahlak, fazilet ve marifete ulaşma yolunda ellerinden ge-
leni yapmalı ve gece gündüz çalışmalılar” diye konuştu.  

ÇANAKKALE CEPHE MENÜSÜ İKRAM EDİLDİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Çanak-
kale düzenlenen konferansın ardından ‘Çanakkale ve 

Seferberlik Türküleri’ adlı müzik dinletisi gerçekleş-
tirdi. Öğrencilerin Çanakkale ruhunu daha iyi anla-
yabilmeleri için üniversitede gün boyunca ‘Çanakkale 
Cephe Menüsü’ dağıtıldı.
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O YUMRUĞUNU MAZLUMLAR İÇİN ATTI.

Gonk çalıyor ve ringde bir dans başlıyor 
ama ne dans! Beyaz ayakkabılar ritimli bir 
şekilde esniyor, zıplıyor ve baş döndürücü bir 
hızla zemini eziyor.  Ağır bir yumruk geliyor 
rakipten; hooop ustaca savuşturdu; bu ırkçılı-
ğın yumruğu idi, bir tane daha geliyor, ondan 

da kaçmayı başardı, bu da adaletsizlikten kaçı-
şın manevrası idi.  Rakip yorulmaya başlıyor, 
dans devam ediyor, edecek. Kara kıta adeta bir 
boks eldivenine sığmış gibi iniyor rakibin yü-
züne…

 Birleşik Devletlerin tarihine beyaz harfler-
le bir imza atılıyor: Ali…

POLEMİK USTASIYDI!

Dünya spor olaylarının en 
önemlilerinden biri, Boksör Mu-
hammed Ali’dir desek abartmış 
olmayız. Çünkü o sadece bir 
boksör değil, duruşu sözleri ve 

yaşamıyla komple bir karakterdi.  
Boksu sadece bir spor olarak gör-
medi, kitlelerin de inancı böy-
leydi. Dünyanın her köşesinden 
Ali’nin galip gelmesi için dua etti 
insanlar. 

Yaşlı ve ağır Parkinson oldu-
ğu halde 11 Eylül saldırılarından 
sonra İslam’a haksız bir saldırı ve 
orantısız medya gücü ile saldı-
rılar başlayınca New York itfai-
yesine giderek açıklama yapma 
zorunda hissetmişti kendini.  O 
sırada bir gazetecinin ‘Usama 
Bin Ladin ile aynı dinden olmak 
nasıl bir duygu’ diye sorduğunda; 
‘Adolf Hitler’le aynı dinden ol-
mak senin için nasıl bir duygu ise 
aynısı’ diye unutulmaz cevabını 
verdi. Efsane boksör bu ziyaretin 
gerekçesini de şöyle açıklar: 

‘Beni asıl inciten, (bu terör 
eylemine)‘İslam’ ve ‘Müslüman’ 
kavramlarının bulaştırılması ve 
sorun çıkarılıp nefret ve şidde-
te yol açılması. İslam, katil dini 
değildir. İslam, barış demektir. 
Evde öylece oturup insanların 
sorunun kaynağı olarak Müslü-
manları yaftalamalarına seyirci 
kalamazdım.” 

BİSİKLET HIRSIZI DÜNYAYA 
BİR EFSANE KAZANDIRDI 

Ali’nin hayatını bir hırsızlık 
değiştirdi. Nasıl mı? 

Kentucky eyaletine bağlı lu-
isvilla şehrinde oturan tabelacı 
Cassius, oğlunun bisiklet ısrarına 
daha fazla tahammül edemedi ve 
ona bir bisiklet aldı. Cassius Clay 
(Ali)  12 yaşındaydı. Bisikleti gö-
rünce ağladı, sevinçten mi, hayır, 
çalınacağı için… 

Bİ
Y

O
-

G
R

A
Fİ

ALİ'SİZ

2 yıl...
BİSİKLETE BİNEMEDİ FAKAT 
DÜNYANIN SEVGİLİSİ OLDU

İbrahim Yarış
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Yıllarca beklemişti de yaşadı-
ğı muhiti biliyordu. Çok geçme-
den aklına gelen, başına geldi. 
Schwin marka bisikleti çalındı. 
Cassius öfkeliydi. Hemen polise 
gitti. Polis memuru Joe Martin’e 
bisikletinin çalındığını söyledi. 
Hırsızı bulduğu zaman onu kır-
baçlayacağını da ekledi. Burada-
ki aldığı teklif hayatını değiştirdi. 
Polis memuru Martin, ‘Gel sana 
boks öğreteyim, hırsızı bulduğun 
zaman onu kırbaçlamaz döver-
sin…’  

12 yaşındaki Cassius Clay 
(M. Ali) bu fikri sevdi ve antren-
manlara başladı. Çılgınlar gibi 
antrenman yapmaya başladı. 
Antrenman sonrası kardeşinden 
şunu yapmasını rica ediyordu: 
"Karşıma geç ve bana küçük taş-
ları art arda fırlat." Ve o taşlardan 
kaçarak antrenmanını devam et-
tiriyordu. Bunu daha sonra şöyle 
ifade edecektir:  ‘O kadar hızlı-
yım ki, odamda ışığı söndürme-
ye kalktığımda, ışık sönmeden 
oturduğum yere dönebiliyorum.’

Çok sevdi bu sporu. Şu söz-
leri kanıt niteliği taşır:  ‘Şampi-
yonlar salonlardan çıkmaz, şam-
piyonlar içlerinde, hayal umut ve 
tutku olanlardan çıkar. Kendime 
hep dayan! Diyordum. Bugün 
çalışacağım ve ömrümün sonuna 
kadar bir şampiyon olarak yaşa-
yacağım.’

22 YAŞINDA BİR ŞAMPİYON!

Bazı özel insanlar vardır ve 
20’li yaşlarda tüm dünyaya iz bı-
rakacak işler yaparlar. Fatih 21 
yaşındaydı, surları dövdüğünde. 
Dostoyevski Suç ve cezayı 21 ya-
şında yazmıştır. Büyük İskender 
önemli zaferlerini 20’li yaşlarda 

yapmıştı ve öldüğünde 33 yaşın-
daydı. 

Ali de 1960’da Roma’da Olim-
piyat Şampiyonu olduğunda 18 
yaşındaydı. Ancak daha sonra, 
yaşadığı şehirde siyahilere ay-
rımcılık yapılmasına kızarak al-
tın madalyasını Ohio Nehri’ne 

attı. 108 maçta 100 galibiyet al-
dıktan sonra amatör boks yaşa-
mını sonlandırdı. Louisvillili 11 
işadamı güçlerini birleştirerek, 
Clay’in profesyonelliğe geçmesi-
ni sağladı.Muhammed Ali de 22 
yaşında dünya ağır sıklet boks 
şampiyonu oldu. 

KARİYERİ BOYUNCA SADECE 
5 MAÇ KAYBETTİ!

Tüm zamanların en iyi bok-
sörü olan ve kariyeri boyunca 
sadece 5 maç kaybeden Muham-
med Ali, 36 yaşına kadar bütün 
şampiyonlar için tek isim olma-
yı başardı ve 37’si nakavt olmak 
üzere 56 maç kazandı.

1978 yılında boksu Şampiyon 
olarak bıraktı!

VİETNAMLILARLA SORUNUM 
YOK, NİÇİN SAVAŞAYIM?

İnanmadığı bir konu için 
inanmış gibi yaparak oradan bir 
menfaat devşirmek ile Ali yan 
yana gelmedi hiç. Bunun en so-
mut örneğini Vietnam savaşında 
yaşadı.  ABD ordusuna katılarak 
Vietnam’a gidilmesi istendiğinde; 
‘ Vietnamlılarla sorunum yoktur. 
Sorunum beni köle olarak gören-
lerle’ der ve kıyamet kopar.  Para 
cezası hapis cezası alır, ciddi bir 
maddi sıkıntının içine düşer.  

1967’den 1970’e kadar çok 
sevdiği boks sporuna ara vermek 
zorunda kalır. Bu kahırlı ve yok-
sul dönemde üniversitelerde para 
karşılığı yaptığı konuşma saye-
sinde geçimini sağlar ve 1970 yı-
lında temyiz davasını kazanarak 
tekrar ringlerdedir. 

ŞAMPİYONUN GÖZLERİNDE 
DAMLA DAMLA YAŞ

Merhum,  Nevzat Yalçıntaş 
anlatmıştı; ‘Londra’da İslam Ens-
titüsü’nden Ali’ye eşlik etmem 
istendi. Aradım otelin adresini 
verdi. ‘Pazartesi sabah 10:00 gibi 
buluşalım’ dedi. Ben kendimi 
tarif edeyim sonra resepsiyonda 
buluşuruz dedim. Muhammed 
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bu duruma ‘Peygamberimin is-
mini taşıyorum’ diyerek itiraz 
eder. ‘İnsanların bu ismin üstün-
den geçmesine asla müsaade et-
meyeceğini söyleyen Ali’nin ina-
dına boyun eğen organizatörler, 
Ali’nin ismini yere değil, Kodak 

Theatre’ın duvarına asmayı kabul 
etmek zorunda kalır. Hollywood 
Şöhret Yolu’nda duvara asılı tek 
isim ‘Muhammed Ali’ ismidir. 
Ali’nin ismi nedeniyle gösterdiği 
hassasiyet Müslümanlar arasında 
büyük taktir toplar.

BİR HAYAT KURTARMAK 
TÜM ŞAMPİYONLUKLARA 
BEDELDİR

1981 yılında Vietnamlı ol-
duğu iddia edilen 21 yaşında bir 
genç intihara kalkıştığında onu 
kurtarmaya çalışanlar ne istedi-
ğini sorar. Genç adam Muham-
med Ali ile konuşmak istediğini 
söyler. Çocuğu ikna etmeye çalı-
şanlar bunun çok zor olduğunu, 
Muhammed Ali’nin gelemeyece-
ğini anlatmaya çalışırlar. Ancak 
Muhammed Ali büyüklüğünü 
gösterir ve intihar etmek iste-
yen genci yarım saat dil dökerek 
ölümden kurtarır. Olayın sonun-
da gazeteler Muhammed Ali’nin 
şu sözlerine yer verir: “Bir hayat 
kurtarmak dünyanın bütün şam-
piyonluklarından daha değerli-
dir.” 

Yaklaşık olarak 32 yıldır Par-
kinson hastalığı ile mücadele 
eden Muhammed Ali, 03 Ha-
ziran 2016 tarihinde solunum 
yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi 
gördüğü hastanede hayata göz-
lerini yummuştur. Vefatı da tüm 
dünyada konuşulmuştur. Mezara 
girenler ve ansiklopedilere giren-
ler, sizce hangisi daha önemli? 
Rahmet olsun Ali'ye...

BAŞARILARI

* 1960 Olimpiyatları, Altın 
madalya(hafif ağır sıklet)

Dünya Ağır sıklet şampiyon 
1964-67, 1974-78, 1978-79

* 61 profesyonel maç

* 56 galibiyet

* 5 mağlubiyet

Ali ben de ‘kendimi tanıtayım’ 
dedi. Yok dedim, seni tanıyorum. 
Sözleştik gittim. Baktım resepsi-
yona, ordalar. Kendisini derhal 
tanıdım. Yanında diğer boksörler 
de var, biri kardeşiydi. Ben gö-
rünce bana doğru yürüdü. Selam 
verdim. ‘Aleyküm selam’ yanıtını 
verdi. El sıkıştık ve birbirimize 
sarıldık. Sarıldık ama Ali beni 
bırakmıyor. Benden genç. Ben 
o sırada 31-32- yaşındayım o da 
25 yaşlarında. Neyse birbirimizi 
bıraktık ama gözlerinden damla 
damla yaş akıyor. Aziz kardeşim 
niye ağlıyorsun, bir hata mı yap-
tım. ‘Yok’ dedi hiçbir hata yap-
madın. Peki, bu gözyaşları de-
dim. ‘Bana bugüne kadar sarılan 
ilk beyaz sensin’ dedi”

Bugünden bakıldığında ma-
sal gibi ama geriye doğru gidil-
diğinde tabiri caizse buz gibi ger-
çektir.

 60 SANİYEDE DEĞİŞEN 
İNANÇ DÜNYASI

Muhammed Ali’nin etkilen-
diği ve etkilediği başka bir müca-
dele adamı ABD’li Müslümanla-
rın liderlerinden Malkolm X tir. 
ABD medyası bu ikilinin dostlu-
ğu ve mücadele birlikteliğinden 
yeterince bahsetmeyerek, Ali’nin 
İslam kimliğini çok pekiştirmek 
istemediler. Onu başka Müslü-
manlarla bir araya getirmekten 
imtina ettiler hep. Tıpkı cenaze-
sinde Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı ile yan yana getir-
medikleri gibi. Birleşik devletler 
onu her ne kadar kendine başarı 
sayfasına yazmak istese de bizler 
hep pasaportunun oraya ait olsa 
da felsefe ve ruhunun hilalin göl-
gesinde olduğunu biliyorduk. 

GELELİM İSLAMLA TANIŞMA 
HİKAYESİNE:

Clay, birgün sokakta yürür-
ken kendisini takip eden bir gen-
ci farkederek durur ve niçin takip 
edildiğini sorar. O siyahi delikan-
lı Malcolm X in bulunduğu bir 
lokale bir dakikalığına gelmesi-
ni söyler ve onu içeri davet eder. 
Clay buraya girdiğinde siyah 
gözlüklü bir adamın kendi yurt-

taşlarının gasp edilen hakların-
dan bahsedildiğini duyar ve konu 
ilgisini çekince de İslam dinini 
seçer.  Zamanla şu sözleri söy-
leyecektir: “Ben din mücadelesi 
veren biriyim, gücümü Kur’an-ı 
Kerim’den alıyorum.” ABD’nin 
Los Angeles kentinde bulunan 
Hollywood Şöhret Yolu’na (Walk 
of Fame) Muhammed Ali’nin 
ismi konulmak istediğinde Ali, 
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Sabra ve Şatilla’nın hizasından

andolsun incire zeytine
Sinâ dağına
ve bu güvenli kente

Haziranda
saçlarım karadır
yerdeyim
alnımı bir ay soğutuyor Hayfa tarafından
gözlerimi
İsmailimin annesi
gözlerimi alıyor kumların sıcağı
susuzum
can sunuyor ödülünü
Haziranda
gidiyorum
tavında bir bakır levha olan bu ay da
dönüşüyor senin kirpiklerin gibi bir hilâle
gidiyorum
 
ser önümüze bilgeliğini
acı vermeyen ölüm

acısız bir ölüm için değil mi sevmek
yaşamak ölmek değil mi günü geldiğinde
İsmailimin annesi
bak dünya birleşiyor zulümde
pazarlıklar dönüyor kanımızın üstünde
işte 
tetiği kalbime ayarlı silahım yoruldu
sıcak kanım gibi
sıcak ülkem gibi
yerde
yanımda
saçlarımı okşuyor Akdeniz’den bir güney 
yeli
elimin ayağımın hünerini seviyorum
kanlı giysilerimi seviyorum
gidiyorum

ser önümüze bilgeliğini
acı vermeyen ölüm

Şam Kapısı’ndayım
Haziran’da
elim bir ermişin eli
hiç kan yok Kudüs’te
nasıl olur, hiç kan yok yerlerde
Süleyman Caddesi’nde
çocukluğum
saçlarım karadır
ama nasıl olur, selamlıyorlar beni
İsmail Saffet’le Hacı Emin el-Hüseynî
ve yürekli Abdülkadir
artıyor susuzluğum
İsmailimin annesi
ışıyor Afrika
ışıyor sonsuz çocuklu sofralar dünyada
ışıyor Kâbe yönü
gidiyorum

ser önümüze bilgeliğini
acı vermeyen ölüm

zeytinliklerden hışırdayarak yükselen 
bir ay
akıyor göğsüme
yaram akıyor
çan sunuyor ödülünü
ama gömülecek bir yerim yok dünyada
bu yakın gecede
daha bir seviyorum kanlı giysilerimi
ey Filistin
kin tutmayan ayını
öpüyorum saçlarını
evlerden gelen çocukların
ey Kudüs
seviyorum sabah yağmurlarını
gidiyorum

ser önümüze bilgeliğini
acı vermeyen ölüm

HER GECE

KUDÜS’E
AY DAMLAR

Turan KOÇ İZÜ İSLAMİ İLİMLER
FAKÜLTESİ DEKANI
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KISA KUDÜS TARİHİ

Tarihçiler Kudüs’ün inşa ediliş 
tarihi için kesin bir şey söylemeseler 
de tarihteki en eski şehirlerden biri 
olduğu muhakkak. 

Kudüs’ün M.Ö. 16. asırda Mı-
sırlı firavunlar tarafından ele geçi-
rildiğini biliyoruz. Büyük İskender 
dönemine kadar Mısırlıların haki-
miyetinde kalan şehir, M.Ö. 198’de 
Suriye’de bulunan Sikolos Nikatur 
önderliğindeki Sulukilere tabi oldu. 
Şehir halkı Yunan medeniyetinden 
etkilendi. M.Ö. 63 yılında ise Roma 
imparatorluğu kumandanı Bumuci 
Kudüs’ü ele geçirerek şehri Roma 
imparatorluğu sınırlarına kattı.

KUDÜS
MÜSLÜMANLARIN
KANAYAN YARASI

KISA TARİHİ
DÜNYADAKI EN ESKI ŞEHIRLERDEN BIRI: KUDÜS. 
PEYGAMBERLERİN, SAHABELERİN, SUFİLERİN, 
ÂLİMLERİN KONAKLADIĞI, YAŞADIĞI, UĞRAK ŞEHRİ 
OLAN KUDÜS MÜSLÜMANLARIN ILK KIBLESI 
OLMASI BAKIMINDAN ÖNEMİNİ KORUMAYA DEVAM 
EDİYOR. TARİH BOYUNCA BİRÇOK KEZ İŞGALE, 
FETHE, SAVAŞA MARUZ KALAN KUTSAL BELDE, 
BİR ASIRDAN FAZLA SÜREDİR YİNE BIR IŞGAL 
ILE ANILMAYA DEVAM EDIYOR: İSRAİL İŞGALİ. 
KUDÜS’ÜN 400 YILLIK HUZURLU OSMANLI 
HAKİMİYETİNİN ARDINDAN, ISRAIL IŞGALINE GİDEN 
SÜRECİ SİZLER İÇİN KISACA DERLEMEYE ÇALIŞTIK.
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Bir müddet Farisilerin de hü-
küm sürdüğü Kudüs, bu dönem-
de önemli bir yıkıma maruz kal-
dı. Suriye'yi işgal eden Farisiler 
Kudüs'e kadar ilerledi. Kiliseleri, 
mabetleri ve mukaddes yerleri 
yerle bir ettiler. 

Bu durum uzun sürmedi ve 
Bizans imparatoru Filistin’i mila-
di 628 yılında işgal edip Farisileri 
şehirden kovdu. 

HAZRETİ ÖMER, EMEVİLER, 
ABBASİLER DÖNEMİ

Hz. Ömer’in hilafeti sırasın-
da, Halid bin Velid kumanda-
sındaki İslam orduları Kudüs’ü 
fethetmelerinin ardından, kutsal 
şehir en barışçıl yıllarını geçirdi.  
661 ile 750 yılları arasında Eme-
viler’in kontrolünde idare edilen 
Kudüs, 750 ile 878 yılları arasın-
da ise Abbasiler hâkimiyeti altın-
da varlığını devam ettirdi. Ab-
basiler, Fatimiler ve Karmatiler 
arasında olan askeri darbelerden 
dolayı şehirde istikrarsızlık ya-
şandı. 1071 tarihinde Selçuklular 
şehre hâkim oldu. Daha sonra 
Fatimilerle yaptıkları çatışmalar-
dan dolayı haçlılar 88 yıl Kudüs’ü 
işgal ettiler. Toloni, İhsidi ve Fati-
miler (Mısırlılar) zamanında Ku-
düs ve Filistin Mısır’a tabi oldu.

SELAHADDİN EYYUBİ’NİN 
KUDÜS’Ü FETHİ

1187 yılında Hittin Savaşı 
neticesinde Selahaddin Eyyubi 
Kudüs’ü  haçlıların elinden geri 
almayı başardı. Kudüs halkına en 
iyi şekilde muamele yaptı. Kub-
betü's Sahra’nın üstündeki haç 
işaretini kaldırttı. Şehrin resto-
re, mimari ve yenilenmesine çok 

önem verdi. Mübarek Mescid-i 
Aksa’ya Nureddin Zengi'nin ha-
zırlamış olduğu minberi hediye 
etti.

Selahattin Eyyübi’nin vefatın-
dan sonra Fransızlar Kral Fede-
rik zamanında Kudüs’ü tekrar ele 
geçirdiler. İngilizlerin elinde 11 
yıl boyunca kaldı. 1244 yılında 
Salih Kral Necmettin Eyyüp tara-
fından tekrar Müslümanlar tara-
fından geri alındı. 1243 ile 1244 
yılları arasında Moğollar saldı-
rıda bulundular ve şehri aldılar. 

Fakat Memluküler 1259 yılında 
Ayn Calut savaşında Seyfettin 
Kutz ve Zahir Bibars önderliğin-
de Moğolları yendiler. Ve 1516 
yılına kadar Kudüs ve Filistin, 
Mısır ve Şam’a hâkim olan Mem-
luklerin hâkimiyetinde kaldı.

OSMANLI’NIN KUDÜS 
HAKİMİYETİ

Yavuz Sultan Selim’in Mısır 
Seferine katılan Sinan Paşa ko-
mutasındaki Osmanlı ordusu, 

28 Aralık 1516’da Kudüs’e girdi. 
Kudüs’ün fethinden sonra Yavuz 
Sultan Selim Kudüs şehrini 31 
Aralık 1516 tarihinde ziyaret etti 
ve şehrin ismini Kudüs-ü Şerif 
olarak değiştirdi. Osmanlı Dev-
leti Kudüs'e 400 yıl hâkim oldu. 
Şehir 4 asır boyunca barış ve hu-
zur içinde yönetildi. Kanuni Sul-
tan Süleyman, Sultan 4. Murad, 
Sultan Abdülmecid, Sultan Ab-
dülaziz ve 2. Abdülhamid Han 
Kudüs Şehri için pek çok hizmet-
te bulundu.

