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Efendi’nin bu sözü, sınırlı iradesi ile insanın çabasına kar-
şılık nihai sonu anlatır. Tul-i emelde bulunan insan, gölge-
sini enginde yatan o berrak sayfada gezindirme hevesleri-
nin beyhudeliğine dönüp baksa kendini sürekli yaratılışın 
akışına bırakmaya nasuh bir niyet edecektir. Zira akışa 
mani olmak ne mümkün!

Kıymetli okur, KOCAV Bülteni de kâinatın bu akışındaki 
zerreyi miskal serüvenine 71. sayısıyla devam ediyor. 
Ahlakın bilimde yer edinebilmesinden Türk mitolojisine 
kadar birçok farklı konunun ele alındığı KOCAV Sohbet-
leri ile Düşünce Dergisi yazarlarını ağırladığımız Düşünce 
Sohbetleri her zaman olduğu gibi bu sayıda da sizlerin 
istifadesine sunuluyor. KOCAV Bülteni’nde mütemadiyen 
yerini alan köşelerimiz Bir Fotoğrafın Anlattığı ve Duygu-
lara Vakıf Olmak sayfaları ise gönlünüze hitap etmek için 
hazır. Her sayıda merakla beklenen Mektup Var köşesine 
gelince yine gurbette olan bir KOCAVlının özlemini pay-
laşmakta.

Hem fikri hem hissi yazıları bulduğunuz bu sayfalar KO-
CAV Bülteni’ni yalnızca haber yapma amacındaki bir der-
giden ziyade acısıyla tatlısıyla yaşanılan günlerin kaleme 
alındığı bir günlük misali yapıyor.

Hakikatte hakkımızda yazılan yazılmıştır. Günlük tutan el-
ler, yazgıya gücü yettiğince eşlik etmek ister. Bilindiği gibi 
kalemin izinde yürümeye niyetimiz.

Olan oldu, olacak olan da oldu. KOCAV Bülteni ekibine 
düşen ise olanlardan haberi olmayanları kalemleriyle 
ağırlamak olacak. Kıymetli ekip arkadaşlarıma teşekkür 
eder, keyifli okumalar dilerim…

Pek sevgili KOCAV Bülteni okurları, yeni bir sayımız ile 
daha huzurunuzdayız. Gönüllü olarak yapılan işlerin, yal-
nızca Allah rızası gözetilerek ve karşılığında bir beklentiye 
girmeden sarf edilen emeklerin neticesi baldan tatlı olur. 

Düşünceler ve bu uğurda verilen gayretler oldukça önem-
li. Bunun için söylenmeli, yazılmalı ki paylaşılabilsin. 
Yollar bir bir açılsın. İnsanoğlu tecrübeler edinsin ki yol 
alabilsin. Çünkü “Söylediklerimizden çok söylemedikle-
rimize pişman oluruz çünkü dile getirilmemiş düşünce, 
gidilmemiş yoldur.” O halde düşüncelerimiz ve karşılığın-
daki emeklerimiz için yollarımız çıkmaz sokaklara düşme-
sin diye itinalı olmakta fayda var. 

Bu sayıda bir kez daha göreceksiniz ki bu bilinç ile, öğren-
cilerle Güz Dönemi Seminerleri değerlendirildi. Düşünce 
dergisinin “Piyasa” dosya konulu sayısı çıktı.  Vakıf Meclis 
Üyelerimiz çeşitli televizyon programlarına, radyo prog-
ramlarına konuk oldular. Seminer hocalarımız ve me-
zunlarımız kitaplar çıkardı, editörlük yaptılar. Kimileri de 
çeşitli ödüllerin sahibi oldu. 

İnandıkları uğruna sözünü esirgemeyen, ahlak ve bilginin 
gelişimine öncülük eden KOCAVlıların hedefi; Allah rızası 
için verilen emeklerin karşılığı olmak. Bülteniyle de tüke-
tim çağında üretici olma yolunda atılan anlamlı bir adım 
olabilmek. Çünkü yaşadığımız şu çağda her şeyi o kadar 
hızlı tüketiyoruz ki ne sabır eşiğimiz kalmış ne telaşlarımı-
zın bir manası.  Biz, kıymetli okurlarımız! Biz, tüketmekten 
ziyade hazmedelim. Duygularımız ve düşüncelerimizin 
tükenmesine mâni olup derin bir ah ve oh demenin key-
fine varalım. 

Gidilmemiş yollar bırakmamak dileğiyle.

Tuğçe KabakcıHilal Nur Sayman

Vakıf Günlüğü

Editörden
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Alman Eğitim Sistemi ve Türk Çocukları   > Gülceren KÖKCE
 > Beyzanur KANDEMİR

 Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının aldığı eğitim, Almanya özelinde Prof. 
Dr. Cemal Yıldız tarafından değerlendirildi. Prof. Dr. Yıldız, yurtdışındaki Türk 
çocukları ile oradaki eğitim olgusunun nedenini ve önemini anlattı.

Dönem Değerlendirme Toplantısı    > Raziye İclal SAYMAN  
 

KOCAV 2021 Güz Seminerleri, COVİD-19 salgını sebebiyle çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi. Giriş, Gelişme ve İhtisas sınıfı öğrencilerinin katıldığı 
seminerler,  8 hafta boyunca devam etti. 

Kocaeli-Balıkesir Bölge Toplantısı   > Ayşenur GÜZ  
 

KOCAV Bölge Toplantılarında dördüncü bölge toplantısı, Kocaeli-Balıkesir 
illeri özelinde yapıldı. Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantılar sayesinde KOCAV 
mensupları bir araya gelme fırsatı yakaladılar.

Finans Sistemi ve Krizler   > Afra YÖRÜKOĞLU   

Ekonomist Atilla Yeşilada, 18. Düşünce Sohbeti’nde finans sisteminin 
ekonomik adaletin sağlanmasına yardımcı olacak şekilde değişmesi 
gerektiğini değerlendirdi.

Seminer Hocamız > Gülceren KÖKCE  
Prof. Dr. Teoman Duralı Vefat Etti 
Türk ilim dünyasının önemli isimlerinden Vakfımızın pek çok faaliyetine destek 
veren Seminer hocalarımızdan Prof. Dr. Teoman Duralı 6 Aralık 2021 tarihinde 
İstanbul’daki evinde vefat etti.

Mücadele Zırhı  > H. Aybala TÜZÜN
Biz “Hilalin gölgesinde, kalemin izinde” ilerleyen KOCAVlılar olarak başımızı dik, 
gönlümüzü ferah tutacağız. Tüm dünyanın cebelleştiği salgın musibeti karşısın-
da hedeflerimiz uğrunda çabalamaktan, mücadele etmekten ve sabretmekten 
vazgeçmeyeceğiz.
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Zamanın Yolu ve Yolcusu > Meryem KARAKULAK

İlme, sanata, ahlaka dair gönül susuzluğu içinde olanların, zaman sürekli değiş-
se de ahvalini duruşunu değiştirmeyenlerin yolculuğu, beka âleminden gelen-
lerin bu âlemde de oranın insicamını aramaya çalışmalarındandır.

Geçmiş Zaman Olur ki... > Gülceren KÖKCE

Bazen öyle anlar gelir ki, ama bugün cumaymış, yarın cumartesiymiş, çoğumuz

gitmiş de azımız kalmış umurumuzda değildir.

21 | 2021 Güz Dönemi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

23 | Düşünce Dergisi’nin 14. Sayısı Çıktı

25 | Vakıf Meclis Üyelerimiz Radyo-1’e Konuk oldu

26 | Vakıf Meclis Üyemiz Doç. Dr. Mesut Aytekin

        haberler.com’a Konuk Oldu

26 | Radyodan Gelen Ahenk “İnsan ve Gerçek” 

         Kitabı Hazırlandı

27 | KOCAV KAGEM İcra Kurulu Toplandı

28 | Seminer Hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Baysan 

         “Gönül Coğrafyamız” Programının Sunuculuğunu Yapıyor

28 | Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar Özkan 

        TRT Radyo 1’e Konuk Oldu

29 | “Durmuş Hocaoğlu ve Modernleşme” Kitabı Çıktı

29 | Vakıf Meclis Üyemiz Bünyamin Aksungur’dan

         “Barika-i Hakikat” Programında Müzik Ziyafeti

30 | Yaşayan İnsan Hazineleri Ödüllendirildi

31 | Çarpıtılmış Gerçekliğin İnşası İki Cildiyle Raflarda

31 | Mezunlarımızdan Arş. Gör. Dr. Murat Kalkan’ın Editörlüğünü

         Yaptığı Kitap Yayımlandı

6 | Bilim Hayata Soyluluk ve > Beyzanur KANDEMİR

      Anlam Kazandıran Bir Ülkü > Gülceren KÖKCE

8 | Salgın Sürecinde Medya > Beyzanur KANDEMİR

          > Gülceren KÖKCE

10 | Türk Mitolojisi > Beyzanur KANDEMİR

          > Gülceren KÖKCE

14 | Rusya ve NATO Rekabeti > Beyzanur KANDEMİR

          > Gülceren KÖKCE

16 | Piyasa ve Piyasalaşmanın > Afra YÖRÜKOĞLU

        Sosyal Hayata Etkisinin Değerlendirilmesi

33 | Hakk’a Hakkıyla Yürüyen Bir Gönül İnsanı: > Nilhan DİLEKLİ

        Prof. Dr. Ali Murat Daryal

35 | Ali Murat Daryal’ın Ardından… 39 | Sevgili KOCAV Ailesi > Zülal TOPRAK

4 | KOCAV’da Türk İslam Sanatlarından > Meryem KARAKULAK

      Hüsn-i Hat Mevsimi 

NEYİ NEDEN YAPIYORUZ?



“Kur’an-ı Kerim Hicaz’da nazil oldu, 
Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” 

Bu veciz söz KOCAV’da yerini bul-
maya devam etmektir. Arapça 
“hatt” mastarından türeyen yazı, 

çığır, yol anlamlarına gelen “hat” kelimesi, 
terim olarak “Arap yazısını estetik ölçülere 
bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı 
(hüsn-i hat)” anlamında kullanılmıştır. 
Osmanlı’dan günümüze kadar gelen, çiz-
gilerin büyük bir incelik ve titizlikle iş-
lenmesiyle yazılan hat sanatı, Gelenekli 
Türk İslam Sanatı’nın yapı taşları arasında 
önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul, Türk-
ler tarafından fethedildikten sonra hat sa-
natının ölümsüz merkezi olmuştur. Bütün 
İslam âlemi hat sanatını öğrenebilmek için 
İstanbul’a koşmuştur. 

Gelenekli Türk İslam Sanatlarını 
Öğretiyoruz
Öğrenci okutan vakıf şiarıyla öğrenci-

lerinin ilmen ve ruhen gelişimine önem 
veren KOCAV, geçmişini bilen, milli kül-
tür ve değerlerine bağı münevverler ye-
tişmek maksadıyla çeşitli eğitimler dü-
zenlemektedir. KOCAV’da Gelenekli Türk 
İslam Sanatları’nın yeri ayrı tutulmaktadır. 
Türk İslam medeniyetinin neşv-ü neva 
bulmasında zemini hazırlayarak alanında 
uzman hocalarla öğrencilerini buluşturan 

KOCAV, öğrencilerinin estetik değerlerini 
yükseltirken aynı zamanda bu alanlarda 
usta sanatçıların yetişmesine de vesile ol-
maktadır.

Gelenekli Türk İslam Sanatlarını ni-
telikli üretime yönlendirip, geliştirmek, 
yaygınlaştırmak, desteklemek ve gelecek 
nesillere en doğru şekilde aktarılmasını 
sağlamak amacıyla KOCAV bünyesin-
de hat sanatı kursu 2008’den bu yana yer 
vermektedir. Yaşayan en önemli değerle-
rimizden, sanatkârlarımızdan Hattat Hü-
seyin Kutlu’dan icazet alan Hattat Ceyhun 
Oydem gözetiminde ilk olarak dersler 
Vakıf merkezimiz olan Hacı Arif Bey Ko-
nağı’nın Hasan Kılıçaslan Kütüphanesi’n-
de başlamıştır. Etkinliklerinde sürekliliğe 
önem veren KOCAV,  her dönemde hat 
kursunu açmış ve çalışmalarına her tür-
lü desteği vermiştir. Hat kursu için Hacı 
Arif Bey Konağı’nın en üst katındaki kü-
çük balkon düzenlenerek Hat Odası ha-
line getirilmiştir. Daha ferah ve rahat bir 
zemine hâkim olması adına açık renk de 
boya tercih edildi. Çoklu çalışmaya uygun 
bir masa ve gerekli teknik cihaz ile tamam-
lanan odanın ısıtma sistemi de yenilendi. 
Hat dersleri artık yeni mekânında ücretsiz 
olarak cumartesi günleri, 12.00-14.00 saat-
leri arasında yapılmaktadır. 

Kurslara katılan öğrencilere dönem 

NEYİ, NED
EN

 YAPIYORUZ?

KOCAV’da Türk İslam 
Sanatlarından Hüsn-i Hat Mevsimi

Meryem KARAKULAK
(Genel Yayın Yönetmeni)
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sonu sertifika programında sanat sertifikası 
takdim edilmektedir. Ayrıca belli aralıklarla 
düzenlenen KOCAV Gelenekli Türk İslam 
Sanatları Sergileri ile saat kurslarına katılan 
hocalarımızın ve öğrencilerimizin eserleri 
sanatseverlerle buluşturulmaktadır.

Hat derslerinin yanında hat sergilerini 
de gezen kursiyerler, yapılan eski ve yeni 

çalışmalar görmekte; 
bu vesileyle hem usta 
hattatlar yâd edilip hem de ustaların 
eserleri hocalar eşliğinde in-
celenmektedir. Güzel yazının 
zarafetinde, güzel düşünceleri 
kalıcı hale getirelim ve zama-
na nakşedelim. 

Aşk ile Bir Daha…
Hüsn-i hat sanatına ilgim lisede baş-

ladı ama doğrusu ne olduğuna dair bir 
fikrim yoktu. Üniversite için İstanbul’a 
gelince kurslara baktım ama özellikle be-
lediyenin kurslarında başvurular hemen 
doluyordu ve kayıt yaptıramadım. Daha 
sonra üç arkadaşımla kayıt yaptırıp, 
Ceyhun Oydem Hocam ile ilk ders olan 
“Rabbi Yessir” duasının manevi etkisi al-
tında derslere başladık. Tabi bu ilk dersin 
bu kadar uzun süreceğinden haberimiz 
yoktu; yazıyoruz olmuyor, haftaya “aşk 
ile bir daha” diyerek haftalarca yazdık. Bu 
sanatın uzun soluklu sürecinden habersiz 
olup, bir hevesle başlayanlar bu aşamada 
genelde kursu bırakırlar. Ben de yüksek 
lisans ve yurtdışına gitme bahanesiyle 
maalesef “be” harfinde, biraz da günlük 
çalışmak zor geldiği için bir süre ara ver-
dim. Daha sonra tekrar bir istek geldi ve 
Ceyhun Hocam da kabul edince ikinci 
kez hat derslerine başlamış oldum. 

Hat sanatı günlük çalışma gerektiren 
bir sanat, “bir gün yazmayınca el soğur” 
diye ifade edilir ki hattat Kazasker Mus-
tafa İzzet Efendi, cuma günleri görevin-
den dolayı yazıya çalışamadığı için “Cu-
martesi günleri yazdığım yazıyı aradan 
kırk yıl geçse ensesinden tanırım.” dermiş. 
Doktorayla da birlikte bu zor olduğu için 
derslerde yavaş ilerliyordum ama sabırla 
devam ederek 145. dersimde ilk aşama 
olan harfleri tamamladım. Bundan son-
raki süreçte cümleler yazmak vardı ve ilk 
yazdığınız ibare yine bir duaydı: “Mâlik, 

Aziz ve Rauf olan Allah’ın yar-
dımıyla harfleri tamamladım.” 
Harfler dua ile başladı, dua ile 
tamamlandı ama daha zor bir 
süreç başladı. Artık harflerin 
satırda hizalanması, noktala- rın yeri, 
harekeler girdi işin içine. Ceyhun Hoca-
mız öncekilerin harfleri tanıma aşaması 
olduğunu, asıl işin bu aşamada olduğunu 
söyler. Çünkü yaklaşık 200 ders bir kita-
bı takip ediyorsunuz ve önünüzde örnek 
var. Şimdi örnek olmayacak ve kendiniz 
bir şeyler oluşturacaksınız. 