1. DÜNYA SAVAŞI SONRASI: 
BALFOUR DEKLAROSYONU

1. Dünya Savaşı’nın ardın-
dan Sykes-Picot Antlaşması'y-
la Osmanlı İmparatorluğu'nun 

topraklarını Fransa ile paylaşan 
İngiltere, Filistin’i Osmanlı ida-
resinden çıkararak manda yöne-
timi tesis etti. İngiltere, böylece 
Filistin topraklarında bir İsrail 
devletinin kurulmasına uzanan 
yolu hazırlamış oldu. 

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, 
kaleme alınmasının üzerinden 
100 yıl geçen ve dönemin İngil-
tere Dışişleri Bakanı Arthur Ja-
mes Balfour tarafından kaleme 
alınan Balfour Deklarosyonu, 
Filistin toprakları üzerinde İsra-
il devletinin kurulmasına zemin 
hazırlandı. Balfour, Siyonist ha-
reketin önemli isimlerinden Ba-
ron Walter Rothschild'e 2 Kasım 
1917 tarihinde yazdığı mektupta 
Filistin topraklarında Yahudilere 
bir "vatan" kurulmasını vadedi-
yordu. "Halksız vatana, vatansız 
halkı yerleştirme" söylemiyle ya-

pılan kampanyalar çerçevesinde 
yazılan mektubun ardından tari-
hi Filistin topraklarına büyük bir 
Yahudi göçü başlatıldı.

Balfour Deklarasyonu sonra-
sında İngiliz mandası altındaki 
Filistin'e 1920-1940 yılları ara-
sında Yahudi göçü hız kazandı. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Yahudilere yönelik Nazilerin ger-
çekleştirdiği soykırım sebebiyle 
göç oranı artmaya devam etti.

İlerleyen tarihlerde ise İngi-
lizler manda yönetimini sonlan-
dırarak Filistin'den çekildi. 14 
Mayıs 1948 tarihinde, Filistinli-
lerin Nekbe (Büyük Felaket) diye 
andığı İsrail devletinin kuruluşu 
gerçekleşti. 1948’deki kuruluş sü-
recinde 700 binden fazla Filistinli 
mülteci oldu, 13 binden fazla Fi-
listinli öldürüldü. 

1967 TARİHİNDE İSRAİL, 
KUDÜS’ÜN TAMAMINI  
İŞGAL ETTİ.

Bugün 5 milyondan fazla 
Filistinli vatanlarından uzakta, 
mülteci kamplarında yaşıyor. İs-
rail’in kuruluşu sadece Filistinli-
ler’in yıllardır yaşadığı trajediyle 
sınırlı kalmadı. 

Halen devam eden işgal süre-
cinde, polisin koruması altında 
Aksa'ya giren İsraillilere tepki 
gösteren Filistinliler, İsrail gü-
venlik güçlerinin müdahalesine 
maruz kalıyor. Filistinlilere göz 
yaşartıcı gaz ve plastik mermiler-
le saldıran İsrail polisi, onaylanan 
son yasalardan sonra herhangi 
bir ceza almıyor. Filistinliler, İs-
rail polisinin sert müdahaleleri 
ve keskin nişancı tehdidi altında 
mücadelelerini vermeye devam 
ediyor.



39

İL
KB

A
H

A
R-

YA
Z

 2
01

8 
• 

Z
A

İM
 D

E
RG

İS
İ

38

İL
KB

A
H

A
R-

YA
Z

 2
01

8 
• 

Z
A

İM
 D

E
RG

İS
İ

1917
2 Kasım - Filistin 
toprakları 
üzerinde İsrail 
devletinin 
kurulmasına 
zemin hazırlayan 
ve "Balfour 
Deklarasyonu" 
olarak da anılan 
mektup kaleme 
alındı. O tarihten 
itibaren Filistine 
Yahudi göçü hız 
kazandı.

1931
Kudüs Müftüsü Hacı 
Emin el-Hüseyni’nin 

girişimleriyle Ku-
düs’te batılı devle-
tilerin ve Milletler 

Cemiyeti’nin almış 
olduğu kararlara 

karşı 22 Müslüman 
ülkeden 153 temsil-
cinin katıldığı İslam 

Genel Kongresi 
düzenlendi.

1967
7 Nisan - İsrail-
Suriye arasında 
savaş meydana 

geldi. İsrail, 6 gün 
savaşı neticesinde 

Ürdün'ün kontrolü 
altında bulunan 

Doğu Kudüs'ü 
işgal etti. 

1980
 İsrail Kudüs’ü 

başkent ilan etti. 
Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu, 478 

no’lu kararı gereğince 
Kudüs’ün İsrail’in 

başkenti olarak ilan 
edilişini tanımadı.

1996
İsrail’İn Mescid-i 
Aksa muhitinde 
yaptığı kazı 
çalışmaları 
çerçevesinde Burak 
Duvarı (Ağlama 
Duvarı)’na çıkan 
bir tünel açması, 
Filistinde halkın 
tepkisine neden 
oldu. Birkaç gün 
süren olaylarda 63 
Filistinli öldürüldü, 
bin 600 kişi ise 
yaralandı.

2003
İsrail 2003’ten 
itibren Yahudi 
yerleşimcileri 
Mescid-i 
Aksa’nın 
avlusuna almaya 
ve zaman zaman 
Müslümanların 
girişlerine yaş 
sınırlaması 
getirmeye 
başladı.

2016
BMGK 23 
Aralık’ta İsrail’in 
işgali altındaki 
Doğu Kudüs ve 
diğer Filistin 
topraklarında 
yasa dışı tüm 
yerleşim 
faaliyetlerini 
derhal ve hemen 
durdurmasını 
talep etti.

2018
14 Mayıs – İsrail’in 
1948 yılında devlet 
olarak kurulduğu 
tarihe denk gelen 
14 Mayıs’ta ABD 
Büyükelçiliği 
Kudüs’e taşındı. 
ABD ve 
Guatemala’nın 
ardından Paraguay 
da 21 Mayıs’ta 
büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıyan 
üçüncü ülke oldu.

1987
9 Aralık - 
Birinci İntifada 
başladı. Altı 
yıl süren 
intifadada, 
İsrail ordusu 
1000'den fazla 
Filistinliyi 
öldürdü ve 120 
binden fazlasını 
tutukladı.

2000
28 Eylül - Dönemin 

İsrail Başbakanı Ariel 
Şaron’un Mescid-i 

Aksa’ya baskın 
düzenlemesi İkinci 
İntifada’nın başlan-
masına neden oldu. 

İkinci İntifada’da 
4 bin 412 Filistinli 

öldü, 48 binden fazla 
kişi de yaralandı. 

2005
8 Şubat - İsrail ile 

Filistin arasında 
varılan bir barış 

anlaşmasıyla 
İkinci İntifada 

sona erdi.

2018
6 Mayıs - ABD 

Başkanı Trump, 
Doğu Kudüs’ü 
İsrail’in resmi 

başkenti olarak 
tanıdığına ilişkin 

kararnameye 
imza attı. Tel 

Aviv'deki ABD 
Büyükelçiliği'nin 

Kudüs'e 
taşınacağını 

açıkladı.

1948
14 Mayıs -  Nekbe 
(Büyük Felaket) Günü 
olarak anılan bu 
tarihte, İngilizler Kudüs 
şehrinden çıkarak, 
bölgede İsrail işgalci 
devletini kurdu. Böylece 
Arap-İsrail çatışmaları 
başladı. Arap devletleri 
ile arasındaki savaşta 
İsrail, sınırlarını 
genişletti. Batı Kudüs 
İsrail işgal yönetimine, 
Doğu Kudüs ise Ürdün 
yönetimine geçti.

1917
9 Aralık  - 

Kudüs, 
İngilizlerin 
eline geçti 
ve İngiliz 
mandası 

haline gelerek 
Filistin’in 

başkenti oldu.

1947
Birleşmiş 
Milletler taksim 
planını açıkladı.
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünye-
sinde çalışmalarını sürdüren İslam ve Küresel 
İlişkiler Merkezi (CIGA) Kudüs meselesinin 
tartışıldığı bir çalıştay düzenledi. 

İZÜ Halkalı Kampüsü’nde yapılan çalıştayda, Fi-
listin ve Türkiye’den aktörlerin katılımıyla Kudüs’ün 
geleceği ile ilgili müzakereler yapılarak, yeni strateji-
ler geliştirildi.

Türkiye’de, Kudüs meselesiyle ilgilenen organi-
zasyonlar ve bireyleri buluşturan çalıştay, İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. 
Ömer Faruk Özbek’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Filistin ve Türkiye Cephesinden Kudüs Meselesi 

Program, üç farklı oturumda gerçekleştirilen tar-
tışmalarla gerçekleştirildi. İlk oturumda, “Kudüs için 
yapılan mücadelede Filistin perspektifleri” tartışıldı. 
Bu oturumda Dr. Abdallah Marouf moderatörlük 
yaparken, Dr. Ahmad Atawneh ve Dr. Sami Al-Ari-
an konuşmacı olarak görüşlerini paylaştı. İkinci bö-
lümde, “Kudüs meselesinde Türkiye perspektifleri” ko-
nuşuldu. Dr. Cengiz Tomar’ın moderatör olduğu bu 
oturumda, konuşmacılar Dr. Galip Dalay ve Dr. Said 
Alhajj oldu. Her iki oturumun ardından katılımcılar, 
konuşmacılara soru ve görüşlerini aktardı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen son oturumda 
ise tüm katılımcılar üç bölüme ayrılarak meselenin 
çözüme ulaştırılması için farklı tarafların gözünden 
stratejiler geliştirdi. Kudüs meselesinde devletlerin, 
STK’ların ve insanların rolü bu grupların yaptığı 
toplantılarda değerlendirildi. Grup çalışmalarının 
ardından raporlar, tavsiyeler ve sonuçlar açıklandı.

Kudüs Mücadelesi  
Nasıl Yürütülmeli?

Devlet terörüne en etkili cevap: 
Şiddetdışı Eylemler

“Kudüs İçin Mücadelede Yapılması Gerekenler’in 
tartışıldığı toplantının sonunda 8 sayfalık bir bildiri 
yayınlandı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üze-
re üç dilde yayımlanan bildiride devletlerin rolü, 
STK’ların rolü ve bireylerin rolü ayrı ayrı değerlen-
dirildi.

 ABD’nin Kudüs deklarasyonuna karşı adaleti, 
uluslararası barışı ve güvenliği önemseyen ülkelerin 
mevcut durumu geri çevirmek için güçlü ve ciddi bir 
cevap vermesi gerektiği belirtilen bildiride, Müslü-
man devlet ve hükümetleri tarafından, İsrail’in dâ-
hil olduğu bütün sosyal, kültürel, akademik ve spor 
aktivitelerinin askıya alınması; Kudüs ve Kudüs’ün 
Müslümanlar için önemi hakkında yapılacak bir 
araştırma ödülü projesi tasarlanması; Filistin ve Ku-
düs üzerine eğitim hayatının tüm seviyelerinde okul 
müfredatlarına bölümler eklenmesi; Filistinlilerin 
Kudüs’teki varlığını artırmak için kampanya düzen-
lemek gibi önerilerde bulunuldu.

 ABD’nin deklarasyonunu reddetme konusunda 
STK’ların da önemli bir rol oynayabileceğinin konu-
şulduğu toplantının sonuç bildirisinde, Amerika’nın 
kararının Müslümanların ve Hıristiyanların din hür-
riyetini nasıl ihlal ettiğini göstermek üzere, radyo, 
televizyon, sanat ve eğlence platformlarında Filistin 
konusunda farkındalık uyandıracak girişimlerde bu-
lunmanın oldukça faydalı olacağı ifade yer aldı. İşgal 
edilmiş topraklardaki ve mülteci kamplarındaki Filis-
tinlileri desteklemek, uluslararası anlamda farkında-
lık oluşturma açısında faydalı olabilecekken, STK’la-
rın İsrail ve Amerika’nın tutumunu destekleyen şirket 
ve ürünlerin listesini hazırlayarak boykot çağrısında 
bulunmak da önemli bir adım olarak görüldü.

 Bildirideki son başlıkta ise bireylerin Kudüs ve 
Filistin meselesindeki rolleri tartışıldı. Bildiride şid-
det dışı eylemlerin ön plana çıkarılması gerektiğinin 
vurgulandı. Özellikle Gene Sharp’ın kaleme aldığı 
“Şiddet Dışı Hareketin 198 metodu” adlı eserinden 
yola çıkarak oluşturulan eylem maddelerinde ise 
sanatsal yeteneğe sahip aktivistlerin sloganlar, kari-

katürler ve semboller oluşturarak Filistin meselesine 
desteklerini ifade etmeleri gerektiği belirtildi. Rama-
zan’ın son Cuma gününü Kudüs’ü hatırlamak ve bu 
konuda çeşitli aktiviteler organize etmek; bireysel an-
lamda, websiteleri, imzalı bildiriler, gazeteler ve dergi, 
radyo ve televizyon yayınları, broşürler, kitaplar saye-
sinde ise Kudüs ve Filistin’e yönelik işgallerin, haksız 
tutumların ahlaken onaylanmadığını yaymak, psiko-
lojik ve ahlaki baskı uygulayarak Siyonist harekete 
destek veren kaynakların azaltılabileceği belirtildi.



43

İL
KB

A
H

A
R-

YA
Z

 2
01

8 
• 

Z
A

İM
 D

E
RG

İS
İ

42

İL
KB

A
H

A
R-

YA
Z

 2
01

8 
• 

Z
A

İM
 D

E
RG

İS
İ

K
U

D
Ü

S 
Fİ

LM
LE

R
İ KUDÜS 

FİLMLERİ

İran-Suriye yapımı olan ve İranlı yönetmen Seyfullah 
Dod’un yönettiği “Filistin’e Veda” film, 1948 yılında İsra-
il Devleti’nin kurulmasının ardından Yahudilerin Filistin 
topraklarını işgal etmesini konu ediniyor. Film hakkında 
en etkileyici yorum İhsan Kabil tarafından yapılmış: “Fi-
listin toprağının ve insanının konumu ile dönüşümünü 
belki de en iyi yansıtan film.”

Filistin’e 
Veda
YAPIM YILI: 1995
YÖNETMEN: SEYFULLAH DAD
SENARYO: SEYFULLAH DAD

İnşallah, Filistin’de yaşam şartlarının ne denli içler acısı 
hâlde olduğunu göstermesi ve olaylardan, kültürlerden 
bihaber bir karakterin bu zulme şahit olduktan sonra na-
sıl bir ruh haline bürüneceğini gözler önüne sermesi ve 
savaş atmosferinin çaresizliğini seyirciye sonuna kadar 
hissettirmesi açısından en dikkat çekici filmlerinden biri. 
Sade anlatımına dikkat çekici oyunculukların ve etkileyici 
müziklerin eşlik ettiği film, amaçladığı gibi fazla suya sa-
buna dokunmadan vermek istediği mesajı son derece net 
şekilde veriyor ve bu tarzı sevenlerin gözünde önemli bir 
yer ediniyor.

İnşallah
YAPIM YILI: 2012
YÖNETMEN: ANAİS BARBEAU-LAVALETTE
SENARYO: ANAİS BARBEAU-LAVALETTE

Filistin ve Kudüs meselesine dair filmlerden bahis açıl-
dığında akla ilk gelen “Cennetin Krallığı” filmidir. 2005 
yapımı olan film, Haçlı seferlerini konu alıyor. Selahaddin 
Eyyubi’nin, Kudüs’ü Haçlıların işgalinden kurtardığı Hit-
tin Savaşı anlatılıyor. Selahaddin Eyyubi rolünü Suriyeli 
oyuncu -Kurtlar Vadisi Irak’ta da görev alan Gassan Mah-
moud oynuyor. 

Cennetin 
Krallığı
YAPIM YILI: 2005
YÖNETMEN: RİDDLEY SCOTT
SENARYO: WİLLİAM MONAHAN

Türkiye’de gösterimi de 2013 yılında yapılan filmin yönet-
meni ve senaristi Hany Abu-Assad. İsrail’in günlük hayat-
ta Filistinlileri maruz bıraktığı sürekli savaş ortamına şa-
hitlik ettiğiniz filmin ana karakteri, filme ismini de veren 
Ömer. Dikkat çekici bir oyunculuk kalitesinin gözlendiği 
film oldukça sürükleyici.

Omar
YAPIM YILI: 2013
YÖNETMEN: HANY ABU-ASSAD 
SENARYO: HANY ABU-ASSAD
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Şehir tarihi, dinler tarihi, 
kültür tarihi... Hiç şüphe yok ki 
dünyada Kudüs'ten başka, tüm 
bu konulara tek başına cevap ve-
rebilecek bir şehir yok. Kudüs bir 
şehirden çok daha ötesi olduğu 
gibi çağlar öncesini ve sonrasını 
kendinde buluşturan başlı başı-

na bir medeniyet. Kudüs… Ey 
Kudüs, 1948 Arap-İsrail Savaşı 
sırasında iki kesim tarafından 
parçalanan Kutsal Kent'in, Ku-
düs'ün dramatik ve olağanüstü 
öyküsünü anlatıyor. Larry Collins 
ve Dominique Lapierre, titiz ve 
sıkı bir araştırma süreci elde ettiği 
bilgileri etkileyici bir üslupla oku-
yucuya aktarıyorlar. Filistin'i böl-
mek için Birleşmiş Milletler’deki 
oylama ve oylamanın Yahudiler 
arasında yarattığı sevinç ve Arap-
lar arasında yaşanan keder, Tel-A-
viv - Kudüs karayolu boyunca ya-
şanan savaşlar, 1948 yılı Mart ayı 

sonlarında Kudüs'ün neredeyse 
aç bırakılması, Hurva’nın tahrip 
edilmesi ve Eski Şehir’in yıkılma-
sına neden olan saldırılar, İsrail 
Devleti’nin ilan edilişi, Arap Lej-
yonu’nun Kudüs’e girişi, Deir Yas-
sin ve Hadassah Hastanesi katli-
amları gibi dramatik, önemli ve 
günümüze dek yankıları devam 
eden olayları Arap ve Yahudi ak-
törler üzerinden tüm ayrıntılarıy-
la anlatıyorlar. Kudüs... Ey Kudüs, 
sizi hem bir roman gibi peşinden 
sürükleyecek hem de bir belgesel 
gibi sarsacak.

Prof. Dr. Avi Shlaim, üret-
ken ve dikkat çekici bir tarihçi. 
İsrail’in kuruluşu sırasında Arap 
cephesindeki duruma ışık tutan 
çalışmalarıyla bilinen Shlaim’in 
çarpıcı kitabı “Filistin’i Bölüş-
mek”, Muttalip Tütüncü tarafın-
dan Türkçeye tercüme edildi. Ki-
tap, Ürdün’le İsrail arasındaki 
gizli pazarlıkları, görüşme ve ya-
zışmaları gözler önüne seriyor. 
20 Temmuz 1951’de Mescid-i Ak-
sa’da bir Filistinlinin kurşunlarına 
kurban giden Ürdün’ün ilk kralı 

Abdullah bin Hüseyin’in siyasi 
çizgisi ve politik anlayışı, kitapta 
ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Ki-
tapta altı kalın şekilde çizilen en 
acı gerçek, Filistin’in İslâm dün-
yasında sahipsiz ve kimsesiz bıra-
kılması.  Shlaim, tarafların gös-
terdiği davranış biçimlerinden 
örnekler vererek, Müslümanla-
rın “Filistin davası”na nereden 
baktığını da izah ediyor. “Filis-
tin’i Bölüşmek”, yakın tarihin 
belli bir dönemini konu ediniyor 
görünse de, Ürdün’ün bölge poli-

tikası hâlâ aynı minvalde devam 
ettiği için, aslında günümüze de 
yol gösteriyor.
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İ KUDÜS 

KİTAPLARI

23 Ocak 1913... İttihat ve Te-
rakki’nin iktidarını pekiştiren Ba-
bıâli Baskını’nın ertesinde, yeni 
sadrazam, Cemal Paşa’yı başken-
tin asayişini sağlaması için İstan-
bul Muhafızı olarak görevlendirir. 
Cemal Paşa, 1919’da yazdığı anı-
larını, "memleketin umumi siya-
setinde" doğrudan doğruya etkili 
olmaya başladığı bu andan itiba-
ren başlatmıştır. Hatıralar impara-

torluğu yöneten üç büyük paşanın 
arasındaki hassas dengelere dair 
ipuçları sunarken, Cemal Paşa’nın 
baş aktörü olduğu pek çok tarihi 
olayı ilk ağızdan anlatıyor: Fran-
sızlar ve Almanlarla ittifak çabala-
rı, nüfus mübadelesi düşüncesinin 
doğuşu, I. Dünya Savaşı’na giriş, 
Gazze savunması, Arap isyanı, Su-
riye ve Filistin’in işgali...

Kudüs… İçi akrep dolu altın 
bir kadeh… Evrensel bir şehir, iki 
halkın başkenti ve semavi dinle-
rin mabedi; imparatorlukların 
ganimeti, kıyamet gününün sah-
nesi ve bugünkü medeniyetler 
çatışmasının savaş alanı. İnanç, 
katliam, fanatizm ve birarada var 
olma fikrinin iç içe geçtiği, Kral 
Davut’tan Barack Obama’ya, üç 
büyük dinin doğuşundan İsra-
il-Filistin çatışmasına uzanan 
3000 yıllık epik bir öykü.

Bu küçük ve ücra kasaba na-

sıl oldu da bir Kutsal Şehir, dün-
yanın merkezi ve şimdi de Orta 
Doğu’da barışın anahtarı haline 
geldi? Simon Sebag Montefiore 
sürekli değişip duran bu şehrin 
her defasında canlanışını göz 
kamaştırıcı bir anlatımla ortaya 
koyup her döneme ve her tarihî 
karaktere çarpıcı bir şekilde can 
veriyor. Montefiore yeni arşiv-
ler, güncel akademik çalışmalar, 
kendi ailesine ait belgeler ve tüm 
yaşamı boyunca süren araştır-
masından hareketle, kutsal ve 

mistik olanın, kimlik ve impara-
torluğun özünü, kıyamete sah-
ne olacağına inanılan bu şehrin 
benzersiz tarihi içinde açıklığa 
kavuşturuyor. Bu tarih, hem ilahi 
hem de dünyevi bir mevcudiyete 
sahip tek şehir olan Kudüs’ün na-
sıl Kudüs olduğunun hikâyesidir.