Hat sanatını mesleğim de olan aka-
demiye benzetiyorum. Harfler kısmı li-
sans eğitimi, cümleler yüksek lisans ise 
istif aşaması ise doktora denebilir. Bu 
yüzden mesleki açıdan da katkısı büyük 
oldu; sabrı, pes etmemeyi, düzenli çalış-
mayı öğrendim. Ayrıca hat sanatı göze 
ve ruha incelik ve estetik kazandıran bir 
sanat. Türk hat sanatının bir ekolünü ta-
kip ediyorsunuz, geçmiş hattatlarla da 
bir bağınız oluşuyor. Bu da ruhunuzu ve 
maneviyatınızı da şekillendiriyor. Uğur 
Derman Hoca bir konuşmasında; “hat 
sanatı ruhun hendesesidir” derler demiş-
ti, ruhunuza da şekil veriliyor. Tabi ho-
ca-talebe ilişkisi de çok önemli olan bir 
sanat, birebir çalışılıyor ve Allah izin 
verdiği sürece bir ömür boyu hocanızın 
talebesisiniz. Hat sanatında hocayla tale-
benin ilişkisi bir taraf ahirete göçmedikçe 
bitmez derler, inşallah bizim de Ceyhun 
Hocamıza talebeliğimiz daha uzun yıllar 
devam eder. 

Dr. Ahmet CİNGÖZ (Hat Kursu Öğrencisi)



Bilim Hayata Soyluluk ve 
Anlam Kazandıran Bir Ülkü
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Covid-19 salgını boyunca evlerimizde ağırladığımız birbirinden kıy-
metli misafirlerin dikkate şayan birçok önemli meseleyi istifademize 
sunduğu KOCAV Sohbetleri’nin bu dönemki ilk yayını 15 Ocak 2022 

tarihinde yapıldı. Yönlendiriciliğini Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Musa Taşdelen’in yaptığı sohbetin konuğu pek 
çok farklı alanda araştırma ve ihtisas sahibi olan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. 
Orhan Aslan oldu. Prof. Dr. Aslan’ın öz geçmişi, akademik tecrübeleri ve idari 
vazifelerinin yanında uzmanlık alanındaki çalışmalarının anlatımıyla başlayan 
sohbet, “öğrenme” ve “bilgi” kavramlarının mahiyeti ile devam etti.

Prof. Dr. Aslan, kaybolan ahlakın peşine düşme gayesinin çok mühim ol-
duğunu ve bu arayışın başının da sonunun da ahlaklı davranıştan teşekkül et-
tiğini vurguladı. Ancak bu olgunun içinde birtakım kavramlar geçtiğini, bun-
ların en önemlilerinin ise “öğrenme” ve “akıl” kavramları olduğunu söyledi. 
Bunların birisinin bilinmediği durumda diğerine ulaşılamadığını ifade etti. En 
başta öğrenme kavramına dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, okumanın ve yaşa-
manın temel gayesinin öğrenme olduğunu, insan organizmasının dahi duyu 
organları yoluyla bir şekilde öğrenmeye hizmet ettiğini vurguladı. 

Bilgi ve Fıtrat İlişkisi
Prof. Dr. Aslan, fıtrata bağlı olarak gelişimin kapılarını açan bilginin de bü-

yük anlam taşıdığını söyleyerek sözlerine devam etti. Bilginin özne olan algıla-
yan ile nesne olan algılanan arasındaki ilişki olduğunu ve el-Âlim sıfatını haiz 
Allah’tan kalmış olduğunu dile getirerek, bilgiye sırf bu özelliğinden dolayı, 
akla ve duyulara hitap ettiğinden dolayı saygı duymak gerektiğini vurguladı. 
Bilgisizliğin kalitesizlik doğuracağını söyleyen Prof. Dr. Aslan, bununla ilişkili 
olarak Kur’an’da yer alan ‘‘Kalitenin sayıya galip gelmesi” yasasından bahsetti. 
İnsanın fıtratının kaliteye talip olduğunu, kalitesizliğin ise helak olmak anla-
mına geldiğini belirtti.

Kaybolan Ahlakı Nerede Bulacağız?
Ahlakın arayışı bahsine devam ederken Prof. Dr. Aslan, iyinin ve kötünün 

ahlakın konusu olduğunu ve ahlakın içtimai alanda ferdin fertle, toplumla ve 
devletle olan ilişkileri söz konusu olduğunda ortaya çıktığını belirtti. Bu ilişki-
ler değerlendirilirken ahlaklı olunup olunmadığının sorgulandığını ifade etti. 
Bunun akabinde ahlakın dini alanın neresinde olduğu bahsini açan Prof. Dr. 
Aslan, en başta dinin “akide”, “ahlak”, “ibadet” ve “muamelat” olmak üzere dört 
ayağı olduğunu ifade etti. Sözlerine Kur’an’dan verdiği örneklerle şu şekilde 
devam etti, “Bakara Suresi’nin ikinci ayetinde takva sahibi olmanın hidayete ka-
vuşmanın anahtarı olduğu söylenir. Hidayet ve takva birer kavramdır; ancak 

“Kaybolan Ahlakın Peşinde: Ahlaklı 
Bilim, Ahlaksız Bilim”
Prof. Dr. Orhan ASLAN 
(Emekli Öğretim Üyesi)

Yönlendirici
Prof. Dr. H. Musa TAŞDELEN 

(Sakarya Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi) 
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takva ahlaki bir kavramdır. Takvanın bana 
göre en temel tarifi sorumluluk bilincidir ve 
üstünlük sorumluluktadır. Ne kadar sorum-
luysanız o kadar üstün ve aziz olursunuz.”

Yüce Allah’ın elçimizi tanıtırken “Elbet-
te ki sen muazzam bir ahlak üzeresin.” de-
diğini vurgulayan Prof. Dr. Aslan, Allah’ın 
ilk inen surelerden olan Kalem Suresi’nde 
bunu dile getirdiğini ifade etti. Peygambe-
rimizin böyle bir ahlakla donatılmasının 
yol gösterici nitelik taşıdığını açıklarken 
ahlakın kaybolması üzerine müminle-
rin, gelmiş geçmiş en güzel ahlaklı insanı 
örnek almaları gerektiğini söyledi. Do-
layısıyla Müslüman olan bir toplumda 
ahlakın bu yol göstericilik vesilesiyle asla 
kaybolmaması gerektiğine dikkat çekti. Bu 
noktada Peygamberimizin Kur’an-ı Kerim 
gelmeden önce de muazzam bir ahlak üze-
re olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aslan, 
esasen insanlığın ve yaşayışın en teme-
linde ahlakın lazım olduğu çıkarımında 
bulundu. Ayrıca Kur’an’da farklı peygam-
ber kıssalarının oldukça fazla yer alması-
nın, insanlara kişilik kazandırıp rol model 
teşkil etmek ve ahlak kazandırmak olmak 
üzere iki sebebe dayandığını belirtti. Prof. 
Dr. Aslan, bu bahiste “seküler ahlak” ol-
gusunun imkânsız olduğunu, zira ahlak 
sisteminin ancak bir vicdan üzerine inşa 
edilebileceğini ve ideolojilerin tek başına 
asla ahlak inşa edemeyeceklerini söyleye-
rek sözlerini tamamladı. 

Bilim ve Ahlak İlişkisi 
Sohbetin sonunda bilimin ahlakla ilişki-

sine değinen Prof. Dr. Aslan, bilimin ölüm 
makinaları icat eden yüzünün ahlaka aykırı 
olduğunu dile getirdi. Ancak bilimin temel-
de hayata soyluluk ve anlam kazandıran 
bir ülkü olduğunu ve insanı bayağılıktan 
kurtardığını ifade ederken, dünya üzerinde 
ortaya çıkan sorunların bilimden değil, onu 
kullananlardan ileri geldiğini belirtti. Bili-
min akılla yapıldığını, olması gerekeni değil 
olanı gördüğünü vurgularken bilim ada-
mının çalışmalarında kullanmak zorunda 
olduğu bir kafa disiplini bulunduğunu ifa-
de etti. Bunun ise ancak ve ancak bilimsel 
bilgi üretmeyi zorunlu ve gerekli kılan bir 
ahlak yapısını gerektirdiğinin altını çizdi. 
Bu ahlak yapısının, kafa disiplini ile birlikte 
insanlığın yararına bir faaliyette bulunduğu 
için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sohbetin sonunda “obskürantizm” kav-
ramını açıklayan Prof. Dr. Aslan, bilginin 
güç olarak birilerinin tekeline verilip bazı 
belirli kesimlerin kasten cehalete boğuldu-
ğu sistemlerde bu yaklaşımın ahlakilik ta-
şımadığını belirtti. Nitekim yine Kur’an’da 
Firavun’un kavmini aptallaştırdığı ifade 
edildiğinden ve yönetimlerin de bu tip fa-
aliyetlerle ahlak dışı yaklaşımlar benimse-
yebildiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Orhan 
Aslan, son olarak bilginin güç olduğunu, 
insanı nesne olmaktan çıkararak özne kıl-
dığını ve özgürlük tanıdığının altını çize-
rek sözlerini tamamladı.



KOCAV Sohbetleri, şubat ayı kapsamındaki ikinci sohbetini Aydın Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Akkoyun 
ile gerçekleştirdi. Sohbetin konusu, hepimizin yakından şahit olduğu, 

bizzat yaşadığı süreç olan Covid-19 döneminin medyadaki etkileri üzerineydi. 
Salgın sürecinde medyadan bahsetmeden evvel yaşadığımız süreci kısaca 

özetleyen Prof. Dr. Akkoyun sözlerine şöyle başladı: “Salgın, bireysel ve top-
lumsallığın ötesinde beşeriyeti ele geçiren bir süreçti. Önce bireysel daha sonra 
da toplumsal etkileri oldu.”

Bizi, yaşadığımız gerilim dolu, bir film gibi olan ilk günlere hızlıca götüren 
Prof. Dr. Akkoyun, 2019’un son günü kitle iletişim araçlarında tehlike olduğu 
söylenen virüsten bahsedildiğini, 10 Ocak 2020’de Bilim kurulu oluşturuldu-
ğunu, 11 Mart 2020’de ise ülkemizde ilk vakanın görüldüğünü dinleyicilere 
hatırlattı. 13 Mart 2020’den okulların sınav dönemlerine kadar en başta yalnız-
ca okulları kapsayan ilk kapanmanın yaşandığını ve ardından tehlikenin tüm 
ülkede hissedildiğini ifade eden Prof. Dr. Akkoyun, sürecin ilerleyen günle-
rinde toplumun büyük çoğunluğunda panik yaşandığını ve bu panik halinin 
medyaya yansıdığını, medyada bilgi bombardımanı yaşandığını dile getirdi.

İletişim ve sosyal bilimleri kapsayacak şekilde o günleri, 1-2 ay süreceğini 
düşünerek kayıt altına alan ve 40 günlük haberlerden oluşan ilk araştırmasını 
Mayıs 2020’de tamamlayan Prof. Dr. Akkoyun, araştırmasının “Beşeriyeti Tes-
lim Alan Covid-19” başlığıyla yayımlandığını ve ardından her ay bir makale 
olacak şekilde, toplamda 22 ayrı makale ile sürece eşlik ettiğini belirtti.

Alışkanlıklardan Feragat
Prof. Dr. Akkoyun geçici sandığımız ancak geçici olmayan ve bir alışkanlığa 

dönüşen, dünyada 6 milyon Türkiye’de ise 90 bin kişinin ölümüne sebep olan 
bu sürecin sosyal alanlarda çeşitli alışkanlıkların değişikliğine de yol açtığını 

Salgın Sürecinde Medya 
KOCAV SO
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ifade etti. Prof. Dr. Akkoyun bu değişiklik-
lerden şu şekilde söz etti; “Cenaze ritüelleri 
gibi sosyokültürel değerler dahi çeşitli kişisel 
yaklaşımlar ve toplumsal kurallar değişime 
uğradı.’’

Sağlıklı Medya, Sağlıksız Medya
Medyanın önemli ve yaygın kullanılan 

bir organı olan sosyal medyada yalancı bir 
bilim kurulu oluştuğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Akkoyun, televizyonda ise bunun aksi-
ne bir durum yaşandığını alanında uzman 
bilim insanların çıktığını ve dolayısıyla 
salgın döneminde medyanın üzerine dü-
şen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini dile 
getirdi. O süreçte medya ekrana bir takım 
komplo teorilerinden uzak, tamamen aka-
demik bilimsel ve yetkili kişileri taşımıştı, 
bu durumun eve kapanan bireyler için ge-
leneksel medyadan alınabilecek verimin 
alınması olduğunu ifade etti. “Türk toplu-
muna katkı yaptığını düşünüyorum.” söz-
leriyle döneme ait geleneksel medyadaki 
durumu beğendiğini belirtti.

Medyadaki Hızlı Gelişim
Prof. Dr. Akkoyun, sohbetin devamın-

da salgın süresince yaşlısından gencine 
herkesin medya ve iletişim araçlarıyla iliş-
kisinin arttığını söyledi. Medya platform-
larının yapay zekâya kadar ilerlediğinin, 
kimsenin tahmin edemeyeceği kadar hızlı 
bir dijitalleşme yaşandığının altını çizdi. 
“Bu dijitalleşme sürecinde medya önemli 
bir sorumluluk üstlendi.” dedi.

Geleneksel medya ve sosyal medyanın 
salgın sürecindeki durumunu tahlil eder-
ken şu sözleri söyledi: “Geleneksel medya 
ulusal bazda bilgi verirken, sosyal medya 
yurtdışından doğru ve yanlış pek çok bilgi 
getirdi. Sosyal medya aynı zamanda bilgi 
kirliliğine yol açtı.”. 

Salgının Yarattığı Mahrumiyetler
Tam kapanma sonrası yaşananlar ve 

toplumun her bir parçasının pek çok şey-
den mahrum kalması da sohbetin alt baş-
lıklarından biriydi. Konuyu bir iletişimci 
olarak ele alan Prof. Dr. Akkoyun, görüş-
lerini şöyle özetledi: “Sinemasever, sinema 
izleyemedi. Gazeteci gazete alamadı. Bu or-
tamda dijital film platformları dijital gazete-
ler parladı ve medya bu krizi fırsata çevirdi. 
Hedef kitle olan okuyucu ve dinleyiciler de 
buna karşılık verdi.’’ Tüm bu mahrumiyet-
ler dolayısıyla yaşanan değişimlerin toplum 
nezdinde makul bir zemine oturmasıyla 
sürecin kalıcı olarak evrimleştiğini dile ge-
tirdi. Bu evrimleşme karşısında yok olma 
tehlikesi yaşayan geleneksel medyayla ilgili 
yorumlarını da “Geleneksel medya araçları 
ayak uydururlarsa kitle iletişim araçları çe-
şitlenecek aksi takdirde sinema ve televizyon 
için tehdit oluşacak.” şeklinde dile getirdi. 

Yeni Dijitalleşme: Aile ve 
Eğitim Hayatı
Bu yeni dijitalleşmede medyanın tü-

ketiminde kuşaklar arası farkın gözlem-
lendiğini ifade eden Prof. Dr. Akkoyun, 
kapanmalar sayesinde hatırladığımız aile-
lerimizle iletişim ve ilişkiler bazında ilerle-
yen dönemlerde kopukluklar yaşandığını 
ifade etti. Bu kopukluklar, yeni dijital med-
ya araçları hasebiyle iş ve ev kavramlarının 
birbirine girmesinden ve yahut fazla sosyal 
medya kullanımından kaynaklanıyordu. 
Prof. Dr. Akkoyun bu durumu son olarak 
eğitim bazında değerlendirdi. İlk, orta ve 
yüksek tahsilin çevrimiçi eğitime başarıy-
la ayak uydurduğunu dile getirdi. Ancak 
öğrencilerin, her gün değil, her ay değil 
tam 2 yıl bilgisayar karşısında ders işlemiş 
olmasının aile içi iletişimi olumsuz yönde 
etkilediğini ifade ederek KOCAV sohbeti-
ni sonlandırdı.



KOCAV Sohbetleri’nin 5 Şubat 2022 tarihindeki konuğu Hacettepe Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu 
oldu. Sohbet, “Türk Mitolojisinde Anaerkil Dönem ve Dönüşümler” 

başlığı altında gerçekleştirildi. Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, sohbetin konu baş-
lığını özellikle seçmesinin sebebini, Türk mitolojisi konusunda yeteri kadar 
uğraşmamamız olarak açıkladı.

Mitolojinin Tanımı ve Tarihi Üzerine 
Prof. Dr. Çobanoğlu, ülkemizdeki mevcut mitoloji algısından söz açarak 

Türkiye’de Türk mitolojisinin Türk eğitiminin temeli yapılmaya başlandığı za-
manı Atatürk dönemi olarak ifade etti. Atatürk’ten sonraki dönemde ise Türk 
mitolojisinin yerini Yunan ve Latin mitolojilerinin aldığını söyleyerek bu de-
ğişimin tesirlerinin günümüzde halâ devam ettiğini, mitoloji denildiğinde bu 
nedenden dolayı akıllara ilk başta Yunan mitolojisinin geldiğini belirtti. Mev-
cut algı nedeniyle mitoloji hakkında söyleneceklerin yanlış anlaşılmaması için 
mitolojinin tanımını doğru yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çoba-
noğlu, mitolojinin tanımının kültürün tanımına benzer olarak pek çok şekilde 
tanımlandığını söyledikten sonra bu tanımların ikiye indirilebileceğini ifade 
etti. “Eski Yunan’da ‘mit’ kelimesi, 2500 sene önce tarih ilmi icat edilirken tarih 
içinde yer alamayacağı düşünülen çeşitli inançların, anlatı ve konuların hepsi-
ni derleyerek kapsamına aldığı bir şemsiye terim olarak ortaya çıkmıştır.” diyen 
Prof. Dr. Çobanoğlu, Türkiye’de halâ bu eski tanımın yaygın şekilde kullanıl-
dığını ekledi.