Cemal Paşa, Hatıralar

Kudüs, Bir Şehrin Biyografisi Filistin'i Bölüşmek 

Kudüs… Ey Kudüs

ALPAY KABACALI
TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI 

SİMON SEBAG MONTEFİORE 
PEGASUS YAYINLARI 

AVİ SHLAİM 
KÜRE YAYINLARI 

LARRY COLLİNS , DOMİNİQUE LAPİERRE 
KRONİK KİTAP 
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Mikdat Kadıoğlu niçin iklime ilgi duydu? 

T
rabzon doğumluyum. Dedem, Sürmene 
den Maçka’ya göçmüş. Nedeni, sel felake-
ti…  1929 da sel olmuş; ‘Sel destanı’  vardır 
hatta ‘Of destanı’ olarak da bilinir. 1940 da 

Sürmene-Of bölgesini hepten vurmuştur, adı da Of 
destanı olmuş. Dedem, Trabzon, Rize, Samsun ya 
da daha tepe bir yerleşim yerine, Maçka’da yine iki 
dere arasına ev yapmış.  Sonra orada da birkaç kez 
sel olunca bu defa Gebze/Dilovası’na taşındık.  Yine 
orada da kaç kere sel oldu, yani bizi seller takip etti. 
Bitti mi hayır, fabrikalar orada yokken Gebze/Dilo-
vası’nda da orada da sel oldu. Sellerden birkaç kere 
kaça kaça İstanbul Üsküdar’a kadar geldik.

Sel sizin hayatınızı belirlemiş adeta. 

Denilebilir fakat ben aslında mimar ya da inşaat 
mühendisi olmak istiyordum.  1976-80 yılları ara-
sında Zincirlikuyu Mezarlığı'nın yanında ki Yapı 
Meslek Ve İnşaat Teknik Lisesinde yatılı okudum. 
Babam Almanya da işçi idi. Bizi Almanya ya almı-
yordu ‘Alman oluruz’ diye. Özellikle beni almıyor-
du, yine gittim, birkaç sene kaldım. Sonra 1979-80 
yılı, tam anarşi yılı. Bu sefer üniversite için hiç ders 
yapmadık hazırlık sıfır. 18 tercih hakkı vardı vardı o 
zamanlar, inşaat istiyordum, 13. Tercihe de meteo-
rolojiyi yazdım. 

13. tercih tuttu demeyin…

Aynen öyle oldu: 13. Tercihim 
çıktı;  Meteoroloji… Gerçi merak 
ederdim hep havayı, suyu; bu kadar 
yağmur nasıl duruyor havada, aşağı 
iniyor, aklıma takılırdı yani. 

Üniversiteyi bitirdik 1984’te Milli 
Eğitim Bakanlığı yine İTÜ’de imti-
han yapıyordu yurt dışına öğrenci 
göndermek için ben de o imtihana 
girdim, birincilikle kazandım, burslu 
olarak Amerika’ya gittim. Dokuz ay 
sonra hanımı büyük kızı da aldım ya-
nıma, orada da bir kızımız daha oldu 
6.5 sene orda kaldık. O süreçte dok-
tora, master, İngilizce her şeyi hallet-
tim. Mezun olduğumun ertesi günü 
Türkiye’ye geldik.

Sizinle gidenler olmadı mı 
başka?

Benimle beraber 5 kişi gitti 4’ ü 
orada kaldı dönmediler. Biz, ‘memle-
ketimize hizmet edelim’ dedik. Geldik 
Türkiye’ye. Gören ‘Niye geldin’ diyor.  

HER KASABAYA 
BİR METEOROLOG 
LAZIM!

‘‘‘‘
Meteoroloji Mühendisi 
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:

SÖYLEŞİ:

İbrahim Yarış
Ömer Faruk Yasin

SÖ
Y

LE
Şİ

O Türkiye’ye metrolojiyi sevdiren kişi 
olarak tanınıyor. Kitle iletişim araçlarını 
kullanarak kendi ifadesiyle ‘uzaktan eğitim’ 
yapıyor. Özellikle değişen iklim koşulları ve 
meydana gelecek afetler konusunda sürekli 
uyarılarda bulunuyor. Kendisi ile Altınizade 
Kampüsümüzde önemli ve ilgi çekici olacağını 
düşündüğümüz bir söylesi yaptık.
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Allah Allah niye gelmeyeyim ya. 
‘Acaba’ diyorlar, ‘Bunda bir prob-
lem mi vardı, niye kafası mı çalış-
madı, iş mi bulamadı ki, döndü’ 
filan diye konuşuyorlar. Oysaki, 
ben orada 1991 yılında ‘süper 
doktora ödülü’ aldım. Böyle bir 
ödül de aldım üniversitede, iş 
bulma imkânım da vardı ama 
bizim derdimiz orada çocuklar-
dı. Amerikan mı, Türk mü, tam 
belli olmayacaktı. Pazar günleri 
Amerikalılar kiliseye gidiyor, bi-
zim çocuklar gitmediği için diğer 
çocuklar da gitmek istemiyor. 
‘Sizin kiliseniz yok mu, kilisenize 
gitsenize. Kiliseniz yoksa gelin bi-
zim kilisemize gelin’ diyorlar. Ço-
cuklar da sormaya başladı: ‘’Baba 
bizim kilisemiz yok mu ?’’ Hanım 
da bunları kiliseye götürüyorum 
diye cuma günleri caminin oyun 
bahçesine götürüyor. Orada sa-
lıncaklar filan, kiliseye gittik çok 
eğlendik ’diyor bizim çocuklar.  
Çocuklar da ‘O zaman biz de si-
zin kiliseye gelelim’ demişler. Za-
ten artık Türkçe konuşmuyoruz 
evde, öyle bir olduk ki, çevrenin 
baskısıyla hep İngilizce.  

Sonra döndünüz o 
halde…

Nihayet döndük, Türkiye’ye 
hizmet edelim diye. Bizim hanım 
çok milliyetçi ama ironiye bakın, 
ben 28 Şubatta profesör olama-
dım 3 sene hanım başörtülü diye. 
650 puan ile başvuruyorum ben o 
zaman profesörlüğe, 150 puan is-
tiyorlardı şartlar o zaman öyleydi 
makale vs. 650 puan ile başvur-
dum, üç sene başvurumu işleme 
koymadılar. İşleme koysalar red-
detseler belki mahkemeye giderim 
diye düşündüler. Yani böyle acayip 
bir memlekette yaşıyoruz işte. 

Yıllarca emek verdiniz 
meteorolojiye.

Türkiye de meteoroloji mü-
hendisliği tanınmıyor. Şimdi 
meteoroloji mühendisleri bir 
inşaat mühendisi gibi gözle gö-
rülür fiziksel bir şey üretmiyor, 
bilgi üretiyor. Türkiye bilgi top-
lumu değil, bilgiyi üretmek, üre-
tilen bilgiyi kullanmak, ona göre 
davranmak yani öyle bir şey yok. 
Bilginin değeri yok, yani bilgi 
proje değeri yok. 

Niçin böyle?

‘Türkün aklı gözündedir’ der-
ler. Gördüğüne inanıyor. Ama 
bilgi tabi çok farklı bir şey, mete-
oroloji bilgisi görünür değil ona 
göre. 

Meteoroloji mühendisliği 
bölümü ne zaman 
kuruldu?

 1952 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde NATO ya girişi-
miz ile beraber. Meteoroloji bö-
lümü fazla yok. Meteoroloji bölü-
mü az olduğu için, iş imkânı daha 
çok var, nispeten. 

Her kasabada 
bir meteoroloji 
mühendisi şart

Meteoroloji nerede lazım, 
tarım, balıkçılık v.s.

Havanın olduğu her yerde var 
meteoroloji, hava ulaşımından 
balıkçılığa kadar. Bu kadar haya-

tidir. Mesela bir kasabada meteo-
roloji mühendisi istihdam edilse, 
‘Bu sene şöyle bir yağış var, şunu 
ekmeyin bunu ekin’ dese eko-
nomiye de katkısı olacak. Dolu 
tahmini yapabilir, yağışların ne 
olacağını, o kasabadaki don çu-
kurlarına bir şey ekilmemesi ge-
rektiğini söyler. Diyelim ki, zeytin 
para ediyor her yere zeytin ekiyo-
ruz. Ama don çukurları o çukur 
yerlerdekiler önce donuyor yani. 

Şimdi bir tane termal kuşak 
diye bir şey vardır, dağ vardır, 
dağın yamaçlarında belli bir böl-
gedir, en ideal yer. Ne tepesi, dağı 
iyidir. Ne de dibi. Mesela yapaca-
ğın yolların yönünü belirleyebilir.  
Hava kirliliği olmasın diye hava 
koridorlarını binalar engelleme-
sin diye. Toprağa gömeceğin su 
borusunun ne kadar derine gö-
mülmesi gerektiğini söyleyebilir, 
donmaması için. Çadırın eğimini 
söyleyebilir. Güneş enerjisi po-
tansiyelini, rüzgâr enerjisi potan-

siyelini, ne kadar suyun olacağını, 
ne kadar su kaldığını, ne kadar 
daha yağmur yağmayacağını, ku-
raklığı söyleyebilir. Hava ile ilgili 
su ile ilgili, afetler ile ilgili her şey-
den size yardımcı olabilir. Ama 
bu bilgi ürettiği için ve bu görün-
meyen bir şey olduğu için, biz de 
her şeyi bildiğimiz için, bilgiye 
ihtiyaç duymadığımız için olmu-
yor. Bu istihdamı ticaret ve ziraat 
odaları da yapabilir.

Meteoroloji mühendisliği 
Türkiye de henüz, 
kullanılmıyor mu?

Hayır, 3 derece, 5 derece, yağ-
dı yağmadı bu değil.  Adam, lo-
dosu, poyrazı kuzey güney rüz-
gârı sanıyor. Kuzey doğu güney 
batı olduğundan da haberi yok. 
Ve bunlar hava limanları yapıyor-
lar. Sonra uçaklar inerken sıkıntı 
yaşıyoruz. Öyle yere hava limanı 
yapıyorlar ki, uçak kayboluyor, 

öyle yere hava alanı yapılıyor ki 
tam don çukuru.

Kar yağmıyor kurak bir 
kış geçti. Baraj doluluk 
oranları %88. Nasıl 
oluyor bu?

İstanbul’daki barajlardaki su 
seviyesi, İstanbul da ki yağışlar 
ile ilgili değil. İşte Melen den, 
Istranca dan bütün o bölgeden 
gelen sular dolduruyor, takviye 
ediyor. Zaten İstanbul’da yağan 
yağmurlar barajlara gitmiyor. 
Şimdi buraya yağıyor dışarı da 
bütün bu yağışlar kanalizasyon-
dan denize gidiyor. Baraja git-
miyor. Eskiden Ömerli Barajı’na 
yağan yağmur akıyordu, yeraltına 
sızıyordu toprağın altından yer 
üstünden sızarak göle ulaşıyor-
du. Şimdi ise ortadaki binaların 
çatılarından, yoldaki mazgallar-
dan kanalizasyona gidiyor. Biz 
yağmur suları ile kanalizasyon 
sularını ayırmamışız Türkiye’de 
ikisi de aynı. Yağmur suyunu ka-
nalizasyona vererek pisletiyoruz 
suyu. Ayırmak lazım ve yağmur 
suyunu toplayıp çok kolay ucuz 
bir şekilde arıtabiliriz. Öyle bir alt 
yapımız da yok.

Artan sıcaklar var bir de...

Erken bir sıcak hava dalgası 
henüz gelmeden özellikle yaşlılar 
köyüne gitsin.  Erken gelen sıcak 
hava dalgasına yakalanırlarsa, işte 
o zaman daha çok kitlesel ölüm 
olacak.

Kalp krizini mi tetikliyor?

Hastanelerde öyle ayrıntılı ka-
yıt yok yani. ‘Kalp yetmezliğinden 
öldü’, ‘kalp krizinden öldü’ denili-
yor ama onu tetikleyen faktörlere 
bakmıyoruz.

Türkiye'de meteoroloji mü hendisliği 
pek tanınmıyor. Çünkü me teoroloji 
mühendisleri bir inşaat mühendisi 
gibi gözle görülür fi ziksel bir şey  
üretmiyor, bilgi üre tiyor.
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bilir mi? 200 metrelik iki uç aynı 
anda haberleşmiş gibi aynı saniye-
de çöker mi? Şimdi ben bakıyorum 
uyduya vs radara, tam onun üzeri-
ne yıldırım çaktığını görüyorum. 
Ben de ‘Bu yıldırım’ diyorum. Şim-
di inşaatçı hayatında yıldırım ya-
şamamış, buna itiraz ediyor. Mah-
kemelerde böyle bir ikilem çıktı şu 
anda ama ispatımız çok net. Orada 
net bir yıldırımı gösterebiliyoruz. 
Meteoroloji bilgi toplumlarına 
mahsus bir şey Türkiye geliştikçe 
meteorolojinin önemi de artıyor. 

Sınıfta uyuyan 
öğrenciye 
kızmamalı

Tabiatın kendi kendini 
filtrelemesi sözkonusu 
mudur?

Elbette. Ozon, kükürt, partikül 
madde, tozlara karşı değişik bitki-
ler değişik görev yapıyor. Mesela 
Üsküdar da ozon çok ben buraya 
dikeceğim ağaçların ozonla müca-
delesi için ağaç dikmem lazım. 

Ayrıca evde iç ortamın hava 
kalitesini düzeltecek bitkiler ye-
tiştirebilirim.  Bir cihaz aldım eve 
içerdeki hava sıcaklığının nemi, 
karbondioksiti, toz miktarını, uçu-
cu gazları ölçüyorum mesela belli 
bir yere geldiğinde alarm veriyor.  
Geçende baktım uçucu gazlarda 
alarm veriyor. Evde de kimse yok. 
Nerden geliyor diye gittim, araş-
tırdım sonra bir baktım, mutfakta 
hanım deterjanın kapağını açık 
bırakmış. Oradan aslında uçuyor 
yani zehirli şeyler yani bizim iç 
ortam hava kirliliğinden de habe-
rimiz yok. Yaşadığımız ortam şehir 
her taraf kimyasal ve yani haberi-
miz olmadan zehirleniyoruz. Ama 

basit bir iç ortam hava kirliliği öl-
çüm cihazıyla çözebiliriz. 

Mesela ben bunu sınıflara koy-
dum. Üniversitenin sınıflarında 
çocuklar uyuyor hoca kızıyor. Ne 
uyuyorsunuz? Ama farkında değil 
karbondioksit çoğalmış, oksijen 
bitmiş. Hoca camı açacak, oksijeni 
artıracak. Bu bile başarıyı arttırabi-
lir.  ABD’de dışarda hava çok kir-
liyse okulda teneffüste çocukların 
dışarı çıkmasına izin vermiyorlar. 
Çıkartmıyorlar yani bilgi toplumu 
olmak böyle bir şey, bilgiyi öğret-
mek ve onu kullanmak gerekiyor. 
Maalesef bizde o anlayış henüz 
yok. Doğalgaz çıktı hava temizlen-
di gibi düşünüyoruz.

Gözle görülmüyor çoğu…

Modern hava kirliliği gözle gö-
rülmez, genellikle. Mesela trafikte 

egzoz gazları artı güneş etkileştiği 
zaman zehirli bir duman oluşuyor.  
Bu da akciğer kanseri yapabiliyor. 
‘Adam hiç sigara içmezdi, nasıl 
akciğer kanseri oldu’ diyorlar ya, 
otomobillerden kaynaklanan ozon 
kirliliği trafik kazasından daha faz-
la insan öldürüyor. 

Askeri meteorolojiye 
dikkat çekiyorsunuz,  
ayrı bir alan mı?

Türkiye de maalesef asker me-
teoroloji yok. Meteoroloji genel 
müdürlüğün ile silahlı kuvvetlerin 
ihtiyaçları arasında bir kopukluk 
var. Bu kopukluğun giderilmesi 
için Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir 
tane askeri meteoroloji birimi kur-
ması gerek.  

Askerler hava 
koşullarından 
öldürülebiliyor mu?

Evet, operasyonlarda genellikle 
şehitler sisten hayatını kaybedi-
yor. Şimdi bakıyorum ben Ame-
rika Hava Kuvvetleri’nin yaptığı 
çalışmalara Türkiye’deki dağların 
mesela belli noktaları ‘sabah altı, 
on iki, on sekiz, yirmi dörtte bulut 
taban yüksekliği kaç kere bir km 
nin altına düşüyor’ diye adamlar 
oturmuş hesaplamışlar haritalarını 
çizmişler. Biz, bizim kendi çevre 
ülkemizden böyle bir bilgimiz yok 
meteoroloji çok önemli diyorlar 
ama metrolojiden çok kopuklar. 
Tarihimiz öyle değil ama, Yavuz 
Sultan Selim’in çok iyi bir lojistik 
uzmanı olduğunu biliyorum. Me-
sela Sina çölünü geçmeden önce 
çöldeki kuma develerin tabanının 
batmayacağını bile hesaplarmış. 
İmparator olmak kolay değil.  Biz 
rastgele imparator olmadık o za-
man bilgimiz çok fazlaydı. 

Şehirler akşamları, 
kırsal alana göre 10 
derece daha sıcak oluyor 
deniliyor doğru mudur? 

Evet, kent ısı adası artık. Yük-
sek sıcaklık bir de hava dolaşı-
mını kesmiş. Yapılaşma olduğu 
zaman insanların vücut sıcaklığı 
35 dereceyi geçince hava sıcaklığı 
vücut sıcaklığına çok yaklaşıyor. 
Vücut sıcaklığı vücut kendi sıcak-
lığını kontrol etmeye çalışıyor. Bu 
ne yapıyor, bunun için terlemeye 
başlıyorsun. Terle buharlaşırsa ter 
her bir molekül 500 kalori filan 
civarında bir kalori transfer ede-
cek havaya. Hava nemli olunca 
terleyemiyoruz da terleme duru-
yor. Bu sefer ısıl bitkinlikler başlı-
yor. Akşama hiçbir şey yapmadan 
kadar otur yine bitkin halde olu-
yorsun, yorgun oluyorsun, o seni 
vücudun sürekli kendini dengele-
meye çalıştığı için. Sıcak hava dal-
gasında 1993 yılında, Fransa’da 35 
bin kişi öldü, Şikago’da öyle. Biz-
de de var. Bazı afetler perakende-
ci, bazı afetler var toptancı çalışır. 
Deprem mesela toptan öldürü-
yor. Çok dikkat çekiyor.  Depre-
min yılda Türkiye’de öldürdüğü 
insan sayısı bin 500… Sigara yıl-
da 110 bin kişiyi öldürüyor ama 
perakende yani onun için dikkat 
çekmiyor. Aslında en büyük afe-
timiz bizim sigara, sonra trafik 
geliyor. Ama işte o iletişim yani o 
reklamasyon iletişim kampanya-
ları işte sizin uzmanlığınıza giri-
yor. Deprem iyi PR yapıyor yani.

Şehirler niçin rüzgâr 
almıyor?

Çünkü rüzgâr simülasyonu 
yapılmadan binalar yapılıyor. O 
rüzgâr simülasyonundan hava 

koridorlarını belirlerim, nerden 
rüzgâr esiyor onu belirlerim, ne-
rede rüzgâr sıkışıyor, nerede rüz-
gârı kesmişim hangi binada ke-
siyor bunları belirlerim ona göre 
kentsel dönüşüm yaparım. Yapa-
cağım binaların uzun kenarlarını 
kısa kenarlarını rüzgâra döner 
ona göre yönlendiririm. Caddele-
rimi ona göre yaparım hava dola-
şımını kesmemeye çalışırım. 

Temmuz ayında kar 
yağar mı, siz yıllar önce 
yağabilir demiştiniz... 

Yağar. İklim değişikliği hava-
nın normalinden olan sapmala-
rını arttırıyor.  İşte geçen ki dolu 
yağışı binlerce araca hasar verdi. 
İklim değişikliği ile mücadele 
şart,  nasıl olacak? İki yol var: Bir 
iklime verdiğin zararı sera gazla-
rını vesaire azaltman gerekiyor. 
İki,  bunu sen ne kadar azaltırsan 
azalt havadaki bu karbondioksit 
gazı örneğin iki yüz yıl kalacak. 
Buna uyum sağlaman gerekiyor.

Doğal afetlerin sigorta ile 
ilişkisi de var…

Yeni bir durum da çıktı orta-
ya: Sigortacılar uyandı. Şimdi 31 
çeşit doğal kaynaklı afet var, bu-
nun 28 i hava ile ilgili. Ama bizim 
Türkiye’de sigorta sektörü makine 
ve inşaat ağırlıklı. Her şeye maki-
ne ve inşaat gözüyle bakıyor. Kaza 
ya da inşaatta imalat hatası filan 
gibi. Ama bu meteorolojik afetler 
şimdi çok artıyor. Bir sigorta fir-
ması 3 tane meteoroloji mühen-
disi aldı. Bir tane fabrika çökmüş 
mesela 200 metrelik bir çatısı var, 
çatı, iki ucundan çökmüş. Buna 
gidiyor inşaatçı inşaat gözüyle 
bakıyor diyor ki, ‘Efendim imalat 
hatası...’ İyi de imalat hatası ola-

Meteoroloji 
Genel 
Müdürlüğü ile 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
ihtiyaçları 
arasında bir 
kopukluk var. 
Bu kopukluğun 
giderilmesi için 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
bir tane "askeri 
meteoroloji" 
birimi kur ması 
gerek. 

Adam hiç 
sigara içmezdi, 
nasıl akciğer 
kanseri oldu’ 
diyorlar ya, 
otomobillerden 
kaynaklanan 
ozon kirliliği 
trafik 
kazasından 
daha fazla insan 
öldürüyor. 
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İ
stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin inşası 
tamamlanan yeni Merkez Kütüphanesi kullanı-
ma açıldı. İZÜ Merkez Kütüphane, 13 bin 500 
metrekare kullanım alanı, bin 500 araştırmacı 

ve 1 milyon kitap kapasitesi ile İstanbul'un en büyük 
kütüphanesi olma özelliğine sahipken, Türkiye’nin 
ise en büyük kütüphaneleri arasında yer alıyor. 

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

Üniversitede görev yapan akademisyenlere ve 
eğitim gören öğrencilere bilgiye erişimlerinde büyük 
kolaylık sağlayan kütüphane, rahat çalışma ortamı 
sayesinde İZÜ’nün vazgeçilmez mekanlarından biri. 

Öte yandan İZÜ Merkez Kütüphanenin finaller 
dönemi boyunca 24 saat hizmet verecek.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN HAZİNE:
İZÜ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

1 Milyon 
Kitap Kapasiteli
İstanbul’un 
En Büyük 
Kütüphanesi
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İlk olarak üniversitede oku-
yan öğrenciler tarafından sınav 
zamanında kullanılan kütüpha-
ne, şimdilerde daha çok Yüksek 
Öğretim Kurumları Sınavı’na 
(YKS) hazırlanan öğrencilere ev 
sahipliği yapıyor. Ayrıca üniver-
site Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, YKS’ye hazırlanan öğren-
ciler ile bir araya geldi.

İZÜ Merkez Kütüphanesi’nde 
ders çalışan üniversite adaylarını 
ziyaret eden Prof. Dr. Bulut öğ-
rencilere sınav ve üniversite eği-
timi hakkında tavsiyeler verdi. 
Dünyada öğretmeye ve araştır-
maya dayalı olarak iki tür üni-
versitenin bulunduğuna dikkat 
çekerek sözlerine başlayan İstan-
bul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
“Türkiye’nin, uzun vadede yol 
gösterici büyük araştırma üniver-
sitelerine ihtiyacı var. İstanbul Sa-
bahattin Zaim Üniversitesi adına 
bugüne kadar, büyük bir ülkenin 
büyük bir araştırma üniversitesi 
olma yolunda çok önemli adım-
lar atıldı. Bu sene de hacim ola-
rak, tek bina olarak İstanbul’un 
en büyük kütüphanesini açtık. 
Araştırma üniversiteleri için Ar-
ge demek kütüphane demek, 
laboratuvar, proje demek. Dola-
yısıyla bu üniversitenin özellikle 
araştırma altyapısının güçlenme-
si anlamında İstanbul’un en bü-
yük kütüphanesinin çok önemli 
katkıları olacak” dedi.

“ÜNİVERSİTE SINAVINA 
HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER 
DE GELİYOR”

Final sınavları zamanında kü-
tüphanenin üniversite öğrencile-
ri tarafından doldurulduğunu 

belirten Prof. Dr. Bulut, “Üniver-
siteye hazırlanan kardeşlerimiz 
de buraya gelip ders çalışmak 
istiyorlar. Tabii biz de onlara bu 
imkanları sunuyoruz. Daha üni-
versiteye başlamadan bir üniver-
site havası solumalarını istiyoruz. 
Bir de tabii onların halini hatrını, 
dertlerini soruyoruz. Eğer soru 
çözme konusunu da dahil, varsa 
bir problemlerini çözme konu-
sunda yardımcı olmaya çalışı-
yoruz. Başta bizler olmak üzere, 
hocalarımızın bu anlamda öğ-
rencilerimize destek olmalarını 
sağlıyoruz. Bu sınav zamanı çok 
önemli biliyorsunuz. Az bir za-
man kaldı üniversite sınavına. 
Onların en başarılı şekilde sonuç 
almaları için onlara bu ortamdan 

istifade etmeleri için üniversite-
mizin bu büyük kütüphanesini 
onların da hizmetine açmış ol-
duk” şeklinde konuştu.

Lisede okuyan öğrencilerin 
güvenlikte sıkıntı yaşamadan 
içeri girdiklerini belirten Prof. 
Dr. Bulut, “Onları hiçbir şekil-
de tedirgin etmeden, güvenlik 
önlemlerimiz çerçevesinde içeri 
alabiliyoruz. Bütün çalışkan öğ-
rencilere kapımız açık” dedi.

“KÜTÜPHANEMİZ 
İSTANBUL’DAKİ TÜM 
ARAŞTIRMACILARA AÇIK”

Kütüphanelerin üniversite-
lerin kalbi olduğunu söyleyen 
Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanı Kasım Çelik, “Bir 
üniversitenin ne kadar güçlü bir 
kütüphanesi, ne kadar zengin bir 
koleksiyonu varsa üniversitede 
de eğitim o kadar kaliteli olur. 
Küçük bir kütüphanemiz vardı. 
İlk günden bu ya en az 10 bin 
metrekarelik bir kütüphaneye ih-
tiyaç olduğunu anlattık. Yöneti-
cilerimiz de hakikaten konunun 
bilincinde. Gerekli önemi verdi-
ler ve 13 bin 500 metrekare brüt 
alana sahip İstanbul’un en büyük 
kütüphanesini bu üniversiteye 
kazandırdılar. Burası sadece bi-
zim üniversite öğrencilerimize 
değil İstanbul’daki, Türkiye’deki 
tüm araştırmacılara açık” dedi.

“KÜTÜPHANE DERS ÇALIŞMA 
VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN 
TÜM DONANIMLARA SAHİP”

Kütüphanede rahatça ders 
çalışabildiğini dile getiren Hu-
kuk bölümü 2’nci sınıf öğrencisi 
Sümeyye Yolcu, “Kütüphane ders 
çalışma ve araştırma açısından 
tüm donanımlara sahip. Vize ve 
final haftamızda kütüphaneye 
gelip ders çalışma imkanımız var. 
Okulda kendimi akademik an-
lamda geliştirebileceğimi düşü-
nüyorum. Çok fazla seminerler 
ve kendimizi geliştirmeye yöne-
lik programlar oluyor. Hepsine 
de elimden geldiğince katılmaya 
çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“İLK DEFA BİR ÜNİVERSİTE 
GÖRÜNCE BÜYÜK GELDİ”

Kütüphaneye 4 gündür gel-
diğini söyleyen Hasan Polatkan 
Anadolu Lisesi son sınıf öğren-
cisi Burak Özgönül, “Burada 
olmaktan gerçekten mutluyum. 
Dershaneye de gidiyordum ama 
burası sessiz ve denemelerimi, 
soru bankalarımı çözebiliyorum. 
Üniversiteye ilk girdiğimde ba-
yağı büyükmüş dedim. Kampüsü 
gezmek için tur attım arkadaşla-
rımla.Burada çalışmak güzel bir 
şey gerçekten. Lise binaları dışın-
da,ilk defa bir üniversite görünce 
büyük geldi” dedi.

 

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş İstanbul’un 
en büyük kütüphanesi olan İZÜ Kütüphanesini ziyaret 
etti. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut’un da eşlik 
ettiği ziyaret sırasında üniversitemizin kapılarını açtığı 
YKS adayları ile görüştü.
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Missouri University of Science & Technology

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Missou-
ri University of Science & Technology ile başlayan 
ABD ziyaretinde, üniversitenin Rektörü ve Provostu 
ile görüştü. Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut, ziyare-
tinin ilk gününde Uluslararası İlişkilerden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı ile üniversitelerin yakın işbirliği 

yapabilmesi için ön görüşme ve tanıtım içerikli bir 
toplantı yaptı. Daha sonra Bilgisayar, Elektrik-Elekt-
ronik ve Endüstri Bölüm Başkanları ile devam eden 
toplantılar, ilerleyen saatlerde yine Missouri Uzaktan 
Dünya Öğretim Merkezi, Öğrenci Proje Geliştirme 
Merkezi ve çevre ile barışık kendi enerjisini üreten 
köyde inceleme gezisi ile devam etti.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET BULUT, 
ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTELERLE İKİLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI VE GÖRÜŞ ALIŞVE-
RİŞİ İÇİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.
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ABD’nin 
Önde Gelen 
Üniversiteleri ile 
Yeni Anlaşmalar
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Missouri University of Science & Techno-
logy’deki görüşmelerine İşletme, Bilgi Teknoloji-
leri, Siyaset Bilimi, Psikoloji ve İngilizce Dili Bö-
lüm Başkanları ile devam eden Rektör Bulut, 2+2, 
3+2 öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konularının 
ayrıntıları ile ilgili toplantılar yaptı. İşbirliği anlaş-
masının ardından, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Bulut ile Missouri University of Science & Tech-
nology Rektör Prof. Dr. Christopher G. Maples ve 
Provost Prof. Dr. Robert J. Marley arasında öğrenci 
ve akademisyen değişimi, ortak projeler, çift dip-
loma programlarının yol haritasının ayrıntıları 
müzakere edildi. Gerçekleştirilen toplantıların ar-
dından ABD’nin Bilim ve Teknoloji alanındaki en 
önemli üniversitelerinden biri olan Missouri Uni-
versity of Science & Technology ile İZÜ arasında 
birçok alanda işbirliğini öngören anlaşmaya imza 
atıldı.

Harvard Üniversitesi

ABD ziyaretinin ikinci ayağında Harvard Üni-
versitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri’nde yer alan Sabri 
Ülker Araştırma Merkezi’nde incelemeler yapan 
İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut,  Araştırma 
Merkezinin  Direktörü ve aynı zamanda Türkiye 
Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Gök-
han Hotamışlıgil ile Türkiye’deki bilim ve teknoloji 
alanındaki çalışmaları ve Harvard ile İZÜ arasın-
daki işbirliği imkânlarını değerlendirdiler.

Northeastern Üniversitesi ve Boston College

Northeastern Üniversitesi Uluslararası İlişki-
lerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kat-
herine S. Ziemer ile de ortak projeler, akademik 
işbirliği ve değişim programları konusunda ve-
rimli bir görüşme gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet 
Bulut,  bu ziyaretin ardından, Boston College’da 
Uluslararası Halkla İlişkiler Direktörü ve Küresel 
İşbirliklerinden Sorumlu Rektör Özel Danışmanı 
Prof. Dr. Alberto Codenzi ve Boston Üniversitesi 
Küresel Programlardan Sorumlu Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Willis G. Wang ile iki üniversitenin 
ortak alanlarda gerçekleştirebileceği projeleri, aka-
demik işbirliği imkânlarını  değerlendirdi.

Massachussetts Institutute of Technology 

ABD iş geliştirme gezisinin son ayağında, Mas-
sachussetts Institutute of Technology (MIT)’de 
Global Eğitimden Sorumlu Direktör Dr. M. S. V. 
Kumar ve Global Ekonomik Kalkınma Bölüm 
Direktörü Dr. I. Dhaliwah ile İZÜ-MIT proje ve 
belli başlı eğitim programlarında işbirliği alanları-
na dair oldukça verimli görüşmeler gerçekleştiren 
İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, ABD’ye ya-
pılan bu gezinin çok verimli geçtiğini kaydederek, 
“İZÜ’yü uluslararsılaştırma vizyonumuz çerçeve-
sinde daima dünyanın bilgisini ve akademik tec-
rübesini üniversitemize aktarmak için çaba göste-
riyoruz. Gelecek nesillere karşı borcumuz olduğu 
bilinciyle İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni 
dünya ile buluşturmak akademik çalışmalarda kü-
resel adımlar atmak gayreti içindeyiz. Önümüzde-
ki dönemlerde bunun karşılığını alacağımıza inan-
cım tamdır” şeklinde konuştu.

Başkonsolosluk Ziyareti

Boston’daki farklı üniversitelerde bulunan aka-
demisyenlerle akşam yemeğinde bir araya gelşen 
İZÜ’yü anlatan Prof. Dr. Bulut, yine aynı şehirde 
yer alan Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu-
na bir ziyarette bulunarak Başkonsolos Süleyman 
Ömür Budak ile yükseköğrenimde iki ülke işbir-
likleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

“İZÜ’yü uluslararsılaştırma vizyonumuz çerçevesinde 
daima dünyanın bilgisini ve akademik tecrübesini 
üniversitemize aktarmak için çaba gösteriyoruz. Gelecek 
nesillere karşı borcumuz olduğu bilinciyle İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni dünya ile buluşturmak 
akademik çalışmalarda küresel adımlar atmak gayreti 
içindeyiz. Önümüzdeki dönemlerde bunun karşılığını 
alacağımıza inancım tamdır”
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İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
ana konuşmacı (keynote 

speaker) olarak davet edildiği 
konferansa katılmak ve çeşitli 
üniversitelerle görüşmek üze-
re Fas’a ziyaret gerçekleştirdi.

İBN ZOHR ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nin desteğiy-
le, Fas’ın İbn Zohr Üniver-
sitesi’nde düzenlenen “5. 

Uluslararası Sürdürülebilir 
Kalkınma ve İslami Finans 
Konferansına (CIFEMA ‘17)” 
konuşmacı olarak katılan İZÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, “Modern Kapitalizmin 
Kurulması Sırasında Osman-
lı Para Vakıflarının Önemi” 
başlıklı bir sunum gerçekleş-
tirdi. Dünyadaki ekonomik 
dengesizlikler, açlık ve sömü-
rüye dair çözümler, geliştiri-
lecek yeni anlayışlar, ekonomi 
ve finansta yeni bir paradig-
ma inşa etmeye yönelik yeni 

bir ekosistemi konu edinen 
konferansta, insan merkezli 
ekonomi ve insani finans da 
konuşulan diğer başlıklar ara-
sındaydı.

Öte yandan İstanbul Sa-
bahattin Zaim Üniversitesi ve 
Fas’ın en büyük üniversitesi 
olan Ibn Zohr Üniversitesi 
arasında, İZÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut ve Ibn 
Zohr Üniversitesi Rektörü 
Prof. Omar Halli’nin katılı-
mıyla  akademik ve bilimsel 
işbirliği protokolü imzalandı.

V. MUHAMMED 
ÜNİVERSİTESİ

Fas’ın bağımsızlığını elde et-
mesinin ardından kurulan ilk 
üniversite olma özelliğine sahip 
olan V. Muhammed Üniversitesi 
ile de akademik işbirliğine imza 
atan Rektör Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, ardından Fas Uluslarara-
sı Casablanca Üniversitesi Rek-
törü ve Dekanlarıyla akademik 
ve bilimsel işbirligi konularının 
değerlendirildiği bir toplantı ger-
çekleştirdi.

KARAVİYYUN ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Mehmet Bulut, ziya-
retinin son gününde ise üniversi-
te kurumunun ilk örneği olarak 
9. yüzyılda Müslümanlar tarafın-
dan Fes şehrinde  kurulan dün-
yanın ilk üniversitesi Karaviyyun 
Üniversitesi’ne bir ziyaret gerçek-
leştirdi. 856 yılında Hukuk, Tıp 
ve İslami İlimler alanındaki üç 
fakülte ile eğitime başlayan Ka-
raviyyun Üniversitesi ile işbirligi 
konusunda mutabakat sağlayan 
bir anlaşmaya imza atan Prof. Dr. 
Bulut, Fas ziyaretini tamamladı.

SİDİ MUHAMMED BİN 
ABDULLAH ÜNİVERSİTESİ

Seyahatin ikinci günü Fas’ın 
en büyük ikinci üniversitesi Sidi 
Muhammed bin Abdullah Üni-
versitesi’nin Rektörü Prof. Dr. 
Omar Assobhei ile bir araya ge-
len İZÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut burada da iki üniver-
site arasında teknik ve akademik 
alandaki işbirliğini öngören an-
laşmaya imza attı.

Tarihteki 
İlk Üniversite ile 
Yeni Anlaşma ve 
İşbirlikleri

İbn Zohr Üniversitesi Karaviyyun Üniversitesi
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İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi İSEFAM Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleş-
tirilen Prof. Dr. Sabahattin 

Zaim’i Anma Programına, İZÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bu-
lut, TCMB Üyesi Prof. Dr. Sabri 
Orman ve İstanbul Ticaret Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Abdül Halim Zaim konuşmacı 
olarak katıldı. Program önce-
sinde misafirler MTTB Öğrenci 
Topluluğu’nun katkılarıyla hazır-
lanan ‘Sabahattin Zaim Fotoğraf 

Sergisi’ni gezme şansı yakalarken, 
programda Ender Doğan ve sa-
zandeler Prof. Dr. Sabahattin Za-
im’in sevdiği şarkılardan oluşan 
bir mini konser verdi.

“ÖMRÜNÜ GÜZEL İNSAN 
YETİŞTİRMEYE ADAMIŞ 
GÜZEL BİR İNSANDI”

Anma programında konuşan 
İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, Prof. Dr. Sabahattin Za-
im’in ömrünü güzel insan yetiştir-
meye adadığını belirterek, “Güzel 
insan kavramı Sabahattin Zaim 
hocamıza aittir. Hocamız, hayatı 
boyunca güzel insan yetiştirmeye 

kendini adamış bir insandı. Gü-
zel insan yetiştirmek önemli bir 
husustur. İnsan yetiştirme iddiası 
olan insanlar bunun örneklerini 
kendileri de gösteriyorsa başarılı 
olabilir. O zaman güzel insan-
lar yetiştirebiliyorlar. Dolayısıyla 
Prof. Dr. Sabahattin Zaim güzel 
insan yetiştirmeye ömrünü ada-
mış bir güzel insan, gençler için 
örnek bir kişiydi” dedi.

Akademik hayatına Prof. Dr. 
Sabahattin Zaim’in asistanı olarak 
başlayan TCMB Üyesi Prof. Dr. 
Sabri Orman ise “Genellikle bu 
tarz anmalarda değeri bilinmedi 
ya da unutuldu gibi serzenişler 
olur. Ancak Sabahattin Hoca’da 
durum böyle olmadı. Bizim ce-
miyetimiz Hocayı takdir etmeyi 
başardı. Sabahattin Hoca henüz 

A
N

M
A

 
T

Ö
R

EN
İ

hayattayken de hürmet ve takdir 
görüyordu. Hayattayken birçok 
caddeye, kuruma kendisinin ismi 
verilmişti. Bu bizler için önemli. 
Vefatından sonra da toplumun 
Hoca’ya olan iltifatı devam etti. 
Bunun en güzel örneklerinden 
biri de bu üniversitedir. Payı olan 
herkese teşekkür ederim”  diye 
konuştu.

“ÖĞRENCİLERİNE  
BİZLERDEN DAHA FAZLA 
ZAMAN AYIRIRDI”

Programa katılan Merhum 
Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in oğlu 
Prof. Dr. Abdül Halim Zaim “Ba-
bam iyi bir eşti. Eşini çok severdi. 
Kan bağıyla 5 çocuğu vardı ama 
görüyoruz ki çok daha fazla ço-
cuğu vardı babamın. Birçoğu da 

belki bizden daha fazla çalışıyor 
anılması için. Bizlere öğrencile-
rinden daha az zaman ayırmak 
zorunda kaldığını söyleyebilirim. 
Babamı eve dönmesi için çoğu 
zaman geç saatlere kadar bekler-
dik. Ama geç de olsa geldiğinde 
vakit geçirirdik. Mutlaka her yıl 
bir ay tatilini alırdı. O tatil sıra-
sında hem bizlere hem de eş-dos-
ta vakit ayırmak için devre mülk 
sistemiyle tatil yapardık. 50-60 
kişilik bir grup birlikte güzel vakit 
geçirirdik” dedi.

Konuşmaların ardından En-
der Doğan ve sazendeler, Prof. Dr. 
Sabahattin Zaim hocanın sevdiği 
şarkıları seslendirdi. Prof. Dr. Sa-
bahattin Zaim’i Anma Programı, 
hediye takdimi ve toplu fotoğraf 
çekiminin ardından sona erdi.

Prof. Dr. 

SABAHATTiN 

ZAiM
"İnsan yetiştirme iddiası 
olanlar bunun örneklerini 
kendileri de gösteriyorsa 
başarılı olabilir." 

HOCALARIN HOCASI PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM, VEFATININ 
10. YILINDA İSMİNİ TAŞIDIĞI İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM 
ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.
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BiZE 
BELEDiYE 

BAKSIN

KENT HAYATINA 
KARiKATÜRLERDEN 

BAKMAK:

R
Ö

PO
R

-
T

A
J

Efendim, ilginç bir çalışmaya imza attınız ve karikatürler 
üzerinden belediye hizmetlerini - veya sorunlarını 
demeliydim-  anlatan bir toplam hazırladınız… kent 
kültürüne yeni bir perspektif oldu. Bu çalışmaya sizi iten 
etken neler oldu?

Ö ncelikle bu güzel yorumlarınız için teşekkür 
ediyorum. İstanbul gibi müstesna konuma sa-
hip bir şehrin, 8 bin 500 yıllık geçmişi boyunca 
oluşturduğu şehir kültürü de farklı ve benzersiz 
olmuştur. Doğu Roma’dan Bizans’a, oradan Os-

manlı’ya ve nihayet Cumhuriyet dönemine ulaşan bu geçmişte, 
farklı kültürler, farklı dinler ve farklı etnik kökene sahip insan-
lar İstanbulluluk bilinciyle buluşmuşlar. Böylece İstanbul sa-
dece iki kıtayı değil, aynı zamanda daima bir mücadele içinde 
bulunan iki dünyayı da buluşturmuş. Kuşkusuz bu buluştur-
manın oluşturduğu şehir kültürüne, geleneğine ilişkin birçok 
eser kaleme alınmış. Ancak İstanbul için 19. yüzyılın ikinci ŞEFİK MEMİŞ

Şefik Memiş çok yönlü bir yazar. Mektepli ve alaylı gaze-
teciliğinin yanısıra, iktisat tarihi doktorası da bulunuyor. 
Özellikle kent kültür ve tarihi  üzerine yaptığı araştır-
malarla dikkat çekiyor. Bu kez de ‘Bize Belediye baksın’ 
isimli belediye karikatürleriyle çıktı okurun karşına. 
Osmanlı ve cumhuriyet dönemi karikatürlerinden yap-
tığı derleme ile hayata bir de bu açıdan bakmayı sağladı. 
Kendisiyle çalışması hakkında konuştuk.