Türk Mitolojisinde Kâinat Algısı 
En başta Türklerin habitatlarının neresi olduğu ve ilk nerede ortaya çık-

tıkları meselesinin çok aydınlanmadığını söyleyen Prof. Dr. Çobanoğlu, bu 
bakımından en yaygın kabulün Güney Sibirya ormanlarıyla Altay Dağları ara-
sında kalan bölge olduğunu belirtti. Sovyetler döneminde yapılan arkeolojik 
kazıların sonuçlarına göre Türklerin o coğrafyada on beş-yirmi kişilik gruplar 
halinde yaşadıklarını söyleyerek kadınların doğurganlıkları nedeniyle üstün 
cins konumunda kabul edildiklerini sözlerine ekledi. Erkeğin ise doğum sü-
recindeki işlevlerinin tam bilinmemesi nedeniyle kadınlara tabi olduklarını, 
erkek gruplarıyla ava gitmek dışında kendi başlarına neredeyse hiçbir iş tu-
tamadıklarını ifade etti. İdari konumlanışın yine en yaşlı, en bilgili, sözel ve 
idarî yeteneği en güçlü olan ve “kam” olarak anılan kam ananın etrafında ger-
çekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Çobanoğlu, hayat tarzının en başta toplayıcılık 
olduğunu ve zamanla avcılığa döneceğini ekledi. Bu erken dönemde Türklerin 
dünya görüşlerini şekillendirme mücadelelerinden bahsederek sözlerine şu 
şekilde devam etti: “Her milletin kâinat algısı, dünya görüşü, nereden gelip ne-
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reye gidiyoruz düşüncesi bulunur. Bilimsel 
damgalı bilgileri okullarda öğrenip büyük 
bir imanla dünyanın yuvarlak olduğunu, 
kutuplardan hafif basık olduğunu keşfetti-
ğimiz ölçüde anlatıyoruz. Bakkal rafların-
da duran mallara benzer şekilde bir kâinat 
algısına sahibiz. Ama beş bin yıl önce mitler 
de o dönem için getirilen açıklamalar, tıpkı 
şimdinin olduğu gibi o dönemlerin inançla-
rıdır. Zaman içinde yeni bilgi ve kaynaklar 
oluştukça gelişerek ve dönüşerek bu inanç-
lar bugüne kadar gelmektedir. İşte mitler 
tam da böyle bir dönemin çocuğudur.” 

Türk Mitolojisinde Anaerkil 
Özellikler 
Sohbetin devamında Prof. Dr. Çoba-

noğlu, toprağı ana gibi yüceltme eyleminin 
zaman içinde somuttan soyuta dönüşece-
ğini, Türk mitolojisindeki “ak ene” olgusu-
nun yerine “umay tanrıça” kavramının or-
taya çıkacağını anlattı. Dolayısıyla dişilik 
ve kadınlığın ön planda olduğu bu dönem-
de anaların doğurma kabiliyeti sebebiyle 
adeta yaratıcı olarak kabul edildiklerini 
ifade ederek kadının kutsanması sebebiyle 
anaerkil dönemin temel odak noktasının 
bu olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Çobanoğlu, Türk mitolojisin-
de esasen beş elementin yer aldığını söyle-
yerek şu açıklamalarda bulundu: “Türk mi-
tolojisinde su, ateş ve toprak ortaktır. Hava 
elementi bizde yoktur. Onun yerine ‘yıgaç’ 
yani ‘ağaç’ vardır. Beşinci element olarak da 
demir, bakır gibi madenler kabul edilmek-
tedir. Biz bozkıra sonradan çıktığımız için 
ilk bulunduğumuz yerlerde hep kayın ağaç-
ları bulunmaktaydı. O coğrafyayı görün-
ce kayın ağacının neden Türklerde kutsal 
olduğunu anlayabilirsiniz. Kayın ağacının 
‘kadın ağacı’ şeklinde de ifadesinin bulun-
duğunu Kaşgarlı Mahmut söylemekte, ka-
dın ve kayın kelimesinin aynı olduğunu ri-
vayet etmektedir. Nitekim günümüzde de 
Yakut ve Saha Türkleri kayın yerine ‘hatın’ 

derler; bu da ‘hatun’ kelimesinin kökenine 
işaret eden önemli bir delildir.” Prof. Dr. 
Çobanoğlu, ağacın dördüncü element ola-
rak kabul edilmesi bakımından daha tarihi 
dönemlerdeki Uygurların Türeyiş Desta-
nı’nda geçen ağaçtan yaratılma gibi mito-
loji ögelerine de dikkat çekti. 

Prof. Dr. Çobanoğlu, sohbetin sonuna 
doğru anaerkil dönemin etkilerine yeni-
den atıflarda bulundu. Umay’ın gök tanrı 
inancının tesirine girinceye kadar ön plan-
da olacağını söyleyerek bu süreçte erkek-
lerin kadınlar olmaksızın bulundukları 
tek faaliyetleri olan ava gitme görevlerine 
yeniden dikkat çekti. Gök sözcüğünün en 
eski şeklinin “tengri” olduğunu, göğün 
esasen sonraki dönemlerin sözcüğü oldu-
ğunu belirten Prof. Dr. Çobanoğlu, anaer-
kil dönemde dikkatin “umay”dan çekilerek 
yavaş yavaş göğe, güneşe ve yıldızlara yo-
ğunlaştığını ve gökte hâkim ve etkin bir 
“Gök Tengri” olduğu düşüncesinin ön pla-
na çıktığını söyledi. Burada en temel nok-
tanın erkeklerin hayvanları evcilleştirme 
sürecini çeşitlendirmeleri olduğunu vur-
gulayarak en baştaki ana ocağının karşılık 
yavaş yavaş ata ocağının oluşmaya başla-
yacağını belirtti. 

Prof. Dr. Çobanoğlu, sohbetin sonun-
da mitolojinin Türk milliyetçileri için artık 
ihmal konusu edilemeyecek kadar önemli 
olduğunu, bu konuda KOCAV bünyesinde 
gerçekleştirilecek her türlü faaliyete destek 
ve yardımda bulunmaya gayret edeceğini 
söyleyerek sözlerini tamamladı. Sohbet, 
dinleyicilerin sorularla yaptıkları katkıla-
rın akabinde sona erdi.



KOCAV Sohbetleri serisinin şubat ayı 4. etkinliği “Yurt Dışında Ya-
şayan Türk Çocuklarının Eğitimi’’ başlığı altında Yükseköğretim ve 
Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız tarafından 

gerçekleştirildi.
İşçi göçünün 60. yılı sebebiyle örneklem olarak seçilen Almanya’daki Türk-

ler, ağırlıklı olarak sohbetin konusu oldu. Prof. Dr. Yıldız, yurtdışındaki Türk 
çocukları ile oradaki eğitim olgusunun nedenini ve önemini anlatan bir giriz-
gâh yaptıktan sonra kendi hayat hikâyesiyle ilişkili olan bu konuyu ayrıntılı bir 
biçimde değerlendirmeye sundu. Gençlik dönemini Almanya’da geçiren Prof. 
Dr. Yıldız, bu konunun 2000 yılından beri ilgilendiği ve üzerine araştırmalar 
yaptığı bir konu olduğunu da belirtti.

Yurtdışına Öğrenci Gönderilmesinin Tarihçesi
Prof. Dr. Yıldız yurtdışına öğrenci gönderilmesinin tarihçesini anlatarak 

sohbetine başladı. “Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan öğrenci gönderimine 2. 
Mahmut Dönemi’nden itibaren başlanmıştır. Aynı zamanda 1929’da Cumhuri-
yet ile birlikte Atatürk’ün çıkarmış olduğu 1416 sayılı kanunla öğrencilerin yurt-
dışına gönderimi desteklenmiştir. 1960’larda yaşanan kitlesel göçlerle bu sayının 
özellikle Avrupa için artmıştır.” 

“Göçmenlerin Sosyoekonomik Yapısı Çocuklarının 
Eğitim Seviyesini Etkilemektedir”
Prof. Dr. Yıldız, Alman eğitim sisteminin “kindergarten” denilen yuvalarla 

başladığını sonrasında ilkokul, ortaokul ve lise olarak devam ettiğini söyledi. 
Ayrıca ortaokulun, üç ayrı okul türü olduğunu ve bunların Hauptschule, real-
schule ve gymnasium olarak ayrıldığını bu okul türlerinin genel de anlamda 
kötü, orta ve iyi olarak sınıflandırıldığını söyledi. Kötü bir eğitime sahip olan 
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“Yurt Dışında Yaşayan 
Türk Çocuklarının Eğitimi”

Prof. Dr. Cemal YILDIZ
(Yükseköğretim ve Yurt Dışı 

Eğitim Genel Müdürü)

Yönlendirici
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin ÖZMEN 

(İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi)

 
KOCAV TV YouTube Kanalı 

12 Şubat 2022 / 21.00
 

Hazırlayan
Gülceren KÖKCE (İhtisas 1)

Beyzanur KANDEMİR (İhtisas 1)

Alman Eğitim Sistemi ve 
Türk Çocukları
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Hauptschule okullarının ise Türk çocukla-
rının en çok gittiği okul olduğunu belirtti. 
Bu bilgileri istatistiksel verilerle destekle-
yen, görsel bir anlatımla sunan Prof. Dr. 
Yıldız, eleyici eğitim sistemi karşısında öğ-
rencinin başarısız olduğunu vurguladı. 

Prof. Dr. Yıldız, analizlerine şu sözlerle 
devam etti: “Göçmenlerin sosyoekonomik 
seviyesi toplumun en alt tabakasından ol-
duğu için bu durum çocukların aldığı eği-
tim seviyesini de doğrudan etkilemektedir.”

“Göçmen Kimliği Geri Planda 
Kalınmasına Neden Olabiliyor”
Sohbetinde yaygın ifadelerin doğru-

luğuna da değinen Prof. Dr. Yıldız, Türk 
çocuklarının iyi okullarda okumasının en-
gellenmesiyle ilgili yayılan şehir efsanesiy-
le ilgili olarak bu ifadelerin net bir şekilde 
doğru olmadığını ama tüm dünyada bu 
gibi örneklerin olduğunu ifade etti. 

Göçmen statüsünde bulunmanın yal-
nızca eğitim hayatında değil iş hayatında da 
geri planda kalmaya yol açtığını söyleyen 
Prof. Dr. Yıldız, konuya dair iş başvurusu 
örneğini verdi. Dillerin canlı organizmalar 
olduğunu, başka dillerden etkilendiklerini 
belirtti. Avrupa’daki Türklerin Türkçeleri-
nin telaffuz, kelime kullanımı, cümle ya-
pısı bakımından Türkiye Türkçesine göre 
farklılıklarının bulunduğunu vurguladı. 
“Türk, bir işe başvurduğunda her zaman 
göçmen kimliğinden dolayı ikinci planda 
kalıyor. Örneğin aynı özelliklerde, aynı üni-
versiteden mezun iki kişiden biri Alman biri 
Türk ise Alman öncelikli oluyor.”

Almanya’da Türkçe ve 
Türk Kültürü Dersi 
Prof. Dr. Yıldız, aileler ve sivil toplum 

kuruluşları sayesinde Türkçe ve Türk Kül-
türü ile tanışan çocukların, okulda Türk 
öğretmenler tarafından ilkokul 1. sınıftan 
8. sınıfa kadar ders aldıklarını açıkladı. Bu 
derslerin tanıtımının önemini vurgulayan 

Prof. Dr. Yıldız, bilinçsiz ailelerin dersi 
lüzumsuz bulmasından veya okul idarele-
rinin çeşitli gerekçeler göstererek derslik 
açılmasına izin vermemesinden dolayı Al-
manya’daki Türk öğrencilerinin Türkçe ve 
Türk Kültürü derslerine katılım oranının 
%15-20 civarında olduğunu belirtti.

Dil Kaybı ve İki Dillilik
Almanya’daki Türk ailelerin bir kısmı-

nın kendi içlerinde Türkçe konuşmaktan 
uzaklaşmalarından mütevellit, Türk çocuk-
larının dilinin bundan etkilendiğini belir-
ten Prof. Dr. Yıldız, bu durumun dil kaybı-
na sebebi olduğunu söyledi. Aynı zamanda 
bu durumun dilin canlı bir olgu olması do-
layısıyla dilde değişiklikleri de beraberin-
de getirdiğini şu örnekle anlattı: “Kinder, 
Almanca’da çocuklar demektir, Türkler bu 
kelimeyi ‘kinderlar’ olarak kullanarak dilde 
değişimlere sebep olmaktadırlar.” 

Avrupa Türkçesi mi Oluşuyor?
Sohbetin devamında dillerin etkileşim 

süreçlerinde Avrupa’da yeni bir Türkçe 
ağzı oluşabileceğinden bahsedildi. Prof. 
Dr. Yıldız, dillerin canlı organizmalar ol-
duğunu, başka dillerden etkilendiğini ve 
başka dilleri de etkilediğini söyledi. Av-
rupa’daki Türklerin Türkçesinde telaffuz, 
kelime kullanımı, cümle yapısı bazında 
Türkiye Türkçesine göre farklılıklar bulun-
duğunu belirterek bu öngörü gerçekleşirse 
oluşması muhtemel yeni ağzın Türkçe’nin 
mevcut ağızlarına eklenebileceğini vurgu-
layarak sohbetini sonlandırdı.

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz

"Diller canlı organizmalardır, başka dillerden 
etkilenir ve başka dilleri etkilerler. Avrupa’daki 
Türklerin Türkçesinde telaffuz, kelime 
kullanımı, cümle yapısı bazında Türkiye 
Türkçesine göre farklılıklar bulunmaktadır."



KOCAV Sohbetleri’nde, tüm dünyanın gündemini meşgul eden ve et-
meye de devam edeceğinin sinyallerini veren Rusya–NATO rekabeti 
ve akabinde Rusya ile yaşanan Ukrayna savaşı, 19 Şubat tarihinde ele 

alındı. Konuğumuz Dr. Kürşad Güç idi. Uluslararası güvenlik, terörizm, Rus-
ya, Avrasya ve etnik çalışmalar olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürütmüş 
ve yürütmeye devam eden Dr. Güç, şu anda aktif olarak Jandarma ve Sahil Gü-
venlik Akademisi’nde bilimsel ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. 

Dr. Güç, Rusya-Ukrayna hadisesinin tekil bir hadise olmadığını; arkasında 
tarihi, coğrafi ve jeopolitik birçok etken barındırdığını ifade ederek sohbete gi-
riş yaptı. Bu sorunun bugün bu boyuta gelmesini iki ana eksende çerçeveleyen 
Dr. Güç, bu iki ana eksenden ilkinin son 30 yıldır Rusya ve Batı ilişkisindeki 
güvenlik anlamlandırması olduğunu ifade etti. İkinci ana eksenin ise Soğuk 
Savaş sonrası dünyanın geçirmiş olduğu toplu değişim ve dönüşüm ABD he-
gemonyası olarak anlamlandırılırken bu durumun 2000’lerden sonra Batı dışı 
dünya denilen dünyanın yükselmesiyle birlikte toplu bir evrime dönüşmüş ol-
ması olduğunu dile getirdi.

Dr. Güç, Soğuk Savaşın bitişini bir zafer olarak kabul eden Rusya’nın daha 
sonra dış ilişkilerinde Batı ile yakınlaşma politikasını denediğini, Batı’nın bir 
parçası olmaya çalıştığını belirtti. Ancak Rusya’nın Batılılaşma çabalarının ba-
şarısız olduğunun altını çizen Dr. Güç, ekonomik dönüşümün Rusya’ya büyük 
bir sarsıntı yaşattığını ve Rus ekonomisinin 1990’larda 3. dünya ülkeleriyle 
anılacak kadar çöktüğünü akabinde ise 1998 Ağustosu’nda Rusya’nın morator-
yum ilan ederek iflasını açıkladığını söyledi.

NATO Tehdidi Karşısında Putin Rusya’sı
Dr. Güç, Rusya’nın soğuk savaş biterken Batı ile sözlü anlaşma yaptıklarını 

ve NATO’nun bir santimetre dahi Rusya’ya doğru genişleme politikası gütme-
yeceklerine söz verdiklerini belirttiğini ancak 1990’ların sonlarında Rusya’ya 
sınırı olan Letonya, Estonya, Litvanya gibi pek çok ülkenin NATO üyesi ol-
ması sonucu Rusya için bir güvenlik işgalinin söz konusu olduğunu ifade etti. 
“2007-8’ de Rusya ekonomisi toparlandıkça dış politikada daha güçlü söylem-
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“Rusya – NATO Rekabeti ve 
Ukrayna Krizi”
Dr. Kürşad GÜÇ 

(Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi)

Yönlendirici
Ar. Gör. Mustafa ŞAHİN

(Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF)
 

KOCAV TV YouTube Kanalı 
19 Şubat 2022 / 21.00

 
Hazırlayan

Beyzanur KANDEMİR (İhtisas 1) 
Gülceren KÖKCE (İhtisas 1)

Rusya ve NATO Rekabeti
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lerde bulundu ve bu durum Batı için yeni 
bir güvenlik algısı oluşturdu. Ukrayna’nın 
NATO’ya üyeliğinin söz konusu olması da 
Rusya için büyük bir tehdittir.’’