RÖPORTAJ:

Serkan Denizli
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yarısından itibaren farklı bir se-
rüven başlamıştır. Nedir bu serü-
ven? Mevcut yaşama biçiminden 
yeni bir hayat tarzına evrilmenin 
sancıları ilk önce şehirde kendini 
göstermiş. Bu değişim süreci ve 
sürecin ortaya çıkardığı sorunlar 
bugüne kadar dönem gazetele-
rindeki şehir yazıları ya da çeşitli 
yazarların muhtelif eserlerinde 
ifade edilmişti. Bir nebze de fo-
toğraflar bu yeni şehir kültürü-
nün izinin sürülmesinde faydalı 
olmuştu. Ancak ilk defa görselliği 
hayatın sorunlarını irdelemenin 
merkezine oturtan ve İstanbullu-
ların ve Türklerin yaşamına yeni 
giren nevzuhur sanat olan karika-
tür, daha kalıcı ve derli toplu bir 
şekilde şehir kültürü için rehber 
olmuştur. Üstelik karikatürler, şe-
hirliye hizmet etmekle yükümlü 
belediyenin yerine getirmesi ge-
reken konuları işliyordu. 

Peki belediyeler niye 
önemliydi, karikatürlerde 
niye merkeze alınıyordu? 

Çünkü belediyeler, modern 
zamanlarla birlikte tıpkı Batılı 
şehirlerde olduğu gibi Osmanlı 
şehirlerinde, yani İstanbul’da da 
şehir kültürünün oluşumunda 
belirleyiciydi. Osmanlı toplu-
munda belediye hizmetleri, daha 
önceleri vakıflar gibi toplumsal 
yapının başkaca aktörleri tara-
fından yerine getiriliyordu. 1855 
yılında belediye teşkilatının ku-
rulmasıyla birlikte bu görev be-
lediyeye, İstanbul’da ise Şehre-
maneti’ne verildi. O güne kadar 
şehir kültürünün oluşumu daha 
çok STK’ların, yani halkın katkı-
larıyla şekillenirken, bu yeni teş-

kilatla birlikte merkezi otoritenin 
katkısıyla şekillenmeye başladı. 
Dolayısıyla 19. yüzyılın son çey-
reğinden itibaren Türkiye’de ve 
İstanbul’da şehir kültürünün ye-
nilenmesinde ve değişmesinde, 
artık yepyeni bir aktör vardı. Bu 
aktörün tüm faaliyetleri ise kari-
katüristin konusu haline gelmişti. 
Benim için de 150 yıl önce yaşa-
yan İstanbulluların sorunlarını 
görmek, önceliklerini tespit et-
mek, konuşmalarını dikkat kesi-
lip kullandıkları sözcük ve cüm-
lelerin nasıl olduğu, en önemli 
merak haline geldi. Zaten ilgi ala-

nımda olan 19. yüzyılın sonu ve 
20. yüzyılın başındaki sosyal, eko-
nomik ve siyasal değişime daha 
iyi ayna tutan bir kültürel pencere 
açıldı. Karikatürlerin içine dalın-
ca gördüm ki bu pencere olduk-
ça geniş bir perspektife sahip ve 
size siyasetin de, ekonominin de, 
değişimin de gerçek nedenlerine 
ilişkin sağlam ve anlamlı kalkış 
noktaları veriyor. İşte bunun için 
karikatürlerin dünyasında kendi-
me bir yer edinmeye gayret ettim.

Çalışma ne kadar sürdü, kaç 
kişilik bir ekiple hazırladınız?

Bu eserle ilgili ilk çalışmaların 
7-8 yıl önce başladığını söyleye-
bilirim. Daha önce karikatürlerle 
ilgili iki çalışma gerçekleştirdiği-
miz dostum İbrahim Hakkı Bey’le 
beraber yaptığımız bu çalışmalar, 
Bize Belediye Baksın’a giden ka-
pıyı aralamıştı. Bu süreç içinde 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönem-
lerine ilişkin geliştirdiğimiz farklı 
kitap çalışmaları için yaptığımız 
dergi ve gazete taramaları da beni 
iyice teşvik etti. Bu süreçte ulaş-
tığım karikatürleri tasnif ettim, 

listeledim. Nihayetinde eldeki 
malzeme müstakil bir kitap ola-
cak seviyeye ulaştı. Bu malzeme-
leri gözden geçirirken fark ettim 
ki, aslında biz Türkiye’nin beledi-
ye tarihine ilişkin de bir çalışma 
yapmışız. Dolayısıyla artık çalış-
mayı, İstanbullularla paylaşma-
nın zamanı gelmişti.  Sizin soru-
nuza cevap olan kısmı ise çalışma 
bir kişi tarafından hazırlandı ama 
her zaman yanımda olan araştır-
macı dostlarımın yardımlarıyla 
bugünkü haline ulaştı. Bu vesi-
leyle çalışmanın hayat bulmasına 
destek veren dostlarımıza bir kez 
daha teşekkür ediyorum. 

Bu desteklerin ne kadar an-
lamlı ve önemli olduğunu göste-
ren bir örneği sizinle paylaşmak 
isterim: Beyoğlu’nda atlı tram-
vayların işlediği dönemde, sahibi 
tarafından yeterli samanla bes-
lenmeyen bir at, dükkan vitrin-
lerindeki mankenlere saldırır. At, 
neden mankene saldırır? Çünkü o 
dönem mankenlerin içine saman 
konulurdu. İşte bu tür bilgileriy-
le katkıda bulunan dostlarımız 
oldu. Onlara teşekkür ediyorum. 

Bir de çalışmayı tereddütsüz bas-
mayı üstlenen Zeytinburnu Be-
lediye Başkanı Murat Aydın’ı da 
burada şükranla anmak isterim.

Kitaba baktığımızda 
Osmanlıca karikatürler 
görmekteyiz, Osmanlı’da, 
- dönem olarak-  canlı bir 
çizgi mizah olduğu fikri 
hâsıl oluyor. Böyle miydi 
gerçekten?

Evet, size aynen katılıyorum. 
Osmanlı dönemi mizahı da, ka-
rikatüristleri de çok canlı imişler. 
Yanlış anlaşılmayacağımı düşü-
nerek şunu söylemek isterim: 
Kitapta karikatüristlerin özgeç-
mişleri incelendiğinde görüle-

cektir ki, mizahın oluşturucuları 
nitelikli bir eğitime sahiptirler. 
Başka bir ifadeyle hem çizerler, 
hem ressamlar, hem entellektü-
eller. Birçoğu Galatasaray Sulta-
nisi, Güzel Sanatlar Fakültesi gibi 
okullardan mezun olmanın yanı 
sıra yurtdışında alanlarında tahsil 
görmüşlerdir. 

O dönem Türk karikatürünün 
şekillenmesinde, tıpkı diğer alan-
larda olduğu gibi, Paris önemli 
bir merkezdir. Çizgin kalitesine 
bile bu etkilenme yansır. O dö-
nem Paris’teki çizerler gibi bizim 
çizerlerimizin mühim bir bölümü 
de ressamdır. Ya Sultan II. Ab-
dülhamid’in kurduğu Yıldız Çini 
Fabrikası’nda vazo gibi ürünler 
üzerine bugün her biri bir sanat 
harikası olan biricik eserleri çiz-
mişler, ya da askeriyede vazife 
almışlardır. Daha sonraki dö-
nemlerde yaşadığımız uzun süreli 
savaş ve ardından gelen yokluk 
yıllarının etkisi sebebiyle olsa ge-
rek, eğitim seviyesinde bir farklı-
laşma görülür. 

Bugünün karikatürüyle, 
geçmişin karikatürü ve 
mizah dili hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Hemencecik şunu ifade ede-
bilirim: 100 yıl öncesinin karika-
türlerindeki çizgiler de, cümle-

Karikatürlerin 
içine dalın ca gör
düm ki bu pencere 
olduk ça geniş bir 
perspektife sahip 
ve size siyasetin 
de, ekonominin 
de, değişimin de 
gerçek nedenleri
ne ilişkin sağlam 
ve anlamlı kalkış 
noktaları veriyor. 
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ler de bugünden farklı değildir. 
Çizgi açısından belki çok daha 
nitelikli olduğu söylenebilir. En 
azından estetik düzeyi tartışma 
götürmez. Türkçeyi bilen herkes 
o karikatürleri okudukça birçok 
olaya o zaman da benzer tepkiler 
verdiğimizi keşfetmenin hayre-
tine düşebilirler. Mesela 1876’da 
yayınlanan ve yanmayan sokak 
lambalarına yuva yapan kuş-
la Çaylak’ın yaptığı konuşmayı 
nakleden bir karikatürde şöyle 
bir cümle vardır: “Siz gazetecile-
rin sözüne bakmayın, zira onlar 
her vakit yanacak diye yazarlar, 
sakın yerinizi yadırgamayın, bir 
şey olmaz.” Şimdi bu cümlede sa-
deleştirme yok. Birebir o tarihte 
yazılan hali… Ama bizim bugün 
kullandığımız sözcüklerle örül-
müş… Reflekslerimiz de değiş-
memiş. Yine gazetelerin yazdıkla-
rını ihtiyatla karşılıyoruz. 

Aynı şekilde 1909 yılında ya-
yınlanan iki karikatürde şöyle 
cümleler vardır: “Hay aksi şeytan, 
yalnız küreğimin ucu dokundu”, 
“Düştüğüme yüreğim yanmaz, 
pantolonun dizi yırtıldı diye yine 
karı ile kavga var.” Anlık ünlemle-
rimiz yine aynı… Benzer şekilde 
erkeklerin hanım korkusu 100 yıl 
önce de aynıymış… Bunun gibi 
benzer durumlar, sokaktaki insa-
nın hayatının ve yalın reflekslerin 
bugün de aynen devam ettiği-
ni gösteriyor.  Dolayısıyla şehir 
halkının dili, olaylar karşısında-
ki tepkileri, kullandığı deyimler, 
aradan 100 yıl geçmesine rağmen 
hâlâ canlılığını koruyor. Bu da 
bize İstanbul’da mevcut birikimin 
gelecek nesillere aktarımında 
güçlü bir damar olduğunu gös-
teriyor. Bunca sert esen değişim 
rüzgârlarına rağmen…

Belediye hizmetleri/ 
faaliyetleri bugünden geriye 
doğru bakıldığında aynı 
gibi; çöp, toz, su baskınları 
ulaşım… Kısaca bir kentte 
ihtiyaç duyulan tüm 
hizmetler…  
Bu sizi şaşırttı mı?

Çok doğru söylüyorsunuz; 
şehir halkının sorunları uzun 
süre aynı kalmış. Hatta bazıları 
Türkiye için bir kırılma noktası 
olarak kabul edeceğimiz rahmetli 
Turgut Özal sonrası dönem için 
bile varlığını değiştirerek de olsa 
devam ettirmiş. Baştan başlar-
sak, 100 yıl boyunca değişmeyen 
4 temel sorun var: Susuzluk, ça-
murlu ve tozlu yollar, çöp, tra-
fik. Belki buna 1940’lu yıllardan 
sonra imarı, gecekondulaşmayı 
ekleyebiliriz. Ama esas olan bu 
dört sorun her devir İstanbul’un 
ve İstanbulluların gündeminden 
çıkmamış. Sultan Abdülaziz ve 
Sultan II. Abdülhamid dönemle-
rinde insanlar susuzluktan, yağ-
murlardan sonra sokakların sular 
altında kalmasından, sokakların 

çöple dolmasından şikayet et-
mişler; II. Meşrutiyet döneminde 
aynı şikayetler artarak devam et-
miş. Bu kez, yoğun trafik sorunu 
eklenmiş. 

Niçin trafik?

Çünkü artık İstanbul sokak-
larında Avrupa’dan ithal edilen 
otomobiller boy göstermeye 
başlamış. Çünkü Abdülhamid’i 
deviren İttihat ve Terakkicilerin 
“Yeni Türkiye” sloganının sembo-
lü “otomobil” olmuş. Otomobil, 
özgürlükçü Meşrutiyet yönetimi-
nin en önemli propaganda aracı 
olarak kullanılmış. Gerek yol alt-
yapısının, gerekse toplumun gün-
delik hayatına yeni girdiği için 
nasıl davranacağını bilmemesi 
gibi sebeplerle Sultan Abdülha-
mid’in sınırlandırdığı otomobil 
kullanımını, İttihatçılar yönetime 
gelir gelmez serbest bırakmışlar-
dı. Bu ise büyük sorunlara yol 
açmıştı. Karikatürler, yolları hazır 
olmayan İstanbul’da gördükleri 
otomobil için “Kel başa, şimşir ta-
rak” diye karikatürler çiziyordu. 

Neyse, sonuç olarak otomobil ve 
trafik ile diğer başlıklar, Cumhu-
riyet döneminde de en çok konu-
şulan ve çizilen konular olmuştu. 
Bu dört sorun kesin bir çözüme 
kavuşturulamamıştı. 

Hatta İstanbul kış aylarında 
yoğun olarak yaşadığı çamuruyla 
o kadar ünlenmişti ki, 1950 yılın-
da Milliyet gazetesi şöyle yazıyor-
du: “Atalarımız İstanbul’un üç şeyi 
meşhurdur derler. Bunlardan bi-
risi çamuru, ikincisi dilencisi, di-
ğeri de köpekleridir. İstanbul gibi 
medenî bir şehirde köpek, çamur 
ve dilenci (hâlâ) bir dava halinde-
dir…” Bu anlayışta ne kadar deği-
şiklik olduğunu siz takdir edin…

Belediyeci değilsiniz ama 
karikatürler üzerinden 
konuşursak, sorunlar 
çözülebilmiş mi?

Aslında her belediye başkanı, 
bu sorunları çözmek için söz ver-
miş. Sözgelimi Türk siyasetinin 
önemli ismi Süleyman Demirel, 
İstanbul ile yakından ilgilenmişti. 

Süleyman Demirel, 1970’li yılla-
rın başında İstanbullulara su so-
rununun 1985 yılında çözüleceği 
müjdesini veriyordu. Ama bu 
sorunların hiçbiri karikatürlerin 
konusu olmaktan kurtulamamış. 
Ta ki 1994 yılına gelininceye ka-
dar. Kitabın zaman dilimine gir-
miyor ama bu sorunlardan en 
az ikisinin İstanbul için 1994’te 
başlayan yeni belediyecilik dö-
neminde artık gündemden kalk-
tığını söyleyebiliriz. Bunlar da 
çöp ile tozlu ve çamurlu yollardır. 
Dolayısıyla dönemin İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın halkın ihti-
yaçlarını önceleyen belediyecilik 
anlayışıyla, bir asrı aşan sorun-
lardan bir kısmı tarih olmuştur, 
denilebilir. Ancak bu kez de temel 
sorunların ikincil unsurları, ana 
sorun haline gelmiş. Sözgelimi 
Kasımpaşa’yı 100 yıl önce şiddetli 
yağmurlardan sonra su basıyor, 
bugünkü Kasımpaşa meydanında 
Karagöz yüzmeye çıkıyordu. Bu-
gün de şiddetli yağmurlar benzer 
sorunlar getiriyor.

En favori karikatürleriniz 
hangisidir? 

Kuşkusuz bu kadar süre hem-
hal olduktan sonra karikatürler, 
insanın yakınları gibi oluyor, ara-
sından bir tercihte bulunmakta 
zorlanıyor. Ama benim en beğen-
diğim karikatürlerden biri 1873 
yılında Diyojen’de yayınlanan 
ve bir yangına müdahale etmek 
için gelen tulumbacıları anlatan 
karikatürdür. Başarılı Osman-
lı karikatüristi Opçanadassis bu 
karikatüründe yangın tüm şid-
detiyle devam ederken, oturup 
sigaralarını tüttüren tulumba-
cıları çizer ve altına şöyle yazar: 
“Yeni gelmişler de ilk sigaraları 
imiş… Bir de kahve isterlerse ne 
yapmalı?” Bence 145 yıldır, kamu 
görevlilerinin bu anlayışında pek 
değişiklik yok… 

Karikatür ustalarının çok ilgi-
sine mazhar olmuş bu konu. 
Bir piyasa denkleminden söz 
edilebilir mi?

Bence söz edilebilir. Çünkü 
dediğiniz gibi karikatür, aynı za-
manda bir meşhur olma aracıdır. 
Birçok karikatürist aynı zamanda 
ressamdır, ancak o kadar ünlü 
değillerdir. Ne zamanki kari-
katür de çizmeye başlamışlar, o 
zaman ünlerine ün katmışlardır. 
Bu tespit, birçoğu için geçerlidir. 
Bir kısmı için ise, nafakasını ka-
zanma, karnını doyurma aracıdır. 
Bazı meşhur çizerlerimiz sokakta 
aç dolaşırken bu mesleğe intisap 
edip geçimlerini sağlamışlardır. 
Bir kısmı ise mevcut meslekleri-
nin devamı olarak karikatüristli-
ği seçmişlerdir. Sözgelimi Cemal 
Nadir ile Burhan Solukçu tabela-
cılık yaparlardı.
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İZÜ OKUL ÖNCESİ 
ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNÜN 
DÜZENLEDİĞİ “ASİL 
GEÇMİŞTEN AYDIN GELECEĞE: 
TİYATRO, SİNEMA VE EĞİTİM” 
KONULU ETKİNLİĞİN 
KONUĞU TİYATRO SANATÇISI 
ULVİ ALACAKAPTAN OLDU. 
ÖĞRENCİLERİN YOĞUN İLGİ 
GÖSTERDİĞİ ETKİNLİKTE, 
SANAT DÜNYASINDA YAŞANAN 
OLAYLAR TARTIŞILDI.

T
iyatronun hayatında çok önemli bir yeri oldu-
ğuna değinen Ulvi Alacakaptan mesleğine baş-
ladığı ilk günlerle ilgili olarak “Eskiden beri bil-
diğim bir yazar büyüğüme gittim sordum. ‘İslami 

tiyatro olur mu?’ diye sordum ‘Olmaz ama Müslümanların 
yaptığı tiyatro olur’ dedi. Cevabımı alıp çıktım. Sonra kısmet 
oldu bir sürü oyun yaptık, Anadolu’yu dolaştık. Seyircimiz 
yüz binleri buldu. Bugünlere kadar geldik” dedi.

“TELEVİZYON BİLGİ VERMEZ”

Ulvi Alacakaptan, televizyon programlarının 
bilgilendirici nitelikte olamayacağını belirterek 
“Türkiye televizyon izleme konusunda dünya ikin-
cisi. Bazı kategorilerde de birinci. Neden? Çünkü in-
sanlar bedava zannediyor. Ama aslında bedava değil. 
Oradaki reklamlara dolaylı yoldan ödeme yapılıyor. 
Genelde eğlence endüstrisinin tek bir amacı vardır.  

İnsana ölümü unutturmak. İçinde 15-
20 kişinin bile öldüğü korku filmleri 
size ölümü unutturur. İnsanlara sahte 
korkular veriyorlar. Televizyonun iyisi 
güzeli doğrusu olmaz. Televizyon bilgi-
lendirmez eğlendirir. Haber vermez ha-
berdar eder. Bilgi vermez şartlandırır” 
diye konuştu.

“DİZİLERİN BU ÇOK 
İZLENMESİNDEKİ  
EN BÜYÜK ETKEN…”

Öğrencilerden televizyon dizileri ile 
ilgili gelen bir soru üzerine usta oyuncu 
şöyle konuştu:

“Televizyonda özdeşleştirme denen 
bir mekanizma vardır. Özellikle kalaba-
lık dizilerin daha fazla izlendiğini göre-
bilirsiniz. Çünkü bu dizilerde her yaştan 
insan kendinin özdeşleşebileceği bir ka-
rakter seçer ve onunla empati kurar. Bir 
süre sonra o diziyi onun şahsında izle-
meye başlar. Dizilerin bu kadar izlenme-
sindeki en büyük etken budur”

Eleştirinin tüm sanat dalları için 
önemli bir unsur olduğunu ancak ül-
kemizde yanlış algılandığını söyle-
yen usta oyuncu “Eleştiri Türkiye’de en 
yanlış anlaşılan kavramlardan biridir. 
Eleştiri yermek değildir, bir tavsiyedir. 
Bilmediğin konuda eleştiri yapamazsın. 
Örneğin sen sinemacı veya tiyatrocu de-
ğilsen, benim sahip olduğun birikimden 
fazlasına sahip değilsen eleştiremezsin. 
Çünkü sadece kötü yaptın demekle eleş-
tiri olmaz. Nasıl iyi yaparım konusunda 
da fikrin olmalı. Bu sanırım bir demok-
rasi hastalığı” dedi.

ULVİ ALACAKAPTAN:
TÜRKİYE’DE EN YANLIŞ 
ANLAŞILAN KAVRAM 

'ELEŞTİRİ'DİR
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tılımcı öğrenci ve akademisyenler 
sinerjiyi bir kez daha keşfettiler.

“Global Oyuncu Olmalısınız”

Öğrencileri başarı örnek-
leri ve dünya markalarının üst 
yöneticileri ile buluşturdukları-
nı belirten İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, zirve ile ilgili 
olarak şunları söyledi: “Katılım-
cılar burada öğrencilerin geleceğe 
daha iyi hazırlanması, özgüven-

lerinin artması ve ‘Ben de başa-
rabilirim’ diyerek, yerli ve milli 
markaların global bir oyuncu 
olmalarına dair serüvenlerini öğ-
rencilerimizle paylaşıyorlar. İZÜ 
olarak iyi bir eğitimin yanı sıra 
küresel markalarımızla, endüst-
riyle, sanayii ile işbirliği içinde 
hem öğretim görevlilerimizi hem 
öğrencilerimizi hayatın içinde bir 
eğitim ile donatmaya çalışıyoruz. 
Gelecekte çok başarılı iş adamla-
rının üniversitemizden çıkacağı-
nı düşünüyorum.”

 Girişimciliğin Önemi 
Aktarıldı

 İZÜ İşletme ve Yönetim Bi-
limleri Fakültesi Öğretim Üye-
si ve Albayrak Holding CEO’su 
Doç. Dr. Ömer Bolat zirvenin 
gençlere önemli bir vizyon kattı-
ğını belirtti ve şunları söyledi:

“İZÜ Genç Liderler Kulübü 
her yıl bu zirveyi düzenliyor. İş 
dünyasındaki genç liderleri öğ-
rencilerle buluşturma ve tecrü-
be paylaşımı amaçlı yapılan bir 

Ü
niversitenin iş dünya-
sına yönelik faaliyet-
leriyle göz dolduran 
Business Society ta-

rafından düzenlenen zirvede pa-
zarlama ve iş dünyasının önemli 

isimleri yeni bir ufka doğru yel-
ken açtılar. Zirveye;  Yıldız Hol-
ding, Albayrak Holding, Biz Ce-
vahir Holding, Türk Hava Yolları 
ve Türk Telekom şirketleri adına 
üst düzey yöneticiler katıldı.

Zirve boyunca altı çizilen 
önemli konu ise: ‘Aldığınız eğitimi 
pratik hayat ve piyasa koşullarıyla 
uyumlu hale getirin. Ne katabile-
ceğinizi tasarlayarak ve planlı bir 
şekilde yapın. Her şey teori ya da 
tam tersine herşey pratik değildir. 
İkisin de birbirinden öğreneceği 
çok şey var. Bunu sağlamak siz 
bugünün öğrencileri yarının giri-
şimcilerinin/yöneticilerini hüner-
li elleriyle sağlanacak…’

 Zirvenin atmosferi gösterdi 
ki, iş dünyasının yıldızları ve ka-

Zİ
R

V
E

İŞ DÜNYASININ 
LİDERLERİ 
İZÜ’DE GENÇLERLE

İZÜ BU YIL İKİNCİSİNİ DÜZENLEDİĞİ GENÇ İŞ 
LİDERLER ZİRVESİ İLE YİNE İŞ DÜNYASININ ÖNDE 
GELEN İSİMLERİNİ, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURARAK 
ÖNEMLİ BİR ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. SANAYİNİN 
TECRÜBESİ KAMPÜSÜN ENERJİSİYLE BULUŞTU.

TECRÜBE, 
GENÇLİĞİN 
KAPISINI 
ÇALDI
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program bu. Giderek kurumsallaş-
tı. Bugünkü toplantıda Türkiye’nin 
en büyük marka kuruluşlarından 
THY, Türk Telekom, Yıldız Hol-
ding, Ülker, Biz Cevahir Holding 
ve Albayrak Holding’in yönetici-
leri, yönetim kurulu üyeleri bu-
rada. Hem kendi iş tecrübelerini 
gençlerle paylaşacaklar, hem de bu 
amaçla gençleri, öğrencilerimizi 
girişimciliğe teşvik etme, yönlen-
dirme, onlara, girişimciliğin öne-
mini aktarmaları çok kıymetli bir 
şey’ diye konuştu.

 Bu Yılın Teması: 
‘Markalaşmak’

 Bu yılki zirvenin temasının 
“Markalaşmak” olduğunu belir-
ten Bolat, sözlerine şöyle devam 
etti: “Biliyoruz ki markalaşmak 
suretiyle ancak katma değeri yük-
sek ürünler üreterek, ihraç ederek 
ekonomimizi daha da güçlendir-
memiz mümkün. İşte gençlere 
20’li yaşların başından itibaren 
Türkiye’de markalaşmanın ve giri-
şimciliğin güçlü bir ekonomi mey-
dana getirmek için olmazsa olmaz 
gerekler olduğunu vurgulamaya 
çalışacağız. Bu program geçmiş-
te de başarı ile yapıldı. Amacımız 
üniversite olarak genç girişimci-
lerin sayısının artmasına katkıda 
bulunmak…”

 “Gençlerle Buluşmak Çift 
Yönlü Bir Öğrenim”

 İZÜ’ye kendilerini öğrenciler 
ile buluşturdukları için teşekkür 
ettiklerini söyleyen Yıldız Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Ali Ülker “Gençlerle buluşmak 
çift yönlü bir öğrenim aslında. Biz 
gençlerle hayat tecrübelerimizi 

paylaşırken, gençlerden de çok şey 
öğreniyoruz ve istifade ediyoruz” 
dedi.

Hayatın erken yaşlarında in-
sanların bazı şeyleri anlamakta 
güçlük çektiğini belirten Ali Ülker, 
sözlerine şöyle devam etti: “Aslın-
da hayatın gelecek dönemi de çok 
kolay değil. Herkes rekabet içinde 

ve Türkiye’nin atılımı da malum. 
Artık dünya pazarlarına, dünya 
ülkelerine açılıyoruz. Gençlerimi-
zin buna hazır olmaları lazım. Yo-
ğun bir rekabet içine girecekler ve 
dünyadaki liderler ile yarışacaklar. 
Dolayısıyla bu gençlik döneminde 
eğitime önem versinler. Hayata çok 
farklı yönlerle bakmaya ve değişik 

perspektiften bakmayı öğrensinler. 
Kendilerini geliştirsinler. Mutlaka 
1’den fazla yabancı lisan öğren-
sinler. Okusunlar, okusunlar, ça-
lışsınlar ve geleceğe hazırlasınlar 
kendilerini. Bu arada kendilerine 
bakmayı, düzenli bir hayat kurma-
yı, doğru beslenmeyi, dengeli bes-
lenmeye özen göstersinler.”

Etkinliği düzenleyen öğrenci 
kulübü Business Society Kulüp-
ler Birliği Başkanı ve İZÜ İşletme 
Bölümü öğrencisi Muhammet Tal-
ha Tokgöz de etkinliğin amacının 
öğrencileri girişimcilik alanında 
bilgilendirmek olduğunu söyler-
ken, İZÜ Business Society Başkanı 
Muhammet Fırat Polat, iş dünya-

sına etkinlik yapmayı istediklerini 
belirtti ve “Öğrenciler etkinlikte 
markalaşma süreçlerini, şirketle-
rin büyüme süreçlerini görecekler. 
‘Şirketler nasıl doğuyor? Nasıl bü-
yüyorlar? Krizleri nasıl yönetiyor-
lar?’ gibi sorulara yanıt bulacaklar” 
diye konuştu. Zirve ikili sohbetler-
le devam etti.

“Gençlerle buluşmak çift yönlü bir öğrenim 

aslında. Biz gençlerle hayat tecrübelerimizi 

paylaşırken, gençlerden de çok şey öğreniyoruz 

ve istifade ediyoruz”
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"Kadınlar 
siyasette 

artık daha aktif"

Kaynarca: “Toplumsal 
Duyarlılık Sağlanmalı”

AK Parti Milletvekili Tülay 
Kaynarca özellikle son yıllarda 
kadınların siyasette daha fazla 
temsil edildiğini belirtirken: “Ül-
kemizde kadınlara 1934 yılında 
seçme ve seçilme hakkı verilmiş. O 
tarihten 2002 yılına kadar kadın-
ların mecliste temsil oranı yüzde 
2.7. Oysa bu hak ilk verildiğinde 
meclisteki kadın vekil sayısı 18 
yani yüzde 4,6’lık bir oran. Son 15 
yılda ise tüm siyasi partilerin gay-
retiyle bu oran önce 4,6 ile başlayıp 
en son yüzde 17’lere kadar yük-
seldi. Bu oranlardan anlaşılacağı 
gibi durumu toplumsal duyarlılık 
haline getirdiğinizde hedeflere de 
ulaşabiliyorsunuz” diye konuştu.

Konuşmasında istatiksel veri-
lerden örnekler veren, CHP Mil-
letvekili Gülay Yedekçi: “Bugün 
kadını erkeği burada eşit durabili-
yorsak bunu 1934 yılında milletve-
killeri seçimlerinde yapılan kanun 
değişikliği sebebiyle Mustafa Ke-
mal Atatürk’e borçlu olduğumuzu 
belirtmek isterim. Bu değişiklikle 
birlikte Fransa, İtalya ve İsviçre 
gibi ülkelerden önce Türkiye’de ka-
dınlar seçme ve seçilme hakkına 
sahip oldu. Ayrıca o günlerde dün-
yada mecliste kadınların temsili 
oranında ikinci sıradaydık” dedi. 

Erdem: “Kadınlarımız Aktif 
Siyasete Katılmalı”

MHP Milletvekili Arzu Er-
dem kadın vekil sayısının az ol-
masının nedenlerinden birinin 
arz talep ilişkisiyle ilgili olduğuna 
dikkat çekerek: “Şu an bu salonda 
kız öğrenciler ağırlıkta ve çoğu si-
yaset okuyor. Ama çoğu aktif ola-
rak siyaset yapmayı düşünmüyor. 

Erkeklerde bu oran daha yüksek. 
Kendi partimize de baktığımda 
aday adaylıklarında kadınların 
az sayıda kaldıklarını görüyorum” 
dedi.

Prof. Dr. Bulut: “Modern Batı 
Medeniyetiyle Aramızdaki En 
Büyük Fark…”

Programı takip eden İZÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, 

katkılarından dolayı konuklara 
teşekkür etti. Prof. Dr. Mehmet 
Bulut: “Mensubu bulunduğumuz 
coğrafyada rekabetten ziyade da-
yanışma ve kaynaşma vardır. İyi-
likte ve güzellikte beraber hareket 
etme anlayışı vardır. Modern batı 
medeniyetiyle en büyük farkımız 
budur. Bizim bütün meselelere, in-
sanı, eşref-i mahlûkat olarak kabul 
edip yaklaşmamız gerekiyor” diye 
konuştu.

HER SİYASİ GÖRÜŞTEN BİR MİLLETVEKİLİNİN KATILIMI İLE DÜZENLENEN 
“KADININ SİYASETTEKİ YERİ” BAŞLIKLI PANEL YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Moderatörlü-
ğünü İZÜ Öğ-
retim Üyesi Dr. 
Şebnem Can-
sun’un yaptığı 
programa, AK 
Parti Milletvekili 
Tülay Kaynarca, 
CHP Milletvekili 
Gülay Yedekçi ve 
MHP Milletve-
kili Arzu Erdem 
katıldı. 
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"Sorun da çözüm de kadında"

Kadınların kariyer basamak-
larını çıkarak birtakım zorluklar-
la karşılaştığını belirten Prof. Dr. 
Bölüktaş, "Türkiye'deki profesör 
oranlarına baktığımızda erkekle-
re göre çok daha az. Üst düzey yö-
neticilere baktığımızda erkekler 
yüzde 92 civarındayken kadınlar 
yüzde 9'de kalıyor. Kadınlar taci-
ze, tecavüze uğruyor ve her türlü 
fiziksel, sosyal, maddi ve manevi 
istismara uğruyor. Aslında top-
lumda kadının adı yok. Bunun 
yasal alt yapısına baktığımızda 
yasal altyapımız var. Aslında so-
run da çözüm de toplumda" dedi.

“İlk yapan olmak zordur, 
fakat başarırsanız kalıcı 
olursunuz”

Futbol erkek oyunudur de-
nildi ve hep kadınların oyunun 
dışında tutulmaya çalışıldığı-
nı söyleyen Doç. Dr. Lale Orta, 
"Bazı şeyleri ilk kez yapıyorsanız 
zorluklarını yaşıyorsunuz ve çok 
uzun süre de bazı tabuları yık-
mak için uğraşıyorsunuz. Ama 
başardığınız zaman da kalıcı olu-
yorsunuz. Ben buza yazı yazdım 
ve sonrasında onu kalıplaştırdım 
ve kaldı gitmedi, erimedi, erittir-
medim.

"Futbol evrensel bir futbol"

Futbolun evrensel bir spor 
olduğunu ifade eden Doç. Dr. 
Orta, "Bugün FIFA ve UEFA ka-
dın futboluna çok önem veriyor. 
Hatta önümüzdeki 5 yıl içinde 
kadın futbolu birçok federasyona 
yaptırım uygulayacak. Örneğin, 
süper lig en üst düzeyde erkek 
takımı olan kadın takımı kurma 
zorunluluğu getirecek. Benim 
öğrencilerimden hem kadın hem 
de erkek hakemler var. O nedenle 
ben de çok mutlu oluyorum. Cin-
siyetçi yaklaşımlardan uzak dur-
mamız gerekiyor. Hiçbir sporun 
hiçbir rengin cinsiyeti yok" diye 
konuştu.

Altın Portakallı Hemşire: 
"Severek yapınca başarı 
geliyor"

Tiyatro eğitimi alan 'Kalandar 
Soğuğu' adlı filmdeki rolüyle "52. 
Uluslararası "Ulusal Uzun Metraj 
Film Yarışması"nda "En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü"ne layık görülen 
Trabzonlu Hemşire Nuray Yeşi-
laraz ise "Kadınlar hobilerini ge-
liştirsinler" dedi. Severek yapılan 
her işle birlikte başarının da gel-
diğini belirten Nuray Yeşilaraz, 
şöyle devam etti:

"Hemşirelik mesleğini seve-
rek yapıyordum hala da severek 
yapıyorum. Tiyatroya da ayrı bir 
ilgim vardı ve orada da olmak 
istiyordum. İkisini sevdiğimden 
ikisini de birlikte yürütebildim. 
O zorlukların üstesinden gelebil-
dim. Kadının adı var, kadının adı 
olmalı. Bu evde oturarak tek bir 
şeye bağımlı olarak olmuyordu. 
Kadınlar dışarıya çıksınlar hobi-
lerini gerçekleştirsinler. Severek 
yaptıklarında başarı onlara geli-
yor. Tiyatroya başladığımda bir 
sinema filmi hayalim yoktu. Ya da 
bir Altın Portakal hayalim yoktu. 
Sadece çok sevdiğim ve yapmak 
istediğim için gereken özveri ve 
azmi gösterdiğim için başarı beni 
buldu. Tüm kadınlar başarabilir 
kendilerine güvensinler."

K
O

N
FE
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R

A
N

S

İ
ZÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi tara-
fından düzenlenen 'Kadının Adı 
Var’ konferansına Dekan Prof. Dr. 
Kadir Canatan, Hemşirelik Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Rukiye Pınar Bölüktaş, 
Türkiye'nin FIFA kokartlı ilk kadın ha-
kemi Doç. Dr. Lale Orta, Altın Portakal 
ödüllü Hemşire Nuray Yeşilaraz ve çok 
sayıda öğrenci katıldı. Konferans öncesi 
konuşan Prof. Dr. Rukiye Pınar Bölüktaş, 
Türkiye'de her 10 kadından 7'sinin çalış-
madığına dikkat çekti.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM 
ÜNİVERSİTESİ'NDE DÜZENLENEN 'KADININ 
ADI VAR' KONFERANSINA KATILAN 
TÜRKİYE'NİN İLK KADIN HAKEMİ DOÇ. DR. 
LALE ORTA, "FUTBOL ERKEK OYUNUDUR 
DİYEREK KADINLARI OYUNUN DIŞINDA 
TUTMAYA ÇALIŞTILAR. BEN TABULARI 
YIKMAK İÇİN ADETA BUZA YAZI YAZDIM, 
SONRASINDA ONU KALIPLAŞTIRDIM VE 
ERİTTİRMEDİM" DEDİ.

Türkiye’nin 
İlk Kadın Hakeminden 
İZÜ Öğrencilerine Öğütler
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E
ğitimde İyi Örnekler Paylaşı-
mı Sergisi, İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi’nin ev sahip-
liğinde gerçekleştirildi. İZÜ İç 

Bahçe’de düzenlenen sergiye İstanbul Vali 
Yardımcı Ahmet Hamdi Usta, İstanbul 
Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelken-
ci, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul’da görev 
yapan İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve pro-
je sahibi öğretmen ve öğrenciler katıldı. 
Halk oyunları gösterisi ile başlayan prog-
ramda yoğun katılım gözlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci’nin açılış konuşmasında, 
sözlerine “Bu sene altıncısını düzenlediği-
miz ‘Eğitimde İyi Örnekler Paylaşım Sergi-
si’ icat çıkarmayı teşvik eden bir program.” 
diyerek başlarken, öğrencilerin çözüm 
odaklı hareket etmesinin altını çizdi. Yel-
kenci, “Öğrencilerimizin etraflarında olup 

SE
R

G
İ

biten problemleri fark edebilme be-
cerilerini ve bu problemler için en 
uygun çözüm yollarını ortaya ko-
yabilmelerini, bu çözüm yolların-
dan en uygun olanının seçebilme 
becerilerini ve uygulayabilme bece-
rilerini ortaya koymanın yanında 
bunu bir alışkanlık, tavır haline 
getirmek için yapmış olduğumuz 
bir çalışmadır. Bugün burada ça-
lışmalarımızın sonuçlarını göre-
ceğiz. Bu sonuçlar bir yıl boyunca 
yapılan çalışmaların bir ürünüdür. 
Burada yer alan projeler birçok 
okulumuzun ve projemizin baş-
vurusunun ardından seçilen 100 
projedir.” dedi. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi’nin ev sahipliğinin öne-
mini vurgulayan Yelkenci “Yap-
tığımız protokol kapsamında bu 
güzel Mayıs ayında bu güzel kam-
püsteyiz. Burasının Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un eğitim haya-

tının bir bölümünün geçtiği Halkalı 
Ziraat Baytar Mektebi’dir. Kökleri 
oraya dayanır. Dolaysıyla öğren-
cilerimizle böyle güzel bir anlamı 
olan bir mekânda bulunmaktan 
ayrıca mutluyuz.” dedi. Yelkenci, 
Sabahattin Zaim Üniversitesi ile 
kurulan bu birlikteliğin gelenek-
selleşmesi dileklerinin ardından 
teşekkür konuşmasını yaparak 
konuşmasını tamamladı. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut ise konuşmalarına ko-
nukları selamlama ile başlarken, 
bu programa ev sahipliği yapma-
nın mutluluklarını yaşadıklarını 
dile getirdi. Prof. Bulut, “Yeni ne-
sillerin bu gibi projeleri hayata geçi-
rerek eğitim alması geleceğimiz için 
çok değerli. Teorinin yanına pratiği 
eklemek çok önemli, işte bu örnek-
ler bunu sağlıyor” dedi. İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin 

bulunduğu kampüsün tarihine ve 
üniversitenin ismini aldığı şahsi-
yete de dikkat çeken Prof. Bulut,  
“Projeye ev sahipliği yapmamızda 
bir önemli nokta daha var: Üni-
versitemizin ismini aldığı Prof. Dr. 
Sabahattin Zaim Hoca da bir ilim 
insanı ve güzel bir örnekti. Ayrıca 
bu kampüsün havasını solumuş 
Milli Şairimiz Mehmet Akif de baş-
ka güzel bir örnek” dedi. Rektör 
Bulut konuşmasını benzer proje-
lerin devam etmesi temennisini 
dile getirerek noktaladı.

Katılımcı okullara hediye 
takdimi yapılan programın son 
bölümünde ise İstanbul Mil-
li Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci ve İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, proje stant-
larını gezerek öğrenci ve öğret-
menlerden bilgi aldı.

İZÜ’nün Ev Sahipliğinde Ortaöğrenim 
İcat Çıkarıyor

Eğitimde  
İyi Örnekler

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI 
SERGİSİ, İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA, 
EĞİTİM FAALİYETLERİNDE ORTAYA ÇIKAN İYİ 
ÖRNEKLERİ PAYLAŞMAK, BU ÖRNEKLERDEN 
HABERDAR OLMAK VE ÖZGÜN ÇALIŞMALARI 
BELİRLEYEREK KURUMLAR TARAFINDAN 
MODEL ALINMASINI SAĞLAMAYI AMAÇLIYOR.

Ömer Faruk Yelkenci
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İZÜ kapısından ilk kez 
içeriye girdiğinizde ne 
hissettiniz?

İZÜ’ye gelmeden önce 
üniversite hakkında genel bir 
bilgim vardı ancak kampüse 
girdiğimde tarihi ve doğal 
güzellikleri karşısında hayre-
te düştüm. Hele üniversitenin 
katıldığım ilk açılış töreninde 
İstiklal Marşını söylerken, 
okuduğumuz sözlerin yaza-
rıyla aynı mekânı paylaşıyor 
olmak beni oldukça etkiledi. 
Hala onun izlerini taşıyan ta-
rihi binamızın ve iç bahçenin 
bana ve tüm ziyaretçilerine 
büyük bir huzur verdiğini 
söyleyebilirim. 

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

Tarihi bir derinliği, geleneği 
ve zarafeti çağrıştırıyor. 

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

Zarafeti ve ilhamı çağrıştırdı-
ğı için leylak rengine benze-
tebilirim. 

Sizce bu sene İZÜ’de en 
büyük değişim nedir?

Fiziki olarak Altunizade yer-
leşkesi ile kütüphane, cami 
ve yemekhanenin hizmete 
giriyor olmasıdır. 

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

İmkân buldukça başta güver-
cinler olmak üzere kampüste 
yaşayan hayvanları izler, 
bizim dışımızdaki diğer canlı-
ların varlığını hissetmeye 
çalışırım. 

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

Üniversite öğrencilerinde 
yaygın görülen marjinal 
tutum ve davranışların aksi-
ne İZÜ öğrencilerinin daha 
sorumlu ve vakur bir duruşa 
sahip olduğunu görüyorum. 
Bu kıyafetlerine de yansıyor.

İZÜ’de yaşamayı en sev-
diğiniz mevsim nedir?

Her biri ayrı güzel ama birin-
ciliği sonbahara veririm. 

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

Hiç şüphesiz iç bahçe en 
çok vakit geçirmekten keyif 
aldığım mekândır.

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

Sevimli birkaç hayvan bes-
lemeyi isterdim ama buna 
sürekli vakit ayırmak güç 
olduğundan böyle bir talepte 
bulunmadım. Biliyorsunuz 
isteyen personele hobi bah-
çesi tahsis edilebiliyor.

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

İZÜ kuruluşundan itibaren 
en hızlı gelişen ve büyüyen 
üniversiteler arasında yer 
almaktadır. Zira aynı yıl 
kurulduğu halde tümüyle ge-
çici bina ve/veya prefabrikte 
öğretim yapan üniversiteler 
biliyorum. 5-10 yıl sonra fiziki 
altyapısını ve kurumsallaş-
masını tamamlamış uluslara-
rası bir üniversite olacağını 
düşünüyorum. 