Ayrıca Gürcistan’ın da NATO üyesi 
olmasıyla halihazırda Karadeniz komşu-
su Türkiye’nin de NATO üyesi olması ve 
Ukrayna’nın üyeliğinin de gündeme gel-
mesiyle Rusya’nın Karadeniz’in bir NATO 
gölü olmasından korkmasına sebebiyet 
verdiğini belirtti. Tüm bu tehditler kar-
şısında Rusya’nın NATO’ya ilk mesajını 
2008’de Gürcistan’ı işgal ederek verdi.

Rusya, dönemin Ukrayna Cumhurbaş-
kanı Yanukovic’e 2013’de bir taraf seçmesi 
yönünde baskı yaptı ve yaptırımlar uygu-
ladı. Denge politikası uygulayan Yanuko-
vic’in Avrupa Birliği ile üyelik-ortaklık an-
laşması yapacağı süreçten 1 hafta önce bu 
anlaşmadan geri çekildiğini açıkladı. Son-
rasında Ukrayna halkı ayaklanarak cum-
hurbaşkanını devirdi. Böylece Ukrayna’da 
Batı rejimi daha da aktif hale geldi

Rusya’nın Suriye’deki 
Sembolizm Eğilimi
Dr. Güç, Rusya’nın 2011 yılında başla-

yan Suriye iç savaşına siyasi ve diplomatik 
olarak zaten destek verdiğini ancak askeri 
desteğine 30 Eylül 2015 tarihinde başla-
dığını belirtti. Bugüne kadar gelen süreç-
te Suriye iç savaşının şekillenmesinde en 
büyük aktör olarak Rusya’yı görüyoruz. 30 
Eylül müdahalesinin ardından Rusya’nın 
7 Ekim 2015’te Hazar Denizi’ndeki savaş 
gemilerinden 26 tane füzesini Suriye’deki 
hedefine gönderip 11 adet mevziyi vurdu.

“Dünya Sahnesine Yeni Güçler Çıktı”
Dr. Güç, günümüzdeki sahnenin yaşan-

masına sebep olan ikinci hadisenin ise So-
ğuk Savaş sonrası dönemde “küreselleşme” 
diye adlandırılan güç değişimi ve dönüşü-
mü sürecinde karşı kaldığımız durumlar 
olduğunu söyledi. Modern dünya siyase-
tinin son iki yüzyılda Batı kolektif iradesi 

tarafından hegemonize edildiğini söyleyen 
Dr. Güç, 2000’lerden itibaren dünya sah-
nesine Batı sistemlerinin dışında olan, ta-
rihi anlamda da bu Batı hegemonyasının 
hedefi olan coğrafyalarda Çin, Hindistan, 
Brezilya; Putin ile beraber Rusya, Endo-
nezya, Nijerya, Körfez ülkeleri, Peru, Tür-
kiye gibi yeni güç merkezlerinin temer-
küz ettiğini sözlerine ekledi. Bu süreçte 
Batı’nın gücü bir meydan okumayla karşı 
karşıya kaldı. Dr. Güç, istatistiklerden elde 
edilen sonuçlardan hareketle sözlerine şu 
açıklamalarıyla devam etti: “İstatistikler-
den görüyoruz ki örneğin G7 devletlerinden 
oluşan devlet grubunda ABD, Kanada, İn-
giltere, İtalya, Almanya, Fransa ve Japonya 
yer alıyor. Bu G7 devletlerinin karşısında 
da E7, yani ‘Yükselen 7’ şeklinde tabir edi-
len Rusya, Hindistan, Çin, Brezilya, Mek-
sika, Endonezya, Türkiye gibi Batı siyasal 
sisteminin dışında bulunan devletler bulun-
maktadır. G7’nin 1991 yılındaki ekonomik 
büyüklüğü, E7 diye tabir ettiğimiz ülkelerin 
ekonomik büyüklüğünün toplamının iki ka-
tıydı. 2014-2015’e geldiğimizde bu durum 
eşitlendi. Gelecek projeksiyonları bize göste-
riyor ki 2040 yılına gelindiğinde E7’nin eko-
nomik büyüklüğü G7’nin ekonomik büyük-
lüğünün iki katı olacaktır. Dolayısıyla son 
otuz yılla önümüzdeki yirmi yıllık periyodu 
ele aldığımızda dünyadaki ekonomik güç, 
soğuk savaş sonrası dönemde gözle görülür 
ve dikkat çekici bir biçimde Batı dışına doğ-
ru kaymaya başlamıştır ve ekonomik güç 
kaydıkça beraberinde askeri ve siyasi güç 
de arkasından gelmektedir.” Bundan dola-
yı Batı’nın dışında kalan birçok bölgesel 
aktörün, ABD başta olmak üzere Batı’nın 
küresel sisteme yönelik olarak hegemoni-
ze edici tavrından rahatsızdır; Rusya da bu 
aktörlerden birisidir. 

Dr. Kürşad Güç, son olarak Putin’in 
kaygısının da Ukrayna düştüğü takdirde 
sıranın Moskova’ya gelecek olması oldu-
ğunu ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz



Piyasa ve Piyasalaşmanın 
Sosyal Hayata Etkisinin 
Değerlendirilmesi

DÜŞÜNCE SO
H

BETLERİ

Hür tefekkürün bozkırlarında düzenlenen Düşünce Sohbetleri progra-
mının 17.’sinin konukları, Düşünce Dergisi’nin “14. sayısı olan Piya-
sa(laşma): İdeoloji Mi Ütopya mı?” sayısında “Piyasa-Ahlâk İlişkisi 

Üzerine” yazısıyla Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Coşkun, “İslami Bankalar Kalkınmayı 
Sağlar mı?” yazısıyla Öğr. Gör. Dr. Erhan Akkaş ve “Piyasanın Krizleri” yazı-
sıyla Arş. Gör. Ali Kürşat Sak idi. KOCAV TV Youtube kanalı üzerinden 25 
Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi olarak yayınlanan sohbetin yönlendiriciliğini 
ise Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan üstlendi.

Doğan konuşmacıları takdim ederken tüm konukların KOCAV eğitimin-
den, tedrisatından geçmiş kişiler olduğunu vurguladı ve ardından derginin 
tanıtımını yaptı. Düşünce Sohbetleri’nin konusunu teşkil eden Düşünce Der-
gisinin 14. sayısının geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz hocamız Yaşar Erdinç’e ithaf 
edildiğini, Derginin içerisinde Erdinç’e ait yazının da bulunduğunu belirtti. 
Yaşar Hocayı Rahmetle anarak sözü konuşmacılara bıraktı.

Piyasa Bir Şey Buyurmuşsa İyidir, Güzeldir, Doğrudur (!)
İlk konuşmacı Dr. Ahmet Coşkun yazısının piyasaya dair eleştirel bir yazı 

olduğunu söyledi ve KOCAV’ın önemini şu sözlerle yâd etti : “Yazımda piyasa-
yı eleştiriyorum ama piyasanın bu kadar içerisinde olup ahlaki olarak bu kadar 

“Piyasa(laşma): İdeoloji mi Ütopya mı?”
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN   
(Erciyes Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi)

Öğr. Gör. Dr. Erhan AKKAŞ  
(Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Arş. Gör. Ali Kürşat SAK 
(İstanbul Ticaret Üniversitesi 

İşletme Fakültesi) 
 

Yönlendirici 
Üzeyir DOĞAN

(Gedik Yatırım- Yatırım Danışmanlığı 
Müdürü)

KOCAV TV YouTube Kanalı 
25 Aralık 2021 / 20.00

Hazırlayan
Afra YÖRÜKOĞLU (İhtisas 1)

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz
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olumlu anlamda temayüz etmiş bir isim 
Yaşar Erdinç, benim yazıma ilişkin epeyce 
tezat bir duruş teşkil ediyor. Bir de bu vesile 
ile Mehmet Genç hocayı ve hatta Teoman 
Duralı hocayı da analım. Allah rahmet ey-
lesin. Mekânları cennet olsun. KOCAV’dan 
da Allah razı olsun ki bu insanları bize ulaş-
tırıyor.” Dr. Coşkun, yazısında özellikle pi-
yasanın sosyal hayatta yer alan başka ahla-
ki mecralar üzerindeki etkisini incelemeye 
çalıştığını belirtti ve şu şekilde devam etti: 
”Piyasa dediğimiz şey malum tanım gereği 
alıcılarla satıcıların birbiriyle buluştuğu ve 
bir mübadelenin gerçekleştiği alandır. İster 
istemez insan şunu soruyor; acaba piyasa 
dışında şeylerin bir değeri var mıdır? Şey-
ler mübadele değeri dışında bir değere sahip 
mi? Dolayısı ile şeyler acaba metalık olma 
dışında bir şeyliğe sahip mi?”

Bu soruların çok önemli olduğunu 
çünkü piyasanın egemen olarak yaşamın 
tamamını işgal etmeye başladığını, bunun 
da bütün sosyal dinamikleri kökünden de-
ğiştirecek bir şey olduğunu söyledi. Kendi-
sinin asıl eleştirisinin de bu olduğunu be-
lirten Dr. Coşkun bunun nedeninin, bizim 
ahlaki değerlerimizin piyasada bir dolaşım 
değeri bulamayışı olduğunu belirtti. Dost-
luk gibi yücelik duygusu uyandıran şeyle-
rin mütekabiliyet normunun bulunmadı-
ğını söyledi. Ve bizim bunları kaybetmeye 
başladığımızı belirtti. Dolayısıyla piyasa 
bir şey buyurmuşsa bunun doğrudan iyi, 
güzel ve doğru kabul edildiğini; böylece 
piyasanın mantık, estetik ve etik değerle-
rin tamamını işgal etmiş durumda oldu-
ğunu söyledi.

Dr. Coşkun piyasanın bir diğer özelli-
ğinin de şeffaflık istemesi ve belirsizlikten 
hoşlanmaması olduğunu vurguladı. Fakat 
bizim sosyal hayatta ilişkilerimizin çoğun-
da belirsizlik hakim olduğunu bir şeffaflık 
olmadığını ve bu sebeple belirsizliğe isti-
naden güven duyduğumuzu belirtti. Gü-
venin zaten şeffaflığın olmadığı yerde var 
olduğunu söyleyen Coşkun, aslında bizim 

şeffaflığı piyasa mantığıyla topluma sira-
yet ettirdiğimizde güvene ihtiyacımızın 
kalmayacağını anlattı. Piyasanın güvene 
duyulan ihtiyacı, sağladığı objektif koşul-
lar ile ortadan kaldırdığını ifade etti. So-
nuç olarak piyasalaşmanın hayatımızdaki 
diğer sosyal alanlara da sirayet etmesiyle 
ahlak dediğimiz çok köklü değerlerimizin 
kaybedilebileceğini söyleyerek sözlerini 
noktaladı.

İslami Finansal Kurumlar 
Nasıl Ortaya Çıktı?
Bir sonraki konuşmacı Dr. Erhan Ak-

kaş öncelikle İslami finansal kurumların 
ortaya çıkışı hakkında bilgi verdi. Ardın-
dan İslam ekonomisi, İslami bankacılık ve 
İslami finansın çok kesin çizgilerle ayrıl-
ması gerektiğini belirtti. 

Günümüz kapitalist sisteminde İslam 
ekonomisi denildiğinde maalesef aklımıza 
ilk İslami bankaların geldiğini çünkü gü-
nümüzdeki sistemin bunu gerektirdiğini 
söyledi. Ancak İslam ekonomisinin, insan 
hakları boyutunun, işçi hakları boyutu-
nun, çevre boyutunun, kalkınma boyutu-

Arş. Gör. Ali Kürşat SAK: ''Yoksulluk açgözlü 
finansçıların fakirleri sömürmesinin 
bir sonucu değildir. Tam tersine sağlıklı 
işlemeyen bir finansal sistemin sonucudur 
yoksulluk.''

Dr. Erhan AKKAŞ: ''İslam ekonomisi isminde 
sadece ekonomi geçmesine rağmen meseleyi 
sadece parasal bir faktör olarak indirgemez. 
Aksine çok toplumsal ve sosyal bir bakış 
açısı vardır. Hatta İslam ekonomisinde temel 
insandır. İnsanı merkeze alır bununla birlikte 
toplumsal kalkınmayı önceler.''
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nun var olduğunu yani İslam ekonomisi 
isminde sadece ekonomi geçmesine rağ-
men meseleyi sadece parasal bir faktöre 
indirgeyemeyeceğimizi söyledi. Aksine, 
İslam ekonomisinin insanı merkeze aldı-
ğını ve bununla birlikte toplumsal kalkın-
mayı öncelediğini vurguladı. Günümüz-
deki İslami bankalarının konvansiyonel 
bankalarda bir takım formel değişiklikler 
yapılmak suretiyle Müslümanlara hizmet 
edecek şekilde düzenlenerek ortaya çıktı-
ğını söyledi. Dr. Akkaş, özetle İslami te-
melli finansmandan ziyade artık İslam’a 
uyumlu finansallaşmaya gelindiğini çok 
net bir şekilde söyleyebiliriz dedi. Neti-
cede Müslüman bir insanın ya da gayri-
müslim bir insanın finansal ihtiyaçları 
olduğunu ve kapitalist toplum içerisinde 
ihtiyaçların birbirine benzediğini belirt-
ti. Bu ihtiyaçların karşılanmasının İslami 
usul şartlarına uygun olarak yapılması ge-
rekmesi sebebiyle İslam bankalarının or-
taya çıktığını anlattı. Burada bir bankanın 
İslami veya konvansiyonel olmasına bakıl-
maksızın her zaman kar elde etme saikiyle 
hareket ettiğini ancak konvansiyonel ban-
kaların bu kar elde etmeyi faiz üzerinden 
yaparken İslami bankaların bunu belli bir 
takım İslam’a uygun uygulamalar üzerin-
den yine kar elde etme amacı gözetilerek 
yaptığını söyledi. Günümüzde ekonomik 

büyümeye konvansiyonel bankaların kat-
kısı neyse İslami bankaların katkısının da 
aynı olduğunu belirterek sözlerine son 
verdi.

Er ya da Geç Bütün Balonlar Patlıyor
Son konuşmacı Arş. Gör. Ali Kürşat Sak 

sözlerine piyasanın aslında masum bir şey 
olduğunu söyleyerek başladı. Kendisinin 
sorunu tekelleşmede ve aşırı piyasalaşma-
da gördüğünü belirtti ve burada da çözüm 
olarak devleti işaret etti. Böyle söylendi-
ğinde akla İskandinav ülkelerinin gelebi-
leceğini ama tamamen onu kastetmediğini 
belirtti. Şu an böyle bir kurumun, devletin 
olmadığını söyleyen Sak, üzerinde konu-
şulup, düşünülüp birden fazla mekanizma 
tasarlanabileceğini anlattı. Aslında klasik 
olarak durduğu pozisyonun piyasayı ka-
pitalizmden kurtarmak olduğunu, kapi-
talizm doğası gereği eşitsizliği arttırdığını 
söyledi. 