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

Şüphesiz her alanda çok 
sayıda ve başarılı etkinlikler 
yapılmaktadır. Açıkçası takip 
etmekte de zorlanıyoruz. An-
cak öğrencilerin ve kulüple-
rin yaptığı etkinliklerin ayrı 
bir yeri olduğunu düşünüyo-
rum. Mezuniyet töreninin yeri 
de ayrı tabi.

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

Sanat faaliyetlerinin çoğal-
tılmasından ve yelpazesinin 
genişletilmesinden yanayım. 
Bunlardan bir kaçının öğ-

rencilerle akademik ve idari 
personelin de katılımıyla 
geleneksel hale getirilmesi 
iyi olur. 

Bir dilek hakkınız olsay-
dı ne dilerdiniz?

Adalet

Uğraştığınız bir spor  
dalı var mı?

Maalesef uzun bir süredir 
herhangi bir spor dalıyla 
ilgilenemiyorum. En son 
tenis raketini ve golf sopa-
sını elime almıştım, devamı 
gelmedi.

Şu an hangi kitabı veya 
kitapları okuyorsunuz?

Sırada okunmayı bekleyen 
çok kitap var ama tesadüfen 
elime geçen Tolstoy’un Hacı 
Murat isimli kitabına başla-
dım, birkaç kahvede bitiririm 
herhalde. 

Kullanmaktan vazge-
çemediğiniz kelimeler 
nelerdir?

Alternatif maliyet

Hayatta sizi ne mutlu 
eder?

J.S. Mill’in Hürriyet Üstüne 
isimli kitabının başında; 
kendi kendine “Dünyada tüm 
isteklerim yerine gelse mutlu 
olur muyum?” Sorusuna 
hayır cevabını verince bir 
süre akıl hastanesinde tedavi 
gördüğü yazar. Dolayısıyla 
her şeyden mutlu olunacak 
şeyler çıkarmak lazım. Beni 
bu dönemde en çok mem-
nun eden şey ise ailemle 
vakit geçirmektir. 

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

Kelime değil de lise yıllığım-
da da yazan şu dizeler beni 
anlatır diyebilirim: 
“Adam aldırma da geç git 
diyemem, aldırırım 
Çiğnerim, çiğnenirim Hakkı 
tutar kaldırırım.”

Dünyada son cümleniz 
ne olsun isterdiniz?

Bu soru bana Necip Fazıl’ın 
ölmeden önce doğrulup 
karanlığa bakarak “Demek 
böyle ölünürmüş” sözünü 
hatırlattı…

İZÜ yeni Mehmet Akifler 
yetiştirmek için neler 
yapmalıdır?

Öğrencilere onun gibi 
bir ideal ve ülküye sahip 
olmaları gerektiğini ve buna 
ulaşmanın yöntemlerini 
öğretmelidir. 

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

Bir gün odama tanımadığım 
bir öğrenci gelerek üniversite 
yıllarında yurtta beraber kal-
dığım bir arkadaşımın adını 
söyledi ve tanıyıp tanımadı-
ğımı sordu. Ben de kendisini 
iyi tanıdığımı ancak 25 yıldır 
kendisinden herhangi bir 
haber alamadığımı söyledim. 
Meğerse arkadaşımın oğlu 
Hukuk fakültesinde öğren-
ciymiş. Birkaç gün sonra beni 
ziyaret geldiler ve sonrasında 
arkadaşımla görüşme imkânı 
da buldum. 

BiR HOCA
BiR ÖĞRENCİ

İbrahim Güran
Yumuşak 

Prof. Dr. 
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BiR HOCA
BiR ÖĞRENCİ

Hüseyin
Elcuman

İZÜ’nün kapısından 
ilk kez girdiğinizde ne 
hissettiniz?

İZÜ’ ye ilk geldiğim anı hiç 
unutamıyorum güzel bir son-
bahar günü uçaktan indim ve 
taksiyle okula doğru harekete 
geçtim bu sırada çok deği-
şik duygular içerisindeydim 
ancak kampüs kapısından 
girdikten sonra doğa ve tarihi 
yapısı ile tüm o duygular-
dan sıyrılıp kendimi huzurlu 
hissettim.

İZÜ’nün logosuna 
baktığınızda size ilk ne 
çağrıştırıyor?

Özenle hazırlanmış lale figürü 
içeren logoyu tasarlayan 
kişiler kim bilir biz öğrencileri 
için hangi ince fikirleri düşün-
müştür.

İzü’yü bir renge 
benzetseniz bu hangi 
renk olurdu?

Aslında 2 seçenek söz konu-
su bu soru için okul kampü-
sümüzün doğal rengi yeşil 
ya da kurumsal rengimizde 
olan asillik zarafet ve şıklık 
temsili borda ben tercihimi 
bordodan yana kullanmak 
istiyorum.

Sizce bu sene İZÜ’de en 
büyük değişim nedir?

Açık ara yeni açılan İstan-
bul’un en büyük kütüphanesi 
demek istiyorum, okula yeni 
bir çehre kattı umarım güzel 
çalışmalara ev sahipliği yapar.

İZÜ’de kampüs 
yaşantısının size 
kazandırdığı bir şey var 
mı? Varsa nedir?

Üniversite, felsefi tartışma 
ortamında akıl sürecini duy-
gusal sürecin önüne alarak 
kişilerin olayları görerek ve 
tartışarak farkına varabilme-
sini sağlayan ortamlardır. Bu 
minvalde kampüs yaşantısı 
bize sunulmuş büyük bir 
nimettir.

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

Bugüne kadar bu soruyu hiç 
düşünmemiştim ama aslına 
bakılırsa sivrilen bir tarafının 
olduğunu düşünmüyorum. 
Özellikle dünyanın her ye-
rinden öğrenciye sahip olan 
yapısı bizlere mükemmel bir 
kültür çeşitliliği fırsatı sun-
maktadır.

İZÜ’de yaşamayı en 
sevdiğiniz mevsim 
nedir?

Oyumu ilkbahardan yana 
kullanmak istiyorum doğanın 
tekrardan canlanması ile çok 
güzel bir örtüye bürünüyor 
kampüs.

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

Kütüphanemizin göl, orman, 
gün batımı manzaralarını 
aynı anda gören 2. katı en 
sevdiğim mekân.

İZÜ’de size boş bir 
alan verseler ne ile 
değerlendirmek 
istersiniz?

Ben bir mühendislik öğrenci-
siyim. Özellikle kendi içeri-
sinde özerk ve tamamıyla 
öğrenciler tarafından yöneti-
len sanayi üniversite işbirliği 
ekosistemini yükseltmeye 
çalışan bir Ar-ge merkezi 
kurmak isterdim.

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

Gerek teknik gerekse aka-
demik yatırımlar ile birlikte 
önümüzdeki 5 yılın sonunda 
mevcut konumundan çok 
daha ileride ve öncü konum-
da görüyorum.

İZÜ’de yapılan en çok 
beğendiğiniz etkinlik 
veya etkinlikler 
nelerdir?

Yıl içerisinde 500’e yakın 
nitelikli program düzenleni-
yor. Bunlar içerinde benim 

açımdan sosyal sorumluluk 
içeren özellikle yetimleri 
hedefleyen programlar hep 
bir adım öndedir.

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

IOT (Nesnelerin İnterneti) 
üzerine bir çalışma olmasını 
çok isterim.

Bir dilek hakkınız 
olsaydı ne dilerdiniz? 

Bir dilek daha dilemeyi akla 
geçirmeyecek kadar güzel 
yaşamak.

Şu an uğraştığınız bir 
spor dalı var mı?

Masa tenisi ve basketbol ile 
amatör olarak uğraşıyorum.

Şu an hangi kitabı veya 
kitapları okuyorsunuz?

George Orwell 1984-Michael 
Ende Momo

Kullanmaktan vazge-
çemediğiniz kelimeler 
nelerdir?

”Düşünsene” ve “Diğer İhti-
mal” kelimelerini çok kullanı-
yorum

Hayatta sizi ne mutlu 
eder?

Mutlak hakikat aramak.

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

Bu soru belki de arkadaş gru-
buma sorulmalı ama bence 
‘karmaşık’.

Dünyada son cümleniz 
ne olsun isterdiniz?

Mümkünse bu soruyu cevap-
lamaktan kaçınıyorum.

İZÜ yeni Mehmet Akifler 
yetiştirmek için neler 
yapmalıdır?

Akıl almaz hızla ilerleyen 21. 
YY. teknoloji devrini yakala-
yıp ona yön vermek için te-
mel bilimlere önem verilmeli, 
dünya patent başvuru sayı-
sında ilk 10 kurum arasında 
yer alabilecek bir eğitim sis-
temi formuna geçilmelidir. Bu 
sırada Yazılım konusunu es 
geçmek söz konuş değildir.

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

Çok ilginç sayılır mı bil-
miyorum ancak aktarmak 
istediğim bir anı var. 2 yıldır 
okul içerisindeki kampüste 
yaşıyorum ve yine bir gün 
taş binaya derse girmek için 
yola çıktım. Dersliğe ulaşana 
kadarki kısa mesafede kedi, 
köpek, papağan, salyangoz 
üstüne üstelik sincap ve kirpi 
görüşüm beni hayretlere 
düşürmüştü. 
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İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM 
ÜNİVERSİTESİ, 2 NİSAN “DÜNYA 
OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ” 
VESİLESİYLE KAMUOYUNDA 
OTİZM FARKINDALIĞINI 
ARTIRMAK İÇİN BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER’İN “MAVİ IŞIK YAK” 
KAMPANYASINA DESTEK VERDİ.

Doğuştan gelen, nedeni 
tam bilinmeyen karmaşık bir geli-
şim bozukluğu olarak tanımlanan 
Otizm’e dikkat çekmek amacıyla, 
2 Nisan günü tüm dünyada çeşitli 
etkinliklerle farkındalık oluşturma 
amaçlanıyor. 

Otizm farkındalığına destek 
vermek için akşam saatlerinde 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü, Galata 
Kulesinin yanı sıra İstanbul Saba-
hattin Zaim Üniversitesi’nin Hal-
kalı’da yer alan tarihi binası gibi 
birçok yapı mavi ışıkla aydınlatıl-
dı. Mavi giyecek ve sosyal medya 
hesapları üzerinden #otizmema-

viışıkyak etiketi ile otizmle ilgili 
mesajlar vererek otizmin farkında, 
onların yanında oldukları ifade 
edildi.

İZÜ Hemşirelik Bölümü ta-
rafından yapılan açıklama da ise 
Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 142 
bin 586 otizmli birey olduğu ve bu 
durumdan etkilenen 4 milyon 568 
bin aile ferdi bulunduğu tahmin 
edildiği ifade edilerek, otizmli ço-

cukların hasta değil, özel olduğu 
vurgulandı. Erken tanı ve ardın-
dan her çocuğun özelliklerine göre 
verilecek doğru bir eğitimle otizm-
li çocukların hayatlarında büyük 
fark yaratmanın mümkün olduğu-
na değinilen açıklamada, otizmli 
çocukların sağlıklı gelişim göste-
ren yaşıtları ile birlikte aynı okulda 
okuyacak seviyeye getirilmesinin 
sağlandığı belirtildi. 

Afrika’da yaşanan zor-
luklara dikkat çekmek amacıyla 
hazırlanan “Hayatta Kal” Belge-
seli, ilk kez İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi’nde izleyiciy-
le buluştu. İSEFAM Konferans 
Salonu’nda 28 Şubat Çarşamba 
günü yapılan galaya, İZÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Ha-
yatta Kal” Belgeseli yönetmeni 
Tülay Gökçimen, gazeteci ve ya-
zar Yusuf Kaplan ile çok sayıda 
öğrenci ve akademisyen katıldı.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut yaptığı açılış konuş-
masında sinemanın önemine 

değinerek “Bugün hayırlı bir 
etkinliğe tanıklık edeceğiz. Yö-
netmen Tülay Hanım ve Yusuf 
Hoca’yı tebrik ediyorum. İktisat 
Tarihi derslerinde okuttuğum 
bazı kitaplar var. Kitabı anlatmak 
en az bir ay alırken filmle iki saat-
te her şey daha güzel anlaşılıyor. 
Bütün meselelerle ilgili bu du-
rum geçerli” diye konuştu.

Yazar Yusuf Kaplan konuş-
masında “İçinde yaşadığınız çağı 
tanımalısınız. Tanıyamadığınız 
çağı anlayamazsınız ve değişti-
remezsiniz. Bu çağı anlamak için 
yapılması gerekenler var. Başka-
larının kavramlarıyla tanımla-
malar yapamazsınız. Sinema bü-
tün sanatların toplamıdır“ dedi.

Açılış ve selamlama konuş-
malarının ardından 2017 yılında 
Somali’de yaşanan gıda krizinin 
perdeye aktarıldığı  “Hayatta 
Kal” belgeselinin gösterimi ya-
pıldı. Film gösterimi sonrası fil-
min yönetmeni Tülay Gökçimen, 
Yusuf Kaplan ve Serhat Orakçı, 
öğrencilerin sorularını yanıtladı. 
Program misafirlere hediye tak-
dim edilmesiyle sona erdi.

Otizm İçin 
Mavi Işık 

Yaktık

“Hayatta Kal” 
Belgeselinin GalasındaAfrika ile Dertlendik
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İZÜ Öğrencileri Devlet Arşivlerinde Tarihin İzini Sürecek

Devlet Arşivleri Genel 
Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal ve 
beraberindeki heyet, İZÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Bulut ile İs-
tanbul Sabahattin Zaim Üniver-
sitesi öğretim üyelerinden oluşan 
bir heyet ile toplantı gerçekleştir-
di. Toplantıda Devlet Arşivleri ile 
İZÜ arasında gerçekleşebilecek iş 
birlikleri konuşuldu.

Uygulamalı Dersler, Osmanlı 
Arşivinde Yapılabilecek

Çeşitli işbirliklerinin ve an-
laşmaların masaya yatırıldığı 
toplantının ardından İZÜ ile 
Devlet Arşivleri Genel Müdür-
lüğü arasında bir protokol im-
zalandı. İmzalanan protokol 
kapsamında, İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Tarih, Türkçe 

Öğretmenliği Bölümleri ve İsla-
mi İlimler Fakültesi’nde öğrenim 
gören öğrenciler ile “Üniversite 
Ortak Seçmeli Dersler” programı 
altında açılan Osmanlıca dersle-
rini alan öğrencilere, ilim ve kül-
tür tarihimiz açısında son derece 
zengin arşiv mirasımızın tanıtıl-
ması ve bu alanda öğretici uygu-
lamaların ortaklaşa yürütülmesi 
kararı alındı.

Anlaşma sayesinde İZÜ eği-
tim programına uygun olarak 
belirlenen ders gününde, öğren-
ciler, ders uygulamalarını Os-
manlı Arşivi Daire Başkanlığın-
da gerçekleştirebilecek.

İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi İşletme ve 
Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, Paris Sorbonne Üniversi-
tesi’nde dünyanın saygın iktisat 
tarihçileri ile “18. Yüzyıldan 21. 
Yüzyıla G7 ve E7 Ülkelerinin 
Kalkınma ve Büyüme Dinamik-
leri ve Politikaları”nın tartışıldığı 
bir konferansa katıldı. Prof. Dr. 
Bulut, Osmanlı’dan Günümü-
ze Türkiye’nin son iki yüz yıllık 
Ekonomik Büyüme ve Kalkınma 
Serüvenini konu edinen bir su-
num gerçekleştirdi.

“En Hızlı Büyüyen Ekonomi: 
Türkiye Ekonomisi”

Bulut, burada yaptığı su-
numda 19. yüzyıldaki Osmanlı 
ekonomisini değerlendirdikten 
sonra 20. yüzyılda Türkiye’nin 
büyüme ve kalkınma sürecini 
değerlendirdi. Türkiye’nin 2017 
yılında %7,4 oranında büyü-
düğüne dikkat çeken Prof. Dr. 

Mehmet Bulut “Türkiye’nin bu 
büyüme performansıyla hem G7 
ve hem de E7’nin yer aldığı G-20 
ülkeleri içerisinde en hızlı büyü-
yen ekonomilerden biri” olduğu-
nun altını çizdi.

Prof. Dr. Bulut “Dünya gayri 
safi milli hasıla üretiminde ABD, 
Japonya, Almanya, İngiltere, 

Fransa, Kanada ve İtalya’nın yer 
aldığı G7’nin payı, 2015’e kadar, 
Çin, Hindistan, Brezilya, Mek-
sika, Rusya, Endonezya ve Tür-
kiye’nin içerisinde bulunduğu 
E7’den daha fazlaydı. 2015’ten 
sonra ise E7, G7 den daha büyük 
bir pay almaya başladı.” dedi.

Menderes, Özal ve Erdoğan 
dönemlerindeki büyüme per-
formansını kıyaslayan Dr. Bulut, 
2023 ve 2053 yıllarında ulaşılabi-
lecek ekonomik büyüklükle ilgili 
potansiyeller ve projeksiyonlar 
üzerinde de durdu. Türkiye’nin 
sahip olduğu potansiyellere özel-
likle de “genç ve dinamik” nüfusa 
dikkat çeken Dr. Bulut, medeni-
yet coğrafyasının yükselen yıldı-
zın Türkiye olduğunu vurguladı.
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R "Medeniyet 
Coğrafyasının 

Yükselen 
Yıldızı: 

Türkiye"

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİMİZ AÇISINDA SON DERECE 
ZENGİN ARŞİV MİRASIMIZIN TANITILMASI VE BU ALANDA 
ÖĞRETİCİ UYGULAMALARIN ORTAKLAŞA YÜRÜTÜLMESİ 
KARARI ALINDI.
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İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi ev sahipliğin-
de düzenlenen “Islam and Mo-
dern Psychology” Konferansı, 
İSEFAM Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

New York University Abu 
Dhabi Öğretim Üyesi Abdallah 
E. Rothman, Cambridge Muslim 
College Öğretim Üyesi Profesör 
Dr. Abdur Rasjid Skinner ve İs-
tanbul Sabahattin Zaim Üniver-

sitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. 
Malik Badri’nin konuşmalarının 
yer aldığı konferansa yoğun bir 
katılım olduğu gözlendi.

Prof. Dr. Malik Badri: “İs-
lam’ın Psikolojiden Bağımsız 
Olduğunu Düşünenler Cahil”

Prof. Dr. Malik Badri: ‘‘Eğer 
bir psikolog olursanız ve psi-
kolojiyle ilgili çalışmalar ya-

parsanız, bütün psikolojiniz 
değişecektir.” açıklamasında bu-
lunurken, “İslam’ın psikoloji ile 
hiçbir ilgisi olmadığını düşünen 
bazı psikologların İslam konu-
sunda cahil, uzman oldukları 
psikoloji hakkında bilgisiz’’ ol-
duklarını belirtti.

Konuşmacılar konferans bo-
yunca, İslam ve Modern Psiko-
loji ilişkisini detaylı bir şekilde 
tartıştı.

İZÜ  
“İslam ve Modern 
Psikoloji”de Yeni 

Ufuklar Açıyor
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Halkalı Ziraat ve Bay-
tar Mektebi mezunları buluşma 
günü güzel bir anıya sahne oldu. 

İkinci Abdülhamid tarafın-
dan inşa edilen Halkalı Ziraat ve 
Baytar Mektebi’nde, 40 yıl önce 
bulunan Osmanlı süvari kılıcı ye-
niden ait olduğu yere ulaştırıldı.

Yüzyılı aşkın bir süre ülke 
tarım ve hayvancılığının kalkın-
ması için hizmet veren Halkalı 
Ziraat ve Baytar Mektebi mezun-
ları her yıl geçmiş günleri anmak 
amacıyla bir araya geliyorlar. Bu 
yıl yapılan mezunlar buluşma-
sında yine eski günler yâd edildi. 

Tarihi okuldan mezun olan 
ve televizyon ekranlarından da 
tanıdığımız doğal yaşam uzmanı 
Erkan Şamcı, geçmişte Halkalı 
Ziraat ve Baytar Mektebi olarak 
hizmet veren kampüsün İZÜ’ye 
verilmesinin son derece içlerine 
sinen bir durum olduğunu be-
lirterek, İZÜ’nün uluslararası bir 
üniversite olmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Daha sonra ‘Şimdi 40 yıllık 
bir emanetin iade edilmesine gel-
di sıra’ diyerek yanında getirdiği 
Osmanlı süvari kılıcını İZÜ Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Bulut’a 
takdim eden Şamcı söz konusu 
kılıcın hikâyesini şöyle anlattı: 
“1978 yılında okuldan mezun 
olmadan önce mezuniyetlerine 
az kalan öğrenciler artık kıdemli 
oldukları için okulda daha rahat 
dolaşabiliyorduk. Bu durum son 
keşiflerimiz yapmamıza imkan 
veriyordu. Bir gün tarihi binanın 
son bölümünde, üst kata bulu-
nan terzi odasının içinde çöp-
lerin arasına karışmış bir nesne 
gördüm. Elime aldığımda bir Os-
manlı süvari kılıcı olduğunu fark 

ettim. Hiç sezdirmeden bu kılıcı 
aldığımda soba boyası ile boyan-
dığını anladım. Ve elbisemin ara-
sına saklayarak evime götürdüm. 
Daha sonra Kapalı Çarşıya götü-
rerek temizlettirdim.” 

Halkalı Ziraat ve Baytar Mek-
tebi’nden mezun olmanın kendi-
si için iftihar vesilesi olduğunu 
aktaran Şancı, “Kırk yıl boyunca 
bu tarihi bina ile olan bağımı bu 
obje sürdürdüm. Yıllar geçti, dü-
şündüm ve okulumuzun artık 
emin ellerde olduğunu muhte-
şem bir iradeye teslim edildiğini 
anlayınca artık bu kılıcı teslim 
edeyim istedim” dedi.

Osmanlı Süvari Kılıcı 
40 Yıl Sonra Ait 
Olduğu Yerde
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İZÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Bulut, Malezya Eğitim 
Bakanı İdris Jureh ve heyetini 
makamında ağırladı. Malez-
ya Eğitim Bakanı ve heyetinin 
üniversitemizde gerçekleştirdiği 
ziyarette ikili iş birlikleri görü-
şüldü.