Krizler hususunda da tam olarak ta-
nımlamasının yapılamadığını ama Atilla 
Yeşilada’nın “Krizler bir orman yangını 
gibidir.” benzetmesinin yerinde olduğunu 
belirtti. Her önümüze gelen durgunluğa 
kriz denilemeyeceğini, kriz olarak adlan-
dırılabilmesi için orman yangını gibi geniş 
tahribat bırakması ve sistemin kendine 
gelebilmesi için süreye ihtiyaç duyması ge-
rekeceğini ifade etti.  Krizlerin borçlardan 
ortaya çıktığını çünkü insanların borçla-
rının gelirlerinden daha hızlı büyüdüğü-
nü söyleyen Arş. Gör. Sak, bu durumun 
aşırı borç birikmesine yol açtığını, aşırı 
borç birikimlerinin de krizlere neden ol-
duğunu söyledi. Krizin önceden tahmin 
edilip edilemeyeceği üzerine açıklamalar-
da bulundu. Bunun tahmin edilmesinin 
zor olduğunu ama yaklaşık tahminlerde 
bulunulabileceğini belirtip çeşitli örnekler 
verdi. Farklı kriz bakış açılarına ve aşama-
larına değinerek sözlerini noktaladı.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN: 
''Mütekabiliyet normuna vurmadığımız bazı 
şeyler var. Derginin başında çok hoş bir 
alıntı yapmıştım Fethi Gemuhluoğlu’ndan 
‘Dost ol kişidir ki, öldürülmesi muhakkak ve 
mukarrer olan gecede Peygamber-i Ekber’in 
yatağında yatar.’ Yani dostluk dediğimiz 
şeyi ve bunun ihtiva ettiği değeri piyasada 
bulamazsınız.'' 
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Yönlendiriciliğini Arş. Gör. Ali Kürşat Sak’ın yaptığı Düşünce Sohbet-

leri’nin 18.’si Ekonomist Atilla Yeşilada’nın katılımıyla gerçekleşti. Dü-
şünce Dergisi’nin 14. sayısı olan “Piyasa(laşma): İdeoloji Mi Ütopya 

mı?” sayısına röportajı ile katkı sunan Yeşilada, küresel finans sistemi ve bu 
sistemi egemenliği altına alan dolar üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

İlk olarak Arş. Gör. Sak, Atilla Yeşilada’yı takdim etti. Yeşilada’nın doksan-
ların başından beri finansal piyasalarda çalışan ve bugün artık piyasada üstat 
olarak kabul edilen birisi olduğunu söyledi. Bunun nedenlerinden birinin de 
seksen sonrası dünyada hüküm süren ekonomik liberalizasyonu hem Reagan 
Amerika’sında hem Özal Türkiye’sinde bizzat yaşamış olması olduğunu be-
lirtti. Türkiye özelinden bakıldığında ise Yeşilada’nın özellikle 1989 yılındaki 
finans hesaplarının liberalize olmasından sonra doksanlar boyunca yaşanan 
ekonomik kriz ve kırılmaların 2003 sonrası dönemdeki değişimini de tecrübe 
etmiş olduğunu belirtti. Hem aldığı eğitim hem tecrübesi ile ekonomiyi, özel-
likle de ekonominin parasal yönünü çok iyi bilen birisi olduğunu vurguladı ve 
Yeşilada’nın, dünya ve Türkiye ekonomisinde düşüncelerine önem verilen bir 
isim olduğunu ifade etti. 

Politik Ekonomik Sistemlerin Hayatta Kalabilmesi 
İnsanların Hizmetine Bağlı
Takdimin ardından sohbet Arş. Gör. Sak’ın Robert Shiller’in bir sözü üze-

rinden “Finans sayesinde insanlık anlamlı bir ilerleme kaydetmedi mi ve iyi bir 
yörüngede mi gelişiyor? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusu ile başladı.  Ye-
şilada, Robert Shiller’e katılmadığını söyledi ve şöyle devam etti: “Kapitalizmin 
evrimine, insanlığın genel tarihine baktığımda finansal inovasyona ve finansal 
piyasalara çok fazla beşerî yatırım yaptığımızı, reel ekonomiyi ise ihmal ettiğimi-
zi görüyoruz. Özellikle finansal sistemin çok hızlı bir şekilde serveti birkaç kişinin 
elinde biriktirme özelliği -ki doğal bir özellik bu, kimse böyle kurgulamamış- bu 
dünyadaki gelir dağılımındaki adaletsizliği hızla arttırıyor. Ve kapitalizm, komü-
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Uluslararası Finans Sistemi

“Uluslararası Finans Sistemi ve Dolar 
Üzerine”
Atilla YEŞİLADA
(Ekonomist)
 
Yönlendirici 
Arş. Gör. Ali Kürşat SAK
(İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme 
Fakültesi)
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Hazırlayan
Afra YÖRÜKOĞLU (İhtisas 1)
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nizm ve akla gelen diğer politik ekonomik 
sistemlerin hayatta kalabilmesi için ilk önce 
insanlara hizmet etmesi gerekir. Finansal 
ekonomi de tabii ki insanlara hizmet ediyor 
ama bence çok gereksiz. Gerçekten bu kadar 
çok fona, mali enstrümana ihtiyacımız var 
mı? Robert Shiller de zamanında bu soruyu 
sormuştu. Şöyle çerçevelendirmişti: Hisse se-
nedi fiyatlarındaki oynaklık rasyonel midir? 
Hatırladığım kadarıyla rasyonel olmadığını 
ispatlayarak finansal ekonomide mesafe kat 
etmişti. Finansal ekonomiye çok fazla kay-
nak ayırdığımıza dair tek görüş bana ait 
değil. George Friedman da bu konuda am-
pirik çalışmalar yaptı. Bir noktaya kadar 
finansal derinleşme toplumun kalkınmasını 
hızlandırıyor. Reel ekonominin kalkınması-
na destek veriyor. Ama bir noktadan sonra 
hemen hemen hiç katkısı yok. Bir de tam 
tersini düşünelim. Son zamanlarda adın-
dan bahsettiğimiz krizlerin veya krizcikle-
rin çoğu finansal sistem odaklı.” Sonuç ola-
rak Yeşilada finans sisteminin değişmek 
zorunda olduğunun ve ekonomik adaletin 
kalkınmasına aktif katkı vermesi gerekti-
ğinin altını çizdi. Finansal sistemin bu şe-
kilde devam etmesi durumunda dünyanın 
bir krizi daha kaldırabileceğini ama ondan 
sonra insanların kapitalizmden ve finansal 
spekülasyondan ellerini çekeceğini ve yep-
yeni arayışlara gireceğini ifade etti. 

“Meselelere Bütüncül Olarak 
Yaklaşmak Gerek” 
Yeşilada, global sorunların bölgesel ka-

rar ve müdahalelerle çözülemeyeceğini, 
global meselelerin etkin çaresinin ancak 
ulus üstü ve çok yetkili kurumların oluş-
turulması ile sağlanabileceğini, aksi halde 
yükün adil bir şekilde paylaştırılamayaca-
ğını anlattı. “Eğer bu konularda ciddiysek, 
2050 yılında bu gezegenin bir cehenneme 
dönüşmesini istemiyorsak ciddi adımlar 
atmalıyız.” diyerek bu meselenin öne-
mine dikkat çekti. Bu tip global sorunla-

rı çözmek için -bize ters gelse bile - milli 
egemenliğimizi başkalarına devretmemiz 
gerekeceğini bunun başka bir çaresinin 
olmadığını söyledi. Artık bu konularda 
milli menfaatlerin öncelenemeyeceğini 
hepimizin aynı gemide olduğumuzu ve bu 
meselelere bütüncül olarak yaklaşmamızın 
zorunlu olduğunu vurguladı. 

İklim değişikliği ile mücadele hakkın-
da yeni nesil gençlerde inanılmaz bir bi-
linç oluştuğunu ve çevreye saygılı bir ya-
şam benimsemeye çalıştıklarını belirterek 
bundan gurur duyduğunu ifade etti. Artık 
özellikle 2030 sonrasında global tarzda 
önlemler alınacağını ve bilinçli yeni nesil 
ile yaşam tarzlarının ciddi anlamda deği-
şeceğini öngördü. 

“Mali Krizlerin Zamanlamasını 
Kestiremeyiz”
Arş. Gör. Sak “Son yıllarda bilgisayarın 

gelişmesiyle beraber algoritmik ve yüksek 
frekanslı menkul kıymet alım satımı orta-
ya çıktı. Bunlardan bazıları kamuya kapalı 
özel işler, özel işlem grupları içerisinde ya-
pılıyor. Bunun yıkıcı bir etkisi olacak mı?” 
şeklinde bir soru yöneltti. Yeşilada, bu 
hususta ilk olarak mali krizlerin zamanla-
masını hiçbir zaman kestiremeyeceklerini 
ama insanlığı veya belirli bir ekonomik 
ekosistemi mali krize götüren süreci çok 
iyi bildiklerini söyledi. Bu konuda finan-
sın evreleri teorisinin çok önemli olduğu-
nu söyleyerek bu teoriyi açıkladı. Bunun 
dışında etkin piyasalar teorisinin, soruda 
bahsedilen yöntemlerle uzun vadede para 
kazanılamayacağını gösterdiğini, bunların 
yıkıcı olacağını zannetmediğini belirtti.

Son olarak dolar konusuna da değinen 
Yeşilada, KOCAV ile her zaman işbirliği 
yaptığını, düşünce çabalarını samimiyet-
le desteklediğini ve elinden geldiği kadar 
katkıda bulunduğunu söyleyerek sözlerini 
noktaladı.
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lendirme Toplantısı 8 Ocak 2022 
Cumartesi günü iki oturum ha-

linde yapıldı. Toplantının ilk oturumu 
Giriş sınıfıyla, diğer oturumu ise Gelişme 
ve İhtisas sınıfıyla gerçekleştirildi. CO-
VID-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi 
gerçekleştirilen toplantıda KOCAVlıların 
8 haftalık seminer sürecine dair görüşleri 
alındı. Toplantıya Vakıf Başkanı Av. Dr. Ali 
Ürey ve KOCAV Eğitimden Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Ay, Vakıf 
Genel Sekreteri Av. Ali Kuyu, Vakıf Meclisi 
Üyesi Semra Sucu, Vakıf Müdürü İbrahim 
Biz, Mezunlarımızdan Oğuzhan Kanat, 
Aydın Özkan, Kübra Baş ve Zehra Damar 
katıldı. Vakıf etkinliklerinin ardından dü-
zenlenmiş olan Dönem Değerlendirme 
Toplantısı vesilesiyle öğrencilerle özlem 
giderildi.

Düzenlenecek Etkinlikler Hakkında 
Bilgi Verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 

hibrit bir şekilde gerçekleştirilen semi-
nerler, öğrenci sempozyumu, Vakfın fiziki 
koşulları, ödevler ve benzeri konular hak-

kında KOCAV öğrencilerinin memnuni-
yeti, istekleri ve şikâyetleri KOCAV yöne-
timi tarafından dikkatle dinlendi. Notların 
alındığı toplantılarda öğrenciler en çok 
seminerlerin yüz yüze olmasından dolayı 
duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin görüşleri, eleştirileri ve 
iyileştirme fikirlerinin alınmasının ya-
nında çeşitli açıklamaların da yapıldığı 
toplantılarda KOCAVlılara bazı müjdeler 
de verildi. Bahar Dönemi Seminerleri’nin 
tamamen yüz yüze yapılması yönünde bir 
planlamanın olduğu ve yine bahar dönemi 
ödevlerinin dijital ortamda yazılabileceği 

2021 Güz Dönemi 
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Haber 
Raziye İclal SAYMAN 
(İhtisas 1)

Mehmet Niyazi Belgeseli gala 
programının yapılacağı, yeni 
dönemde Prof. Dr. Teoman 
Duralı Öğrenci Sempozyumu’nun 
gerçekleştirileceği ve Vakfın 35. yılı 
hazırlıklarının başladığı duyurusu da 
Gelişme ve İhtisas sınıflarına yapıldı.



KOCAV’D
AN

 H
ABERLER

bilgisi verildi. Mehmet Niyazi Belgeseli 
gala programının yapılacağı, yeni dönem-
de Prof. Dr. Teoman Duralı Öğrenci Sem-
pozyumu’nun gerçekleştirileceği ve Vakfın 
35. yılı hazırlıklarının başladığı duyurusu 
Gelişme ve İhtisas sınıflarına yapıldı.

Seminerlerin tam verimli geçmesi için 
her ihtimalin değerlendirilmesi ve KO-
CAV’da verilen eğitimin daima iyileşti-
rilmesi amacıyla gerçekleştirilen dönem 
değerlendirme toplantısının sonunda Va-
kıf Başkanı Av. Dr. Ali Ürey duygu ve dü-
şüncelerini paylaştı: “KOCAV hem sıcacık 
bir yuva hem de nitelikli bir eğitim kurumu. 
‘Sıcak Yuva’ ve ‘Kaliteli Eğitim Kurumu’ 
özelliklerini aynı anda birlikte yaşatabil-
mek sizlerin başarısı. Şu anda Türkiye’nin 
her köşesinde tek amacı ve hareket noktası 
büyük Türk milletine ve devletine hizmet et-
mek olan KOCAVlılar var. Kiminiz hekim, 
kiminiz mühendis, kiminiz sağlık görevlisi, 
kiminiz hukukçu olarak bu milletin yarala-
rının sarılması, mutlu olması için üzerinize 
düşeni yapacaksınız. Hem ruh olarak hem 
de nitelik olarak çok iyi yetişen siz değerli 
kardeşlerimin bunu başaracağına eminim. 
Ben sizlerle gurur duyuyorum. İnşallah bu 
millet de sizlerle gurur duyacak, buna bü-
tün kalbimle inanıyorum.” 

Toplantıya katılanların samimi temen-
nileri ile toplantı sona erdi. 

Öğrenci Gözüyle 
Seminerler  

“Derslerin işleniş biçimi çok güzel. Konu 
hakkında hiçbir fikrimiz yokken bile hoca 
önce zemini oluşturuyor sonrasını onun 
üzerine inşa ediyor, konuların çerçevesi o 
kadar iyi çiziliyor ki gerçekten öğrendiğimi 
hissediyorum.”

Afra YÖRÜKOĞLU
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gelişme 2

“Örnek insanın nasıl olması gerektiği se-
minerlerde çok iyi anlatılıyor.”

Erdem AKISKALI
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Giriş 2

“Dışarıda arayıp bulamayacağımız se-
miner hocalarımızdan vakıfta çay ve simit 
eşliğinde istifade edebilmemiz çok güzel.”

Marziya YILDIRIM
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Gelişme 2

“KOCAV beni rahatlatan, motive eden 
bir yer oldu. Liseden beri hep hayalini kur-
duğum bir şeydi yazdıklarımın dergilerde 
yayımlanması, Bülten dergisinin 70. sayısı-
nın çıkmasını merakla bekliyorum.”

Duygu Mervenas ORAL
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi, Giriş 2

Av. Dr. Ali Ürey: “Şu anda Türkiye’nin her 

köşesinde tek amacı ve hareket noktası 

büyük Türk milletine ve devletine hizmet 

etmek olan KOCAVlılar var. Gelecek 

bizim arkadaşlar, gelecek KOCAV’ın. Hem 

ruh olarak hem de nitelik olarak çok iyi 

yetişen siz değerli kardeşlerimin bunu 

başaracağına eminim. Ben sizlerle gurur 

duyuyorum. İnşallah bu millet de sizlerle 

gurur duyacak.”
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Düşünce Dergisi’nin 14. sayısı “Pi-
yasa” dosya konusuyla raflarda 
yerini aldı. “Piyasa(laşma):İde-

oloji mi Ütopya mı?” başlığı ile piyasayı 
ve piyasalaşma süreçlerini ele alan sayı, 
merhum ekonomist Dr. Yaşar Erdinç’in 
anısına hazırlandı. Yaşar Erdinç’in de eski 
yazılarından birinin bulunduğu bu sayıda; 
ona dair yazılan bir yazı, kitabına ilişkin 
yapılan bir değerlendirme ve dostlarıyla 
yapılan röportajlar da yer aldı. 

“Yaşar Hoca’nın Ardından” başlığıy-
la sayının ilk yazısını kaleme alan Üzeyir 
Doğan, “Ben ise burada Yaşar Hoca’yı, son 
15 yılına şahitlik etmiş kıdemli bir öğrenci-
si, kabul görürse bir kardeşi olarak anlata-
cağım.” sözleriyle merhum Yaşar Erdinç’i 
anlattı. Semih Aydın, “Yaşar Erdinç’in 
36/42 Para Harekâtı-Krizlerin Belgesel 
Romanı İncelemesi” ile okuyucuya mer-
humun kitabına dair bir değerlendirmeyi 
arz ederken akabinde Yaşar Erdinç’in sağ-
lığında kaleme aldığı ve güncelliğini taze 
tutan “Faiz ve Enflasyon Tartışması” isimli 
yazısı, onu okumayanların istifadesine su-
nulmak üzere Piyasa sayısında yeniden yer 
aldı. Arş. Gör. Ali Kürşat Sak, “Piyasanın 
Krizleri” yazısıyla finansal kriz çeşitlerini 
nedenleriyle birlikte inceleyerek belirgin 
kriz davranışlarına açıklık getiren bir de-
ğerlendirme sundu. Mustafa Şahin, jeoe-
konominin bir dış politika pratiği olarak 
mevcudiyetini “Küreselleşme Sonrası Çağ-
da Hâkimiyetin Yeni Hali: Jeoekonomi” 
başlığı altında sunarken İlay Aygün Kılıç, 
“Dijital Emek Üzerine Bir İnceleme” isimli 
yazısıyla klasik emek kuramlarından baş-
layarak dijital emek kavramına ilişkin bir 
değerlendirme ortaya koydu. Aynı zaman-
da, aile hekimi olan Orhan Önder “Yapay 
Zeka ve Piyasa” yazısıyla günümüzün tek-

noloji gündemine oturan yapay zeka ve 
piyasa ilişkisini, sağlıkta dijitalleşme ve 
etik sorunlar bağlamında bir incelemeyle 
değerlendirdi. Akabinde Mesut Aytekin’in 
kaleme aldığı “Yeşilçam’a Yön Veren Böl-
ge İşletmeciliği Sistemi” başlıklı yazıda 
ise sinemanın her zaman öne çıktığı sa-
nat kimliğinin yanı sıra teşkil ettiği büyük 
endüstri ve bu endüstrinin Türk sineması 
bağlamında taşıdığı anlam irdelendi. Rö-
portaj ekibi; Atilla Yeşilada ile “Uluslara-
rası Finans Sistemi ve Dolar” üzerine, Zey-
nep Hafsa Orhan ile de “İslam İktisadı” 
üzerine bir röportaj gerçekleştirdi. Bunun 
yanı sıra Worldef ’in kurucusu Ömer Nart 
ve Propars.net’in kurucusu Engin Sezgin 
ile de “e-Ticaret” konusunda ayrı ayrı rö-
portajlar, yine röportaj ekibi tarafından 
hazırlandı. Aynı zamanda Piyasa sayısın-
da, röportaj ekibinin merhum Mehmet 
Genç ile vefatından önce gerçekleştirdiği 
“Osmanlı İktisadı” üzerine bir sohbet de 
yer almaktadır. 

Yukarıda adı geçen veya geçmeyen di-
ğer yazılarla beraber Düşünce, bu sayıda 
da zengin bir içerik arz etmektedir. Oku-
yucusuna hür tefekküre davette bulunan 
Düşünce Dergisi, KOCAV Yayınları’ndan 
ve çevrim içi sitelerden temin edilmek 
üzere okuyucusunu beklemektedir.

Düşünce Dergisi’nin 14. Sayısı Çıktı

Hazırlayan  
Beyzanur KANDEMİR 
(İhtisas 1)

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz
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KOCAV Bölge Toplantıları’nın son 
durağı Kocaeli-Balıkesir oldu. Toplantı, 9 
Şubat 2022 Cumartesi günü Google Meet 
üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşti-
rildi. Vakıf Başkanımız Av. Dr. Ali Ürey 
açılış konuşmasında, bölge toplantılarının 
yapılış gayesini anlattı; katılımcılarla ya-
kinen hasbihal etmek ve özlem gidermek 
için toplantılar düzenlendiğini söyledi. 
Ardından tüm katılımcılar, tek tek söz 
alarak kendilerinden, çalışma yerlerinden, 
durumlarından ve ailelerinden bilgiler 
verdiler. Uzun zaman sonra gerçekleşen 
toplantıda herkesin dilinde ortak bir ke-
lime vardı: Hasret. KOCAV’a, İstanbul’a, 
dostlarına... 

Katılımcılar daha sonra KOCAVlı ola-
rak, bulundukları şehirden Vakfın şim-
dilerde nasıl göründüğünü anlattılar ve 
KOCAV faaliyetleri hakkında geri bildi-
rimlerini dile getirdiler. Kimileri KOCAV 
ile tanışma hikâyelerini anlatarak güldür-

dü, kimileri eski günlere özlemlerini an-
latarak hüzünlendirdi. Her bir katılımcı 
KOCAV’ın kendilerine olan kişisel katkıla-
rından bahsetti. Mezunlarımızdan Gülten 
Örgüç bölümüne ısınmasında yardımcı 
olunduğuna, Selçuk Aslan doğru bir reh-
berlik verildiğine ve Aslıhan Kuyu da üni-
versite eksikliğinin KOCAV ile doldurul-
duğuna değindi.

KOCAV mensupları aradan geçen yıl-
lardan ve yollardan sonra bu aileden hiç-
bir zaman kopmadıklarını dile getirdiler. 
Resmi bir toplantıdan ziyade sohbet hava-
sında geçen saatler sonrasında salgının ha-
fiflemesiyle beraber en yakın zamanda yüz 
yüze görüşmek için sözleşildi. Toplantı, 
Vakıf Başkanımızın KOCAV’ın planlanan 
faaliyetlerinden bahsetmesiyle sona erdi.

“KOCAV Unutulup Giden 
Bir Yer Değildir”
Mezunlarımızdan Öğretmen Emine 

Gürsu Şahan toplantıda KOCAV’a özlemini 
ve teşekkürünü şöyle dile getirdi: “Vakıftan 
arandığımı görünce çok mutlu oldum. Ara-
dan kaç zaman geçerse geçsin aynı sıcaklıkla 
aranıp aynı sıcaklıkla toplantıda sohbet et-
memiz çok güzel bir duygu. KOCAV sadece 
öğrencilik yıllarında vakit geçirdiğiniz sonra-
sında unutulup giden bir yer değildir. Geçen 
güzel günlerin ardından da böyle toplantılar-
da anımsanmak çok güzel.”

Uzun zamandır yapılması planlanan 
KOCAV Bölge Toplantıları, salgınla 
birlikte hayatımıza giren yeni bir toplantı 
şekliyle çevrimiçi olarak 2021 yılında 
gerçekleştirilmeye başlandı. Bu çevrimiçi 
toplantılar sayesinde Türkiye›nin farklı 
bölgelerindeki KOCAV mensupları bir 

araya gelme fırsatı yakaladılar. 
İlki Karadeniz›de bulunan KOCAVlı 

mensupların katılımıyla planlanan KO-
CAV Bölge Toplantısı, Batı ve Doğu Ka-
radeniz olmak üzere 2 toplantıda yapıl-
mıştı. Bölge Toplantıları’nın ikincisi ise 
Sakarya özelinde gerçekleştirilmişti.

KOCAV’ın 4. Bölge Toplantısı

KOCAV Kocaeli-Balıkesir Bölge 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Haber 
Ayşenur GÜZ (İhtisas 2)
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25Radyo-1’de, seminer hocalarımızdan 
Harun Yöndem tarafından her cumartesi 
saat 22.00’de yayınlanan Çevre ve İnsan 
programına 25 Aralık Cumartesi günü 
yine Vakfımız seminer hocalarından Te-
kirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyolo-
ji Bölümü öğretim üyesi Dr. Mustafa Hak-
kı Ertan konuk oldu. 

İnsan-toplum-çevre ilişkileri, şehir ha-
yatı, modern yaşamın getirdiği sorunlar ve 
çözümleri, edebiyattan ve tarihten örnek-
lerle çeşitli içeriklere sahip program Dr. 

Mustafa Hakkı Ertan’ın sunmuş olduğu 
katkılarla daha da zenginleşti. 

Radyo-1’in bir sonraki hafta konuğu 
Vakfımız seminer hocalarından Doç. Dr. 
Aras Neftçi idi. Harun Yöndem tarafından 
29 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen 
programda İTÜ Mimarlık Bölümü öğre-
tim üyesi Neftçi ile fotoğraftan, mimarlık-
tan, şehirden ve çevreden söz edildi.  Aras 
Neftçi’nin ilginç değerlendirmeleri ile 
program sona erdi.

Vakıf Meclis Üyelerimiz 
Radyo-1’e Konuk oldu

Toplum Çevre İnsan radyo programı, 
yapımcısı ve sunucusu Vakfımız semi-
ner hocalarından olan Harun Yöndem 
tarafından her cumartesi saat 22.00’de 
TRT Radyo-1’de yapılmaktadır. İnsa-
ni ilişkiler, insan-toplum, insan-çevre 
ilişkileri, şehir hayatı, modern yaşamın 
getirdiği sorunlar ve çözümleri, edebi-
yattan ve tarihten örnekler gibi çeşitli 
konuları ağırladığı farklı konuklarıyla 
ele almaktadır.

Haber 
Nilhan DİLEKLİ 
(İhtisas 1)
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Vakıf Meclisi ve Mütevelli Heyeti Üye-
miz İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mesut Aytekin, 18 Kasım 2021 
tarihinde Haberler.com’da Melis Yaşar’ın 
sunduğu programa konuk oldu. Program-
da dijital platformların yükselişine, bunun 
televizyon ve sinema ile olan ilişkisine ve 
salgının sektörlere etkisine değinilerek 
yerli ve dünya çapındaki dijital platformlar 
hakkında sohbet edildi.

Program, dijital platformlar ve buralar-
daki içeriklerin çeşitliliği konusu ile başla-
dı. Doç. Dr. Aytekin bu çeşitlilikle beraber 
kişilerin kendi yayın akışını oluşturmaya 

başladığını söyleyerek günümüzde insan-
ların internette hem üretici hem tüketici 
olduğunu ifade etti. Mevcut dijital medya 
platformlarının politikalarından bahse-
derken içeriklerin yarışacağını, bu plat-
formlardaki çeşitliliğin, taşınabilirliğin ve 
kullanım kolaylığının etkisiyle kullanıcılar 
tarafından tercih edilebilirliğinin artaca-
ğını belirtti. Bununla beraber insanlarda 
hızlı izleme ve tüketme alışkanlığının yer-
leştiğine değindi.

Doç. Dr. Aytekin, medya okur yazarlı-
ğının öneminden de bahsetti. İzlemelerin 
bilinçli şekilde ve yaşa uygun olarak yapıl-
masının gerekliliği üzerinde durdu. Aksi 
durumda ortaya çıkabilecek olumsuzluk-
larda kişilerin, ebeveynlerin, öğretmenle-
rin sorumluluğu bulunduğunu bu noktada 
medyaları suçlamanın bir anlam ifade et-
mediğini söyledi. Televizyonların ve sine-
manın, dijitalleşmeyle birlikte gelecekte 
nasıl şekilleneceğinin de konuşulmasıyla 
program sona erdi.

Vakıf Meclis Üyemiz Doç. Dr.  Mesut Aytekin 
haberler.com’a Konuk Oldu

Seminer Hocalarımızdan İlahi-
yat profesörü rahmetli Ali Murat 
Daryal’ın 1994-1997 yılları ara-
sında gerçekleştirdiği radyo soh-
betleri İnsan ve Gerçek adı altın-
da kitaplaştırıldı. Hulbe Yayınları 
tarafından çıkarılan kitap Zey-
nep Uluant’ın ediitörlüğünde 
eşi Yıldız Daryal tarafından ha-

zırlandı. KOCAV öğrencileri ve mezunla-
rının da katkıda bulunduğu kitapta Emin 
Işık, Ahmed Yüksel Özemre, Meşkûre Sar-
gut, Nermin Suner Pekin, Nazik Erik, Ha-
lil Açıkgöz, Yavuz Bülent Bakiler, Muhittin 
Serin, İnci Ayan Birol, Işık Sadık Ahmet, 
Hikmet Öğüt, Mehmet Karpuzcu, Yümni 
Sezen gibi ilim ve kültür hayatımızın çok 
önemli isimleri yer alıyor.

Radyodan Gelen Ahenk “İnsan ve 
Gerçek” Kitabı Hazırlandı
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KOCAV Kariyer Geliştirme Merke-

zi’nin, Koronavirüs salgını sonrası Vakıf 
merkezindeki ilk toplantısı 2 Şubat 2022 
Çarşamba günü gerçekleştirildi. KAGEM 
İcra Kurulu üyeleri, 2022 yılı Bahar Dö-
nemini planlamak için KOCAV Hacı Arif 
Bey Konağı’nda bir araya geldi. Toplantıya, 
Vakıf Başkanımız Av. Dr. Ali Ürey ve Dr. 
Erhan Akkaş online olarak iştirak ederken 
Vakıf Meclisi Üyelerimiz Ekonomist Üze-
yir Doğan, Yeminli Mâli Müşavir Ercan 
Özcan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
Yasin Şen, İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Arş. Gör. Ali Kürşat Sak, Gümrük Mâli 
Müfettişi Ferdi Sepetçi, Abdurrahman Kı-
lıç, Volkan Erdem ve Vakıf Müdürümüz 
İbrahim Biz katıldı. 

Toplantıda öğrencilerimizle iş dünyası 
arasında köprü oluşturan Ekonomi Okulu 
ve Meslek Tanıtım Seminerleri ile birlik-
te Vakfımızdaki İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakülteleri’nde okuyan öğrencilerimiz için 
tertip edilecek etkinlikler konuşuldu. Pan-
demi koşullarında rutin etkinliklerin yanı 
sıra yapılabilecek projeler üzerinde de de-
ğerlendirilmelerde bulunuldu. 

KOCAV KAGEM İcra Kurulu Toplandı

Kanser tedavisi gören Vakfımız Semi-
ner Hocalarından Prof. Dr. Şaban Teoman 
Duralı, 6 Aralık 2021 Pazartesi gecesi İs-
tanbul’daki evinde vefat etti. Hakk’a Yürü-
yen Hocamız, eski Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez'in ikindi vakti 
Fatih Camisi’nde kıldırdığı cenaze nama-
zının ardından, Aşiyan Mezarlığı’ndaki 
aile kabristanına defnedildi. Cenaze tö-
renine, Duralı'nın aile üyeleri, çok sayıda 
öğrencisi ve sevenleriyle birlikte siyasiler, 
KOCAV Başkanı Av. Dr. Ali Ürey ve daha 
pek çok önemli isim katıldı. Prof. Dr. Du-
ralı’nın cenaze töreninde birçok KOCAVlı 
da vefa borcunu ödemek üzere sevenleri 

arasındaydı. 74 yaşında vefat eden Prof. 
Dr. Şaban Teoman Duralı için siyaset, 
edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda 
isim, üzüntülerini dile getirdikleri taziye 
mesajlarını paylaştı.

Vakfımız Seminer Hocalarından 
Prof. Dr. Teoman Duralı Vefat Etti
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Seminer hocalarımızdan İbn Haldun 
Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Baysan, Vav 
TV kanalında “Gönül Coğrafyamız” adlı 
programın sunuculuğunu yapıyor. Prog-
ramda, coğrafyamızın fiziki koşullarının 
yanı sıra manevi koşulları da aktarılıyor. 
Çok geniş bir spektrumda tarihimizin, 
kültürümüzün, bizi biz yapan unsurların 
bu coğrafyaları ele alınıyor.

Her bölümde farklı isimlerin konuk 
olduğu programda İstanbul’dan başlana-
rak Keşmir, Pakistan, Kudüs, Kore, Japon-
ya, Moğolistan, Bağdat, Rumeli, Afrika, 
Hindistan, Katar, İran, Irak, Afganistan, 
Burkina Faso, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Togo, Çad, Sudan gibi birçok coğrafi bölge 
tarih, kültür ve Türklerle ilişkisi bakımın-
dan alanında uzman kişilerce anlatıldı. Bu 
anlatıların yanı sıra gönüllülük, vakıf kül-

türü, Osmanlı kültüründen parçalar, tarih 
bilimi ve özellikleri, Endülüs, İslam sanatı, 
Türklerin Orta Asya geçmişi, 2. Abdülha-
mid, sömürgecilik, müzik gibi birçok alana 
da değinildi. Toplamda 42 bölüme ulaşmış 
olan programın tüm bölümleri Vav TV 
resmi adresinde ve YouTube kanalında 
mevcuttur.

Vakıf Meclis Üyemiz ve Seminer hoca-
larımızdan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üye-
si Zülfikar Özkan, TRT Radyo 1’de Giray 
Çavdar’ın sunuculuğunu yaptığı “Ailece” 
adlı programa konuk oldu. Programda 
psikoloji, sağlık, hukuk, eğitim, kültür-sa-
nat, teknoloji, sosyal hayat gibi ailenin ve 
bireyin yaşam içinde etkileşimde bulun-
duğu konular ele alındı.

Seminer Hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi 
Vehbi Baysan “Gönül Coğrafyamız” 
Programının Sunuculuğunu Yapıyor

Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar Özkan 
TRT Radyo 1’e Konuk Oldu
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Vakıf Meclis Üyemiz ve Seminer hoca-
larımızdan TRT sanatçısı Bünyamin Ak-
sungur, 2 Ocak Pazar günü saat 21.00’de 
Flash TV’de yayımlanan “Barika-i Haki-
kat” programına konuk oldu. 

Gazeteci yazar Nazif Okumuş’un sun-
duğu ve Millî Savunma Bakanlığı eski 
Müsteşar Yardımcısı Ümit Yalım, Irak 
Türkleri Derneği eski Başkanı ve Türk-
men Cephesi’nin kurucularından Cüneyt 
Mengü, Doğu Türkistan Vakfı eski Genel 
Başkanı Hamit Göktürk ve Kırım Türkleri 
Derneği Başkanı Celal İçten’in de konuk 
olduğu programda, Türk coğrafyasında 
nelerin yaşandığı ve mevcut durumun na-
sıl bir gidişat seyrettiği konuşuldu. Mevcut 

siyasi ve sosyal durumun konuşulmasının 
yanı sıra Bünyamin Aksungur, Türk coğ-
rafyasından seçip seslendirdiği eşsiz eser-
ler ile programı renklendirdi, Türk illerin-
den müzik rüzgârı estirdi. 

Vakıf Meclis Üyemiz Bünyamin Aksungur’dan 

“Barika-i Hakikat” Programında 
Müzik Ziyafeti

Vakıf Meclis Üyemiz ve Seminer Ho-
calarımızdan merhum Durmuş Hocaoğ-
lu’nun modernleşmeyle ilgili düşüncele-
rinin, Vakıf Meclis Üyemiz Prof. Dr. İlyas 
Doğan’ın danışmanlığında hazırlanan tez 
çalışması “Durmuş Hocaoğlu ve Modern-
leşme” adıyla kitaplaştırıldı. 