Rektör Prof. Dr. Mehmet 
Bulut ile Malezya Eğitim Bakanı 
arasında gerçekleştirilen iş birliği 
toplantısında iki ülke arasındaki 
gelecek vizyonu konuşulurken, 
ortak eğitim çalışmalarının öne-

minin vurgulandı. Ayrıca top-
lantıda çeşitli projeler hakkında 
fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrası taraflar bir-

birine hediye takdiminde bu-
lundu. Hediye takdimi ardından 
toplu fotoğraf çekimi ile görüşme 
son buldu.

İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Arif Ersoy, Gazze İslam 
Üniversitesi heyetini ağırladı.

İZÜ Halkalı Kampüsü’nde 

gerçekleşen ziyarete, Gazze İslam 
Üniversitesi’ni temsilen Mütevelli 
Heyet Başkanı Prof. Dr. Nase-
reddin Almuzaini, Eski Rektör 
Dr. Kamalain Shaath, Türkiye 

Temsilcisi Moin Naim ve üni-
versitenin Türkiye ofisinden Raif 
Alshorafa katıldı.  Albaraka Türk 
Katılım Bankası Genel Müdür 
Yardımcısı Temel Hazıroğlu’nun 
da hazır bulunduğu görüşmede, 
üniversitelerin faaliyetleri ve aka-
demik işbirliği konuları üzerinde 
duruldu. Her iki üniversitenin 
temsilcileri de özellikle lisansüstü 
eğitimde işbirliğine açık oldukla-
rını ve bu yönde çalışmaların ya-
pılabileceğini dile getirdi. 

İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi, Türk Hava 
Yolları Genel Müdürü Bilal Ek-
şi’yi ağırladı. İZÜ İşletme Yö-
netimi Yüksek Lisans dersinde 
sunum gerçekleştiren THY Ge-
nel Müdürü Bilal Ekşi ardından 
öğrencilerden gelen soruları ya-
nıtladı.

“Türk Havacılık Sektörünün 
Gelişimi Dünyada Örnek Bir 
Hikâyedir”

THY Genel Müdürü Bi-
lal Ekşi sunumunda Türkiye’de 
hava taşımacılığının gelişimi 
ve THY’nin kurumsal yapısına 
değindi. Türk havacılık sektörü-
nün 2003 yılından itibaren hızla 
büyüdüğünü belirten Bilal Ekşi 
“Türkiye’de 2003’te 162 geniş 
gövdeli uçak varken şu an bu sayı 
518 oldu. Toplam yolcu sayısı 30 
milyondan 122 milyona çıktı. 
Sektörün ürettiği ciro 2.2 milyar 
dolarken, bu rakam 23.4 milyar 
dolara yükseldi. 26 olan hava-
limanı sayısı da 55 oldu. Türki-
ye’deki sivil havacılığın gelişimi 

dünyada örnek olarak anlatılabi-
lecek bir hikâyedir” dedi.

İstanbul’a Dünyanın En 
Büyük Havalimanı

Bilal Ekşi İstanbul’da zaman 
içinde yeni bir havalimanı ihtiya-
cı doğduğunu ifade etti. Ekşi “İs-
tanbul için dünyanın en büyük 
havalimanı projesi çizildi. Yeni 
havalimanı 6 pistli, 150 milyon 
yolcu kapasiteli ve tüm dünya 
için bir aktarma merkezi konu-
munda olacak. 3. Havalimanı 
inşallah gelecek sene 29 Ekim’de 
açılacak. Şu anda yüzde 70’i ta-
mamlandı. Sadece bu havalima-

nı gayrisafi milli hasılaya yüzde 
4,9 civarında katkıda bulunacak” 
diye konuştu.

THY Genel Müdürü Bilal 
Ekşi sunumuna THY’nin ku-
rumsal yapısı hakkında bilgiler 
vererek devam etti. Bilal Ekşi 
THY ile ilgili olarak “Çalışmala-
rımızı 11 ortak şirketimiz ile bir-
likte yürütüyoruz. 50 bine yakın 
personelimiz var. THY’nin top-
lam cirosu 14.3 milyar dolar” ifa-
delerini kullandı. Konuşmasının 
devamında ortak şirketler hak-
kında bilgiler verdi. Ders, yüksek 
lisans öğrencileri ile yapılan so-
ru-cevap bölümünün ardından 
sona erdi.
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Artık  
Eğitimde 

Uçuşa Geçme 

Zamanı

Gazze İslam 
Üniversitesi’yle

İşbirliği

Malezya Eğitim Bakanı 
İdris Jureh İZÜ’de
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İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi yıl içinde dü-
zenlediği çalıştay, sempozyum 
gibi akademik toplantılara bir 
yenisini daha ekledi. İSEFAM 
Konferans Salonunda düzenle-
nen Şerif Mardin Çalıştayı’nda 
alanında uzman akademisyenler 
İZÜ’de biraraya geldi.

İZÜ öğrencilerinin yoğun 
katılım gösterdiği çalıştayda, Şe-
rif Mardin, farklı düşünceleri ve 
yönleriyle ele alındı. Altı farklı 
başlık altında yapılan sunumla-
ra üniversitemiz Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş 
moderatörlük yaptı.

Program, İZÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut’un açılış ko-
nuşmalarıyla başladı. Rektör 
Bulut konuşmalarında bu tür 
çalışmaların düşünce dünyamızı 
zenginleştirmedeki öneminin al-
tını çizdi. Rektör Prof. Dr. Meh-
met Bulut’un konuşmalarının 
ardından “Şerif Mardin Çalıştayı” 
sunumları başladı. 

Marmara Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ergün Yıl-
dırım’ın “Şerif Mardin’in Türk 
Modernleşmesini Okuma Biçimi” 
başlıklı sunumu ile başlayan 
program, Prof. Dr. Kadir Cana-
tan, Doç. Dr. Süleyman Doğan, 
Yrd. Doç. Dr. Erkan Çav ve Yrd. 
Doç. Dr. Murat Özkul’un sunum-
larıyla devam etti. Programın son 
oturumu ise İZÜ Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Özcan Hıdır’ın “Şerif 
Mardin’in İslami Kavramları Kul-
lanma Biçimi” başlıklı sunumu 
ile gerçekleşti.

Düzenlenen oturumlar so-
nunda dinleyicilerin soruları 
cevaplandı. Soru-cevap bölü-
münün ardından yapılan hediye 
takdimleri ve fotoğraf çekimi ile 
programımız sona erdi.

Şerif Mardin'in 
İzinde

Eski başbakanlarımız-
dan merhum Prof. Dr. Necmet-
tin Erbakan vefatının 7. yılında 
İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi’nde anıldı. 

İZÜ Milli Gençlik Kulü-
bü’nün düzenlediği anma prog-
ramına konuşmacı olarak İZÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif. 
Ersoy, Gazeteci Mustafa Kurdaş 
ve Yazar Ekrem Şama katıldı.

Prof. Dr. Ersoy: “Bu Çağın 
Kurtuluşu Adil Düzendir”

İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Arif Ersoy, konuşması-
nın başında Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ı, “Bize yeni bir ufuk 
açan ve yaşayışıyla bize yol göste-
ren hocamızı rahmetle yâd ediyo-
ruz. Mekânı cennet olsun” sözle-
riyle andı. Necmettin Erbakan’ın 
iki miras bıraktığını belirten Prof. 
Dr. Ersoy: “Erbakan Hoca bize iki 
tane miras bırakmıştır. Bunların 
ilki toplantı adresidir. Toplantı 
adresi ise milli görüştür. Yani İs-
lam’ın temel ilkeleridir. İkincisi de 
adil düzendir. Bu çağın kurtuluşu 
adil düzendir. Burada da gençlere 
görev düşmektedir. Gençler yap-
tıkları çalışmalarla bunu başara-
caktır” dedi.

Kurdaş: “Hoca, Şiddetten Hep 
Uzak Kaldı”

Gazeteci Mustafa Kurdaş, 
Merhum Erbakan’ın Türkiye’de 
ve dünyada çok büyük bir sosyo-
lojik devrim meydana getirdiği-
ni söyleyerek, “Gençler sokakta 
çatışırken, kavga ederken, Hoca, 
Milli Görüş hareketiyle şiddetten 
hep uzak kalmıştır. Ben Erbakan 
Hoca’yı tanımlarken şu cümleyi 
kurmayı çok severim: Gömleğin 
ilk düğmesini doğru iliklemek 
önemlidir. Çünkü ilk düğmeyi 
doğru iliklerseniz gerisi de doğru 
gelir. İşte bu bakımdan Erbakan 
Hoca İslam Birliği düğmesini 
ilikleyerek işe başlamıştır” dedi.

Erbakan Hoca’nın Selamı

Konuşmasında Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan’ın bir dünya lide-
ri olduğunu ifade eden Yazar Ek-
rem Şama, bu durumu yaşanmış 
bir olay ile anlattı:

“Bir tarihte Türkiye’den bir 
Afrika ülkesine Erbakan Ho-
ca’nın selamıyla bir öğrenci ka-
filesi gidiyor. Bu kafileyi orada 
büyük bir kalabalık karşılıyor. 
Tabii bizim öğrencilerimiz şaşı-
rıp mahcup oluyorlar. Durumu 
sorguluyorlar. Karşılamaya gelen 
kalabalıktan biri durumu Er-
bakan Hoca’nın selamıyla gelen 
sizleri böyle karşılamak zorun-
dayız" diye açıklıyor.
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Yıllar Geçtikce Daha 
Çok Anlaşılan Adam:

ERBAKAN
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İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet 
Bölümü tarafından düzenlenen 
‘2. Sosyal Hizmet Lisans Bitirme 
Tezleri Sempozyumu’ Seminer 1 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Sem-
pozyum fakülte öğretim üyele-
rinin katıldığı bir panelle baş-
larken, öğrenciler lisans bitirme 
tezlerini sundu.

2. Sosyal Hizmet Lisans Bitir-
me Tezleri Sempozyumu’nun ilk 
bölümünde İZÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir 
Canatan, Sosyal Hizmet Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Birinci ve Sosyal Hizmet Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Gülsüm Çamur Duyan’ın konuş-
macı olduğu panel gerçekleştiril-
di.  Panelistlerden Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Birinci konuşmasında 

yapılan tez çalışmaların sadece 
raflarda kalmamasını dilediğini 
belirterek “Yaptığınız çalışmala-
rın daha fazla kişiye ulaşması ve 
farkındalık oluşmasını dilerim. 
Bir adım sonrasında da umarım 
bu çalışmalar yayına dönüşebi-
lir” dedi. Sosyal Hizmet mesleği-
nin iki temel amacının olduğuna 
değinen Prof. Dr. Gülsüm Çamur 
Duyan “Meslekteki iki amaç İn-
san hakları ve özgürlüklerin ger-
çekleşmesini mümkün kılmak ve 
sosyal adaleti sağlamaktır. İnsana 
hayata ve topluma dokunan, sos-
yal değişimi amaçlayan uygula-
malı bir meslek bu. Bunu hiçbir 
zaman unutmamalıyız. Dola-
yısıyla üniversitede edindiğiniz 
bilgileri beceriye dönüştürmelisi-
niz” diye konuştu. Prof. Dr. Kadir 
Canatan ise iyi tezlerin pratikten 

beslenenler olduğuna dikkat çe-
kerek “Okunan metinler bazen 
insanları bir kısır döngüye so-
kabiliyor. Bunu kırmanın yolu 
pratikte ne sorunlar yaşandığını 
sorgulamaktır” dedi.

Açılış panelinin ardından 
Sosyal Hizmet Bölümü öğrenci-
lerinin hazırladıkları tezlerin su-
numları yapıldı. 4’er öğrencinin 
oluşturduğu 10 farklı grup 15’er 
dakikalık sürede çalışmalarını 
sundu. Sunumlarda, “Sosyal Hiz-
metin Toplumsal Algısı, Çocuk 
Hakları İhmal ve İstismarı, Yaşlı-
lıkta Sosyalleşme, Çalışma Yaşa-
mında Engellilerin Karşılaştıkları 
Sorunlar, Yaşlı İstismarı ve İhma-
li, Sosyal Hizmet Öğrencilerinin 
Gelecek Kaygısı, Üniversitede 
Okuyan Suriyeli Öğrencilerin 
Adaptasyon Sorunları, Türkiye’de 
Engellilere Yönelik Bakış Açısı, 
Gençlerin Toplumsal Cinsiyet 
Rollerine İlişkin Algıları ve Gö-
çün Çocuklar Üzerine Etkisi” tez 
konularından bazılarıydı.
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Sosyal 
Hizmet'te Literatüre Genç Bakışlar

İstanbul Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve 
heyeti İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’ne ziyaret gerçek-
leştirdi. İZÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Bulut yapılan görüş-
menin ardından, ziyaret çer-
çevesinde İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi ve İstanbul 
Milli Eğitim Müdürlüğü arasın-
da Eğitimde İş Birliği Protokolü 
imzalandı.

İmzalanan protokol kapsa-
mında, İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi ihtiyacı olan öğren-
cilere çeşitli eğitim programları 
aracılığı katkı sağlayacak. Ayrıca 
“Mesleki Rehberlik” programı ile 

öğrencilerin gelecek tercihleri-
ni en doğru şekilde yapabilmesi 
için katkı da bulunacak.

Özellikle lise öğrencilerinin 
üniversite ortamını tanıması ve 
yerinde görmesi için kampü-

sünün kapılarını açan İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
akademisyenlerini de “Akade-

misyenler Okulda” projesi ile 
öğrencilerle buluşturacak. Bu 
çalışmaların dışında, “Kent 
Kültürü”, “Kariyer Danışman-

lığı”, “Hizmet içi Eğitim” ve ben-
zeri projelerle de İstanbul Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 
çalışarak öğrenciler için iyi bir 
geleceğin yollarını açacak.

İmzalanan “Eğitimde İş Birli-
ği Protokolü”nün ardından taraf-
lar karşılıklı hediye takdiminde 
bulunurken, son olarak bir kam-
püs turu gerçekleştirdiler.

İslam ekonomisi alanın-
da, bankacılık ve finans konuları-
nın çağdaş öncülerinden biri olan 

Prof. Dr. Monzer Kahf, 3 - 5 Ocak 
2018 tarihlerinde, İstanbul Saba-
hattin Zaim Üniversitesi Ulusla-

rarası İslam Ekonomi ve Finansı 
Araştırma ve Uygulama Merke-
zi’ne ziyaret gerçekleştirdi. İslam 
Ekonomisi ve Finansı Bölümü ile 
İslami İlimler Fakültesi’nde görev 
yapan öğretim üyeleri, araştırma 
görevlileri ve yüksek lisans öğ-
rencileri ile bir araya gelen Prof. 
Kahf, ilki “İslami Finansmanın 
Yenilikleri” ve ikincisi “Varlık 
Esaslı Finansmanın Etkisi” olmak 
üzere iki konferans düzenledi.

İZÜ'den İslami Finans  
Yöntemleri 21. yy'da 

Sürdürülebilir Ekonominin 
Temeli Olacak

İZÜ’den Mesleki Rehberlik 
ve Kariyer Danışmanlığı
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TÜBİTAK tarafından 
gerçekleştirilen, “2209-B Sanayi-
ye Yönelik Lisans Araştırma Pro-
jeleri Desteği” 2017 yılı 11. dönem 
sonuçları ve "1001-Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Projelerini 
Destekleme Programı"’nın 2017 
yılı 2. dönem değerlendirme so-
nuçları açıklandı.

"2209-B Sanayiye Yönelik 
Lisans Araştırma Projeleri 
Desteği"

İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü 4. Sınıf öğrencileri Büşra 
Külsoy ve Betül Kevser Tuğla’nın, 
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan 
ERMİŞ’in danışmanlığında ha-
zırladıkları “Yumurta Kabuğu 
ve Zeytin Çekirdeğinin Çikolata 
Kaplamalı Yulaflı Bisküvilerde 
Kullanılması” başlıklı projeleri 
TÜBİTAK tarafından desteklen-
meye layık görüldü.

Büşra Külsoy ve Betül Kevser 
Tuğla’nın TÜBİTAK tarafından 
desteklenmeye layık görülen bu 
projeleri, çikolata kaplamalı yu-
laflı bisküvinin; kalsiyumca zen-
gin yumurta kabuğu ve biyoaktif 
bileşenler içeren zeytin çekirdeği 

tozu ile zenginleştirilerek sağlığa 
faydalı fonksiyonel bir ürün ge-
liştirilmesi ve böylece gıda atık-
larının değerlendirilmesi amaç-
lanıyor.

TÜBİTAK’ın düzenlediği 
“2209-B Sanayiye Yönelik Lisans 
Araştırma Projeleri Desteği” prog-
ramı üniversitelerde öğrenim 
görmekte olan lisans öğrencile-
rini; projeler yoluyla araştırma 
yapmaya teşvik ediyor.

"1001-Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Projelerini 
Destekleme Programı"

TÜBİTAK tarafından düzen-
lenen 1001-Bilimsel ve Tekno-
lojik Araştırma Projelerini Des-

tekleme Programı’nın 2017 yılı 
2. dönem değerlendirme sonuç-
larına göre İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İb-
rahim Gülseren “Türk Fındığı 
Küspesinin Fonksiyonel Gıdalarda 
Kullanılmasının İncelenmesi” baş-
lıklı araştırması bilimsel olarak 
desteklenmesine karar verildi.

TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Projele-
rini Destekleme Programı ise 
yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel 
yorumların yapılması veya tek-
nolojik problemlerin çözümlen-
mesi için hazırlanan projelerin 
bilimsel olarak desteklenmesini 
amaçlıyor.

İlkbahar Okları İstanbul 
İl Şampiyonası,  24-25 Mart 2018 
tarihlerinde Büyükçekmece Ata-
türk Spor Kompleksi’nde gerçek-
leşti. Şampiyonaya katılan İZÜ 
Okçuluk Takımı sporcularımız, 
toplamda 2 kupa ve 6 madalya 
kazanarak büyük bir başarıya 
imza attı. 

Şampiyonanın ilk gününde 
Makaralı Yay Erkekler ve Maka-
ralı Yay Bayanlar kategorilerinde 
gerçekleşen yarışmanın ikinci 
gününde ise Klasik Yay Erkekler 
ve Klasik Yay Bayanlar kategori-
lerinde takım ve ferdi yarışmalar 
yapıldı. 

Sporcularımızdan Hilal Nur 
Özçırak, Makaralı Bayanlar Bi-
reysel Kategorisi 1.si olurken 
Takımlar Kategorisinde ise Hilal 
Nur Özçırak ve Beyzagül Yıldı-
rım’ın yer aldığı okçuluk takımı-
mız Makaralı Bayanlar 1.si oldu. 

Şampiyonanın ikinci günün-
de ise Meryem Armutçu, Klasik 
Yay Bayanlar Bireysel Kategorisi 
1.si olurken takımlar kategori-
sinde de Rabia Kaya ve Meryem 
Armutçu turnuva 2.si oldular.

Dünya Basın Mensupla-
rı Derneği’nin düzenlediği “2017 
Yılın Enleri” ödülleri sahiplerini 
buldu. Çırağan Sarayı’nda 2 Ocak 

2018 tarihinde düzenlenen ödül 
töreninde çeşitli kategorilerde 
yıla damgasını vuran çalışmalar 
ve kişiler ödüllendirildi. İstanbul 

Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
İslam Ekonomisi ve Finansı ala-
nında yaptığı çalışmalarla ödüle 
layık görüldü. Ödül, Dünya Ba-
sın Mensupları Derneği Başkanı 
Muzaffer Tunç tarafından İZÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bu-
lut’a takdim edildi. Dünya Basın 
Mensupları Derneği tarafından 
yedinci kuruluş yılı dolayısıyla 
düzenlenen tören medya, eğitim 
ve siyaset dünyasından birçok ki-
şiyi bir araya getirdi.

Dünya Basın 
Mensupları Derneği’nden 

İZÜ’ye Ödül

Okçuluk Şampiyonasında 
İZÜ Rüzgârı: 2 Kupa 6 Madalya

H
A

BE
R

-
LE

R İZÜ’lü Akademisyen ve Öğrencilerin TÜBİTAK Başarıları 
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stanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Erkek Basketbol 
Takımı kuruluşunun 2. yı-
lında, 22 takımın mücadele 

ettiği İstanbul Üniversitelerarası 
2. Lig müsabakalarını başarıyla 
tamamlayarak 1. Lig’e yükselme-
ye hak kazandı.

Bir yıl boyunca yoğun antren-
man ve müsabakalar neticesinde 
başarılı bir sezon geçiren İZÜ 
basketbol takımı 1. Lig’e yükseldi.

Sezonu değerlendiren İZÜ 
Basketbol Antrenörü Ferdi Öz-
türk  "Geçen sene edindiğimiz tec-

rübelerle her maça takım olarak 
da üstüne koyarak çıktık. Köklü 
ve önemli üniversitelerin olduğu 
ligde hedefimiz başarılı olmaktı. 
Bu hedefi gerçekleştirdiğimiz için 
mutluyuz. Seneye 1. Lig’de mü-
cadele edecek olmaktan dolayı da 
heyecanlıyız.  1. Lig’de yine bir ba-
şarı kazanıp üniversitemize kupa 
kazandırmak istiyoruz." dedi.

İZÜ takım kaptanı İsmail 
Özay’da, takım arkadaşlarıyla 
birlikte zoru başardıkları için 
mutlu olduklarını belirtirken, 
Önümüzdeki sezon 1.ligde ken-

dilerini oldukça zorlu rakiplerin 
beklediğini ama sıkı bir çalışma 
ile üst sıralarda yer alacaklarını 
ifade etti.

İZÜ Spor Uzmanı İbrahim 
AKGÜN ise "Emeklerimiz boşa 
çıkmadığı için mutluyuz. Bu sene 
inandık ve bir aile olarak kenet-
lendik. Basketbol takımımız, üni-
versitemize bir başarı daha ka-
zandırdığı için mutluyuz. Seneye 
1. lige çok iyi hazırlanıp orada da 
başarılı olmak istiyoruz. Hedefi-
miz Süper Lig’e çıkmak” açıkla-
masında bulundu.

İZÜ Erkek 
Basketbol 
Takımı da 
1. Lig’de!

FUTBOL
TAKIMININ ARDINDAN
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