Astand Yayınları tarafından yayımla-
nan 123 sayfalık kitabı Rabia Macit kaleme 
aldı. Mühendis bakış açısına ve felsefi bi-
rikime sahip bir aydın olan Hocaoğlu’nun 
“modernleşme” kavramı hakkında Türk 
düşünce dünyasında iki asırdır güncelliği-
ni koruyan zengin ve ayrıntılı tespitleri, bu 

çalışmayla birlikte bir kez daha dikkatlere 
sunuldu. Durmuş Hocaoğlu’nun çarpıcı 
bir özgünlükte kullandığı yöntemini Batı-
lılaşma, laiklik, dünyevileşme gibi kavram-
lar üzerinden net bir şekilde gözlemlemek, 
bu çalışmayla daha mümkün hale geliyor. 
Zihin açıcı ve yol gösterici fikirleriyle mo-
dernleşmenin karmaşık tabiatını açıklayan 
Durmuş Hocaoğlu’nun düşüncelerini bir 
bütün halinde aktaran “Durmuş Hocaoğlu 
ve Modernleşme” kitabını kitap satış ma-
ğazaları ve online satış siteleri üzerinden 
temin edebilirsiniz.

“Durmuş Hocaoğlu ve 
Modernleşme” Kitabı Çıktı
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Vakfımız Seminer hocaları, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım 
sağladığı 11 Ocak 2022 tarihinde düzen-
lenen Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe 
Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Tö-
reni’nde medeniyetimizi ve kültürümüzü 
yansıtan çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Seminer Hocalarımızdan Ebru 
Sanatçısı Tevfik Alparslan Babaoğlu
Vakfımız Seminer hocalarından, ebru 

sanatçısı Tevfik Alparslan Babaoğlu ebru 
sanatına yaptığı katkılardan dolayı Yaşa-
yan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan 
Mirasın Temsilcileri Ödülü’nü almaya hak 
kazandı. 

1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışha-
nesi’nde başladığı ebru eğitimine 1985 
yılında Mustafa Düzgünman ile devam 
eden Babaoğlu, 1989 yılında ustası Mus-
tafa Düzgünman’dan icazet aldı. Babaoğlu, 
Vakfımız ve çeşitli kurumlarda ebru eğit-
menliğini ve çalışmalarını sürdürmekte 
ebru sanatını gelecek nesillere aktarmaya 
devam etmektedir.

Kat’ı ve Minyatür Sanatçısı 
Gülbün Mesara
Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Ak-

tarılan Mirasın Tem-

silcileri Ödülü’ne layık görülen bir diğer 
önemli sanatçımız ise Uluğbeyler Süheyl 
Ünver belgeseli danışmanı, kat’ı ve minya-
tür sanatçısı Gülbün Mesara oldu. Süheyl 
Ünver’in kızı ve öğrencisi olan Mesara, 
Süheyl Ünver’den 1972 yılında icazet aldı. 
Süsleme sanatına ilişkin birçok yayını bu-
lunan Mesara, araştırma ve çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Tezhip ve Minyatür Sanatçısı 
Prof. Dr. Çiçek Derman
Ödülü alan bir başka sanatçımız ise 

Uluğbeyler Süheyl Ünver belgeseline rö-
portajıyla ve arşiviyle önemli katkı sağ-
layan tezhip ve minyatür sanatçısı Prof. 
Dr. Çiçek Derman oldu. Süheyl Ünver’in 

öğrencilerinden olan Prof. Dr. 
Derman yurtiçi ve yurtdışında 
birçok sergi açtı. Tezhip dalında 
daha önce de T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı 2012 yılı Kültür 
ve Sanat Büyük Ödülüne, 2013 
yılında da 7. TASAM Stratejik 
Vizyon Ödülüne lâyık görüldü.

Yaşayan İnsan Hazineleri 
Ödüllendirildi

Haber 
Aslı Nur LEKESİZBAŞ 

(İhtisas 1)

Tevfik Alparslan Babaoğlu
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Vakfımız mezunlarından Düşünce 
Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Pamukkale 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Osman Çalışkan’ın editörlüğünü 
yaptığı “Çarpıtılmış Gerçekliğin İnşası” 
adlı iki ciltlik eser, Nobel Yayınları tarafın-
dan geçtiğimiz Eylül ayında yayımlandı.

15 yazarın katkıda bulunduğu “Çarpı-
tılmış Gerçekliğin İnşası I”, medya ve ileti-
şim pratiklerindeki manipülasyonu konu 
ediniyor. Retorik ve algı çalışmalarına dair 
bilgilerle birlikte manipülasyonun “in-
celiklerine” vâkıf olan medya ve iletişim 
profesyonellerinin beraberinde insanın 
kandırmak ve kandırılmak hususundaki ıs-
rarından da söz edildiği 344 sayfalık birinci 
cilt, içinde bulunduğumuz yüzyılla birlikte 
iyiden iyiye medya ağlarıyla kuşatılan oku-
yucu kitlesine özellikle hitap ediyor.

Vakıf Meclis Üyemiz ve mezunlarımız-
dan Bandırma Üniversitesi Sosyal Hizmet-

ler Bölümü Öğretim 
Üyesi Adem Bö-
lükbaşı ve Düşünce 
Dergisi Yayın Kuru-
lu Üyesi Semra Ağaç 
Sucu’nun da yazarları 
arasında olduğu ikin-
ci ciltte ise iletişimin 
manipülatif yönü; trol-
cülük, algı ve izlenim 
yönetimi, veri gazeteci-
liği, etik, eleştirel düşünme, hakikat son-
rası (post-truth), medya okuryazarlığı ve 
daha birçok konu üzerinden ele alınıyor. 
Manipülasyon olgusunun, iletişim bilimi 
çerçevesinde farklı uzmanlık alanlarının 
odaklandığı konularda irdelenmesi ge-
rekliliğinin vurgulandığı ikinci cilt, tam 
da yanılgının tedirginliğini duyan, gerçeği 
önemseyen okuyucuların beğenisine hitap 
ediyor.

Mezunlarımızdan, Düşünce Dergisi 
Yayın Kurulu Üyesi İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Arş. Gör. 
Dr. Murat Kalkan’ın, İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Enes 
Muhammet Kayagil ile birlikte editörlüğü-
nü üstlendiği “Sosyal Politikada Kurum ve 
Kuruluşlar” kitabı Filiz Kitabevi etiketiyle 
okurlarıyla buluştu. 

İki cilt halinde yayımlanan eser; sosyal 
politikadaki kurum ve kuruluşları ulusal 
ve uluslararası boyutlarıyla ele almakta-
dır. Sosyal ve siyasal yapıları bir kalemde 
birleştiren kitap, bu yapıları derinlemesine 
analiz etmektedir. Kitabı, kitap evlerinin 
yanı sıra kitap satış sitelerinden de temin 
edebilirsiniz.

Çarpıtılmış Gerçekliğin İnşası 
İki Cildiyle Raflarda

Mezunlarımızdan Arş. Gör. 
Dr. Murat Kalkan’ın Editörlüğünü

Yaptığı Kitap Yayımlandı
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Doğum

- Mezunlarımızdan, Rengâhenk köşe ya-
zarlarından Ahmet Pak'ın Nakşı Vefa ismi-
ni verdikleri çocukları dünyaya gelmiştir.

- Mezunlarımızdan Nurettin Yavuz'un Al-
peren ismini verdikleri çocukları dünyaya 
gelmiştir.

- Mezunlarımızdan Fadime Orhan'ın At-
las ismini verdikleri çocukları dünyaya 
gelmiştir. 

- Mensuplarımızdan Agâh ve Meryem Öz-
lü‘nün Ayşe Mehlika isimli çocukları dün-
yaya gelmiştir.

- Mensuplarımızdan Mehmet Ali Özbek'in 
Şamil Mete ismini verdikleri çocukları 
dünyaya gelmiştir.

Küçük KOCAVlıların ailelerine ve vatana 
hayırlı evlatlar olmalarını dileriz.

Atama

- Mezunlarımızdan, Düşünce Dergisi Ya-
yın Kurulu Üyesi Arş. Gör. Dr. Osman 
Çalışkan, Pamukkale Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölü-
müne Dr. Öğr. Üyesi olarak atanmıştır.

- Mezunlarımızdan Dr. Orhan Önder, 
Marmara Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik 
Ana Bilim Dalı Öğretim Görevliliği kad-
rosuna atanmıştır. 

- Mezunlarımızdan, KOCAV Bülteni Eski 
Yayın Kurulu Üyelerimizden Alper Açık-
göz Aydın’ın Buharkent ilçesi kaymakam-
lığına atanmıştır.

- Mezunlarımızdan, Ruh Sağlığı ve Sinir 

Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahri İnce, Prof. 
Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi'nde yürüttüğü ça-
lışmalar neticesinde doçent unvanı almaya 
hak kazanmıştır. 

- Mezunlarımızdan Fatih Özgür Kenar, 
Selçuk Üniversitesi İİBF Siyasi Tarih Ana 
Bilim Dalı’da araştırma görevlisi olarak 
akademik hayatına başlamıştır.

- Mezunlarımızdan Merve Uğur T.C. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Araştır-
ma Merkezi Bilimsel Çalışmalar Müdürlü-
ğü’ne atanmıştır.

Mezunlarımızı tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

Eğitim

- Mezunlarımızdan, Düşünce Dergisi Ya-
yın Kurulu ve Yönetim Üyemiz Murat 
Kalkan, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 
“Sosyal Politika Açısından Almanya'da 
Emek Piyasası'nın Organizasyonu” konulu 
teziyle doktorasını tamamlamıştır. 

- Mezunlarımızdan, KOCAV Bülteni Ge-
nel Yayın Yönetmeni Beyza Büyükağaçcı 
İÜ Sosyal Bilimler Emstitüsü Özel Hukuk 
Ana Bilim Dalı yüksek lisans programını 
kazanmıştır. 

- Mezunlarımızdan, KOCAV Bülteni eski 
editörlerinden Songül Serap Bakırcı Hep-
var, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Li-
sans programını kazanmıştır.

Mezunlarımızı tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

Haber Grubu: 
Emre ATLIHAN (İhtisas1), Marziya YILDIRIM (Gelişme 2), Mustafa Haluk GÜLTEKİN (Giriş 1), 
Nazlıcan İLHAN (İhtisas 1), Yusuf Ekrem ÇELEBİ (Giriş 1)
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“Bu cinnet tahtgâhında Murad al 

sen de ey Daryal
Ki, cinnet ehli cennet ehlidir, 

mizanımız vardır.”
Muhibbi-i Mecânin Nîm Mecnûn Emin

KOCAV’ın, hayatını ilme adamış 
Seminer hocalarından, hakiki 
ve hakikatli münevver merhum 

Prof. Dr. Ali Murat Daryal, insan olmanın, 
Müslüman olmanın, mütefekkir olmanın 
her zaman en iyiyi amaçlamaktan geçti-
ğini söyleyerek bunu yaşantısına yansıtan 
müstesna bir isim olarak adından her za-
man söz ettirmiştir. Kaleme aldığı eserleri, 
yapmış olduğu radyo sohbetleri ile ilminin 
zekâtını daima vermiş, zira son akşamın-
da dahi geç saate kadar oturup yazılarıyla 
meşgul olmuştur. 

İlme adadığı seksen altı yıllık ömrünün 
sonuna 16 Mart 2017 tarihinde gelen Prof. 
Dr. Daryal, rıza-i ilahi peşinde koştuğu 
yolculuğunu ve sevenlerini geride bıraka-
rak dar-ı bekâya intikal etmiştir. Vefa ve 
kadirşinaslık duygularını kendisine borç 
bilen KOCAV ailesi olarak merhum hoca-
mızın bizlere bıraktığı kıymetli eserlerine, 
muhabbetlerine sahip çıkacak ve istikamet 
üzere olduğu yolda onunla birlikte yürü-
meye devam edeceğiz. 

Deliler ve Veliler Zümresinden…
“Ali Murat Daryal diğer namıyla Deliler 

Padişahı. Bu delilik neyin nesiydi? Atın iyi-
sine doru, yiğidin iyisine deli derler. Delilik 
gerek halk kültürümüzde gerek fikir-felse-
fe- sanat dünyasında, fazilet mücadelesinde 
önemli bir makamdır. Bu insanlar hasbidir, 

Hakk’a Hakkıyla Yürüyen Bir Gönül İnsanı: 
Prof. Dr. Ali Murat Daryal 

Hazırlayan  
Nilhan DİLEKLİ 
(İhtisas 1)

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz
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sözlerini esirgemezler ve haksızlığa karşı 
susmazlar. Deli Murat, bu vasıfların hepsi-
ne fazlasıyla sahiptir.”

Ali Murat Daryal, 1931’de İstanbul’da 
dünyaya gelir. 1950’de Taksim Erkek Li-
sesi’ni, 1959’da İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi Bölü-
mü’nü bitirir. Yine İstanbul Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü’nü tamamlar. Bu esnada 
ilmi her zaman talep eden Prof. Dr. Daryal, 
İslâmî ilimler alanında çeşitli dersler alır. 
Meslek hayatına tahsilini bitirdiği İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslâm 
Araştırmaları Bölümü’nde asistan olarak 
başlar ve takvimler 1966 senesini gösterdi-
ğinde İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne 
öğretim görevlisi olarak tayin edilir. 1998 
yılında profesör olan Prof. Dr. Daryal, bir 
süre daha Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde sözleşmeli öğretim üyesi ola-
rak akademik görevine devam eder. Bütün 
mesaisini okulundaki derslere, gitmiş ol-
duğu konferanslara, camii sohbetlerine ve 
radyo programlarına ayırmıştır. 

“Boş Otururken Allah’ın Yanına 
Gitmek İstemiyorum”
Farklı bakış açılarından bakıp sorgu-

layabilmek ve sorguladıklarına yeni bir 
soluk katabilmek derdinde olan Prof. Dr. 
Daryal, sağlam karakterli, yetişmiş fikir 

adamlarına sahip olan milletlerin insanlık 
âlemi içinde en önde olacağına kani idi. Bu 
şiar ile Türk-İslam medeniyetinin meftunu 
olan Prof. Dr. Daryal, Selçuklu ve Osman-
lı kültür ve medeniyetlerinin inceliklerini 
psikolojik ve sosyolojik açılardan ele alır 
ve çevresindekilere durmadan anlatırdı. 
Bu doğrultuda çok ciddi eserler vermiştir. 
İslam düşünce geleneğinde kurban ile ilgili 
yer alan yaklaşımları kabul etmiştir ancak 
yetersiz bulmuştur. Kurban ibadeti üze-
rine altmış yılı aşan bir süreçte düşünen 
Daryal, Kurban Kesmenin Psikolojik ve 
Metafizik Temelleri adını taşıyan kitabını 
kaleme almıştır. 

“Yapacak Daha Çok İşim Var…”
Hastalandığı zaman çok üzülen “Daha 

yapacak çok işim var, kitaplarımı bitire-
medim.” diyen Daryal’ın yazmış olduğu 
diğer kitaplar da oldukça mühimdir. 1994 
yılında Dini Açıdan Hayatın Psiko-Sosyal 
Temelleri, 1997’de Psiko-Sosyal Açıdan 
Medeniyetler ve Mesajları okuyucuyla bu-
luşmuştur. 

İslam’ın Doğuş ve İlk Yayılışının Psi-
ko-Sosyal Açıdan Tahlili adlı eserini de 
Peygamberin Önderliği konusundaki yeni 
yazılarıyla zenginleştirmiş ve yayınlatmış-
tır. “İslam’ın Değerleri Üzerinde Yapılan 
Tahribat” adlı kitabında İslam’ın doğu-
şundan itibaren maruz kaldığı maddi ve 
manevi tahripten, bozulmalardan bahset-
miştir. Son olarak İnsan ve Gerçek (Radyo 
Sohbetleri) adlı kitap ise eşi Yıldız Dar-
yal’ın gayretleriyle KOCAVlıların katkıla-
rıyla 2021 Kasım ayında yayımlanmıştır.

“Tarik-i Hakka Cânın Vermeyen Asla 
Deli Olamaz
O Sevda Uğruna Elhak Fedayı Cânımız 
Vardır”
Rahmetli Emin Işık, Ali Murat Dar-

yal’a yazmış olduğu Cinnetnâme başlıklı 
şiirden alınan yukarıdaki dizelerde Hakk 
yoluna canını vermekten kaçınanların asla 
deli olamayacağını çok güzel bir şekilde 
ifade etmiştir. 
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“Talebeler ve Gençler Ön Plandaydı”                           
“Ali Murat Daryal, gerçekten tanıdığım 

insanlar içinde kendine has özelliklere sahip 
müstesna insanlardan biri idi. Gerçi ben eşi 
idim amma velâkin her şeyden ve herkesten 
önce talebeleri ve yetişmesini istediği genç-
ler ön plandaydı. Dersleri, konferansları ve 
vaazlarıyla her kesime fikirlerini ulaştırma 
gayret ve çabası içinde yaşadı. Bunu öm-
rünün son demine kadar bu şekilde devam 
ettirdi. ‘Müslüman için emekli olmak yok-
tur, devlet sizi emekli edebilir ama sizler 
her türlü imkânı kullanarak son nefesi-
nize kadar hizmet etmeğe mecbursunuz. 
Hizmet etmek için devlet memuru olmaya 
ihtiyaç yok, yeter ki siz hizmete talip olun 
Allah size bir fırsat bahşedecektir.’ derdi ve 
öyle yaşardı.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğr. Üyesi Süleyman Uludağ’ın ifade etti-
ği gibi ‘Bir kimse yaşlı da olsa bilgisinden, 
tecrübesinden, itibarından ve konumundan 
kaynaklanan gücünü hayır işlerinde ve in-
sanlığın yararına kullandı mı, o da fütüvvet 
ehlindendir, iyiliksever ve cesur bir baba-
yiğittir.’ Bu tanıma göre Ali Murat Daryal 
da bir ‘Feta’dır yani Fütüvvet ehlindendir. 
Allah rahmetini ve mağfiretini üzerinden 
eksik etmesin, mekânı cennet olsun.”

Yıldız DARYAL (Eşi) 

•
“Ben Öğrencilerime Değil 
Öğrencilerim Bana Not Vermeli”
“Ali Murat Hoca özgüveni çok yüksek bir 

eğitimciydi. Öğrencilerden şikâyet ettiğini 
asla duymadım. Ona göre kötü öğrenci yok, 
dersini iyi anlatamayan hoca vardır. Bu 
sebeple sürekli hocaların öğrenciler tarafın-
dan değerlendirilmesini ve not verilmesini 
isterdi. Her seminer dönemi sonunda öğ-

rencilere yapılan anket ile hocalar hakkın-
daki görüşlerinin alındığını öğrendiğinde 
çok mutlu olmuştu. 

Daryal Hoca ilminin zekâtını verme 
konusunda da çok cömertti. Bir tek kişiye, 
bir tek kelimeyi öğretmek için bile hiçbir fe-
dakârlıktan kaçınmazdı. Kar demeden kış 
demeden eğitim için çağrıldığı her yere gi-
derdi. Bunu da hiçbir karşılık beklemeden 
tamamen Allah (CC) rızası için yapardı. 
Araç bile istemez kendi imkânlarıyla gider 
gelirdi. Gittiği yer Vakıf veya bir benzeri ha-
yır kurumu ise bir bardak çay bile içmekten 
imtina eder, bütün imkânların öğrencilere 
sunulmasını isterdi. Hakkı kolay ödeneme-
yecek bir hocamızdı. Ruhu şad, mekânı cen-
net olsun.”

Av. Dr. Ali ÜREY (KOCAV Başkanı)

•

Ali Murat Daryal’ın Ardından…

Sohbetlerinde “Yediğin gider 

yedirdiğin kalır, giydiğin 

gider giydirdiğin kalır.” diyen 

Prof. Dr. Daryal, durumu iyi 

olmayan talebelere, aciz duruma 

düşmüş gariplere sahip çıkmış, 

yardım eli uzatmaktan asla 

çekinmemiştir. Biz Peygamberi 

yetim olan bir milletiz demiştir ve 

yetimlerin daima beklediği Murat 

Dedeleri olmuştur. 
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“Sevgiyle Dolu Bir Güzel İnsandı”
“Ali Murat Daryal Hocamız gönülden 

gönüle sevgi ırmaklarını akıtan Rabbimin, 
gönlünü Peygamber, millet, gençlik, öğret-
me, yardımlaşma sevgisiyle doldurduğu bir 
güzel insandı. Ne yazık ki hocanın ne fakül-
teden ne de KOCAV sıralarından öğrenci-
si olma şansını yakalayabildim. Ali Murat 
Hoca’nın hocalık ününü 1990’lı yıllarda 
Marmara İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan 
ev arkadaşım Sevgülay Aydemir’den çok 
dinlerdim, Emin Hocadan, Ali Murat Hoca-
dan aşk derecesinde muhabbetle bahseder-
di, derste yaşadıklarını, hocaların esprileri-
ni anlatırdı, gülerdik. Yıllar sonra Mehmet 
Niyazi Özdemir’den okuyacağım ve başka 
vesilelerle dinleyeceğim ‘deliler koridorunun 
mensubu bu hocaların meğer milletinin ve 
mesleğinin delisi olduklarını da yıllar içinde 
anlayacaktım. 

Ali Murat Hoca ile vicahen (yüz yüze) 
karşılaşmamız KOCAV’daki seminer ders-
lerinde, ders aralarında bizlerle yaptığı soh-
betlerle oldu. Hoca, ilerlemiş yaşına rağmen 
yorulmak, azalmak nedir bilmeyen yüksek 
enerjisiyle derslere adeta koşarak geliyordu. 
Zaman zaman arkadaşların ‘Hocam sizi 
evinizden alalım, yorulmayın’ tekliflerini 
hemen reddediyor, Yenisahra’daki evinden 
bazen fakülteden toplu taşıma araçlarıyla 
Süleymaniye’ye derse geliyordu. Hocanın 
her seferinde adeta dersinin diş kirası gibi 
elleri kolları kitaplarla dolu oluyor, bun-
ların talebelere dağıtılmasını sağlıyordu. 

Daryal hoca, öğrenciye hizmet etmeyi şiar 
edinmiş eski hocalardandı. Ali Murat Ho-
camızın ‘deliliğine’ biz şahit olduk, Allah 
mekânını cennet eylesin.”

Doç. Dr. Ümran AY SAY 
(KOCAV Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı) 

•
“İnanılmaz Mütevazı, 
İyi Bir Vakıf İnsanıydı” 
“Ali Murat Daryal, üniversite hayatı-

mın en büyük şanslarından, kısmetlerinden 
birisidir. Her şeyden önce çok kıymetli bir 
insan, bir abi, bir baba ve bir hoca idi. Ha-
yatımda tanıdığım en mükemmel hocalar-
dan birisiydi. Öğrenci odaklı, öğrenciye her 
şeyini vermeye çalışan ve çoğunluğa bak-
mayan, gerekirse bir öğrenci için heyecanını 
kaybetmeden ders anlatan bir hocaydı. Ali 
Murat Hoca bize ‘Bir kitap bazen bir kelime 
için okunur.’ derdi. Bu düsturdan hareketle 
öğrenci sayısının çokluğuna dikkat etmeden 
ilim talep eden tek bir öğrenci için dersini 
yapmaktan kaçınmazdı. Biz de onun yolun-
dan gitmeye çalışıyoruz. Hocamızın İslam 
dünyası için büyük bir kazanım, vefatının 
da İslam dünyası için büyük bir kayıp oldu-
ğunu düşünüyorum. 

Ali Murat Hoca gerçekten bir vakıf in-
sanıydı.  Onu KOCAV’a ilk davet ettiğim 
günden son nefesini verdiği güne kadar onu 
evinden alıp evine bırakmak gibi hiçbir yar-
dım kabul etmeden toplu taşıma araçlarıy-
la Vakıf ’a gelmeye devam etmişti. Seksenli 
yaşlarında tıpkı Emin Işık Hocamız gibi 
son demlerine kadar seminerlere gelerek 
öğrencilere faydalı olmaya çalıştı. Biz onun 
yaptığı bu fedakârlıktan dolayı her zaman 
ona sarılıp onun elini öpmeye çalıştıkça bize 
neden böyle yaptığımızı sorardı ve o bizim 
elimizi öpmeye çalışırdı. İnanılmaz güzel, 
mütevazı, iyi bir vakıf insanıydı. İnanın o 
kadar özlüyorum ki… Ruhu şad, mekânı 
cennet olsun.”

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hakkı ERTAN 
(Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi)
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Hepimizin bu dünyada bir amacı 

var şüphesiz. Uğraşlarımız, dert-
lerimiz ve kavgalarımızla süs-

lediğimiz amaçlarımız, hedeflerimiz var 
bizim. Biliriz ki “hedefi olmayan gemiye 
hiçbir rüzgâr yardım edemez.”1 Hedefle-
rimizi yalnızca; mücadele eder, vazgeç-
mez, ilerlersek gerçekleştiririz. Bir yolun 
yolcusuyuzdur bu hedef uğrunda. Elbette 
yolumuza engebeler, çukurlar, taşlar çıkar 
bazen. Afallarız belki... Ayağımıza hiç taş 
değmesin isteriz. Ancak gerçek başarı, 
acıyla, mücadeleyle, engelleri aşmakla ve 
her türlü zorluk karşısında vazgeçmeyip 
başarısızlıklara rağmen sebat etmekle ge-
lir. İyi şeyler mücadele ve zaman ister. Biz 
de bir hedefimiz, amacımız var dedik... 
Bu uğurda gerekli fedakârlıkları yapmaya, 
mücadele etmeye de hazırız elbet. Çünkü 
biliriz “Yufka yüreklilerle çetin yollar aşıl-
maz.”2

İşte biz hedeflerimizi belirlemiş, ken-
dimize bir amaç edinmiş, yolumuzda iler-
lerken tüm dünyada bir salgın patlak verdi 
ve her şey değişti. Hepimizin hayatını bir-
çok yönden etkileyen insanlık tarihinin en 
büyük salgınlarından; COVID-19 uzunca 
bir süre elimizi kolumuzu bağladı, planla-

rımızı baştan aşağı değiştirdi, yeni normal 
adı altında yeni bir hayat tarzını yaşamaya 
mecbur bıraktı. Bu süreçte gördük ki insan 
sosyalleşmeden, sokağa çıkmadan, adım 
atmadan, üretmeden yapamıyor. Harekete 
geçmek, faal olmak doğamızda var... Mü-
cadeleci ruhumuza engel olan bu durum 
bizlere gösterdi ki belli bir rutinde kalmak, 
her gün aynı koşullarda aynı düzeni de-
vam ettirmek bize göre değil... Eski koştur-
macalarımız, kimi zaman şikâyet ettiğimiz 
yoğun programlarımız, zahmet çektiğimiz 
ne varsa hepsi bizi geliştiren, günden güne 
güçlendiren unsurlardı. “Zahmet olmadan 
rahmet olmaz. Gayret etmeden nimet ele 
geçmez.”

Biz “Hilalin gölgesinde, kalemin izin-
de” ilerleyen KOCAVlılar olarak başımızı 
dik, gönlümüzü ferah tutacağız. Tüm dün-
yanın cebelleştiği bu musibet karşısında 
hedeflerimiz uğrunda çabalamaktan, mü-
cadele etmekten ve sabretmekten vazgeç-
meyeceğiz. “Şüphesiz ki Allah sabredenlerle 
beraberdir.”3

Dipnotlar
1. Michel de Montaigne
2. H. Nihal Atsız, Yolların Sonu
3. Bakara Suresi, 153
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Hazırlayan 
H. Aybala TÜZÜN
(İhtisas 1)

Mücadele Zırhı



İçimizde mis kokulu bir gül gibi duran zaman, kimi zaman 
hoyrat kimi zaman dingin rüzgârlarla eser durur. Bazen öyle an-
lar gelir ki, ama bugün cumaymış, yarın cumartesiymiş, çoğumuz 
gitmiş de azımız kalmış umurumuzda değildir. İşte yine öyle bir 
anda, gönül bağıyla bezenmiş dostlukların kurulduğu KOCAV’da, 
KOCAV Bülteni’nin 50. sayısını kutlarken sonsuzlaştırılan bu ka-
rede kimi evladıyla, kimi gül yüzünden eksik olmayan gülüşüyle, 
kimi de kalender duruşuyla bu ailenin çatısı altında emeklerinin ve 
başarılarının mutluluğunu yaşıyor. 

Bir mutluluğun ve samimiyetin, omuz omuza verilerek en gü-
zel ve en sıcak gülüşlerle taçlandırıldığı bu hatırada, güzel insanlar 
ailemizin her daim bir ve baki kalacağını ve birlikte geçirilmiş her 
zamanın hayalinin cihana değeceğini gösteriyorlar.

BİR FOTOĞRFAFIN
 ANLATTIĞI

Geçmiş Zaman 
Olur ki…

Gülceren KÖKCE
(İhtisas 1)



Üyesi olduğum bu güzel Vakıfta geçirdiğim günler daha dün gibiyken şimdi oradan çok uzakta 
yeni bir hayata başladım.  Üniversiteye ilk başlayacağımda, küçük bir Anadolu şehrinden İstan-
bul’a tereddütle geldiğimde karşılandığım ilk yer Vakıf olmuştu. Bu sayede bu büyük şehirde kay-
bolmadan, kendimi bir yere ait hissederek var olabileceğimi fark ettim. Vakfı gezip balkonundan 
Süleymaniye’ye baktığımda içime dolan huzuru, orada bulunduğum 4 sene boyunca da hep his-
settim. Güne güzel bir başlangıç yapmak istediğimde gittiğim veya günün yorgunluğunu atmak 
istediğimde gidip bir bardak çay veya Türk kahvesi ile dinlendiğim yerdi KOCAV benim için. 

Üniversite yıllarımı değerli kılan birçok dostumla tanışmama vesileydi aynı zamanda. Cumarte-
si günleri seminerlere katılır tüm günümüzü orada geçirirdik. Seminerlerin keyfi ve birçok şeyi 
öğreniyor olmanın hazzıyla beraber aralarda ayaküstü yapılan, hatırladığımda hala heyecanla 
anacağım çay simit sohbetleri şimdi o kadar uzak ki! Ama bu ailenin bir ferdi olarak İstanbul’da 
her zaman bir evim olduğunu bilmek ve her gittiğimde hiç uzaklaşmamış gibi aynı heyecanla ve 
aynı aidiyet hissiyle orada olmak paha biçilemez. Seminerlerin yanı sıra heyecanla hazırlandığı-
mız Vakıf etkinlikleri de benim için unutulmaz zamanlardan biri. Etkinlik olduğu zaman herkes 
görev alırdı, güzel bir koşturmacanın ortağı olurduk.  Güzel bir etkinliğin ve birlikte olmanın keyfi, 
koşturmacanın verdiği yorgunlukla tebessüm ettiğimiz o kadar çok toplu fotoğrafımız var ki! Ha-
yat telaşıyla herkesin kendine yöneldiği zamanlarda bu Vakıf etkinliklerinin birleştirici bir gücü 
olurdu, herkes işlerini ayarlar ve bu etkinliklerde görev alırdı. 

Vakıfla ilgili benim için en unutulmaz noktalardan biri de kurslarıydı. Talebe göre ebru, hat, Os-
manlı Türkçesi gibi çeşitli kurslar olurdu ve bunlardan dilediğimizde istifade edebilirdik. Ben ebru 
kursu öğrencilerindendim. Cuma günleri gider tüm haftanın yorgunluğunu o teknenin başında 
atardım. Vakıf benim için bütün bunlara vesile, varlığını her zaman hissettiğim o güvenli evdi. 

Şimdi KOCAV’dan oldukça uzakta, İstanbul’a gelirken tereddüt ettiğim o Anadolu şehrindeyim. 
Farklı bir düzen kurduğum bu şehirde üniversite yıllarıma dönüp baktığımda ne kadar şanslı ol-
duğumu bir kez daha fark ediyorum. Üniversite yıllarımı unutulmaz ve güzel kılmama vesile olan 
KOCAV’ı her daim anlatıyor ve tanıtıyorum. Bir gün yine dostlarla o çatı altında buluşup aynı 
keyifle sohbet edeceğimizi, aynı heyecanla KOCAV’ın herhangi bir etkinliğine koşabileceğimizi 
biliyor ve bundan mutluluk duyuyorum. Tüm KOCAV ailesine bolca hasret ve sevgilerimi sunu-
yorum. En kısa zamanda görüşmek ümidiyle…

Sevgili KOCAV Ailesi,

Zülal TOPRAK 
(Serbest Avukat/SİVAS)  
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Zamanın Yolu ve Yolcusu 
İlme, sanata, ahlaka dair gönül susuzluğu içinde olanların, zaman sürekli değişse de ahvalini duruşunu 
değiştirmeyenlerin yolculuğu, beka âleminden gelenlerin bu âlemde de oranın insicamını aramaya 
çalışmalarındandır. Pergelin bir ayağı, kalemin izinde kelamı buluşturup, hilalin gölgesinde tüm 
insanlığın yararına hürmet düsturu ile sağlam basarken diğer ayağı diyarı hakikati aramaya revan olur.

Farkı fark edenlerin farkını yansıttığı bir yolculuktur karelerin yansıttığı. Onlar seferden sorumlu 
oldukları bilinci ile ‘hali’ ve ‘vakti’ bir arada tuttular. İlmek ilmek emeklerini işledikleri ile Yusuf’u o 
kuyudan alamasa da âşıklar defterinde adı bulunsun, İbrahim’i saran yangını söndürecek bir su 
taşımasa da safı belli olan halis niyeti ile yola çıkanların geleceğe aktardıkları kareler.

Meryem KARAKULAK (KOCAV Mezunu)

KOCAV’D
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