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gı ile selamlar yeni sayımızla karşınızda olmaktan gurur 
duyarız. 

Acaba üstesinden gelebilir miyim diye giriştiğim birçok 
yolda destek olan KOCAV’a yine böyle bir ihtilal-i ruhi-
yemde arkamda durduğu ve böylesine bir görevi, editör-
lüğü, üzerime vazife kıldığı için teşekkürlerimi sunarım.

Ramazan-ı Şerif ayının etkinlikleri ile bereketlenen bu 
sayıda çeşitli programlara ev sahipliği yapan KOCAVlılar, 
kah bir iftar sofrasında buluştular kah bir YouTube kana-
lında. Yeri geldi Vakıf Başkanımız Ali Ürey’in de söylediği 
gibi aynı pilava kaşık salladılar yeri geldi ekranlar karşısın-
da karşılıklı çaylarını yudumladılar.

Sürekli devam eden KOCAV Sohbetleri’nin devamı mahi-
yetinde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetleri serisi ile bu 
aya münhasır pek çok özel konu ele alındı. KOCAV KA-
GEM Ekonomi Okulu alanında uzman akademisyen, iş in-
sanı ve ihtisas öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Öğrencilerinin ilmi birikimlerini arttırmaya yönelik et-
kinliklerin yanında sosyal faaliyetlere de bilhassa önem 
veren KOCAV’ın, çeşitli gezi ve spor turnuvası haberlerine 
de bu sayıda yer verdik.

Bizim Bülten ekibi olarak dönüp sayfalara baktığımızda 
yan yana, can cana olmanın verdiği heyecan ve istek ile 
gerçekleştirdiğimiz birçok programın hissiyatı yeniden ve 
yeniden akıllarımızda canlanıyor. Dileğimiz odur ki, siz 
sevgili okurlarımıza da emek verdiğimiz bu sayı ile KO-
CAV’ın gerçekleştirmiş olduğu etkinliklerin içeriklerini ve 
hissiyatlarını aktarabilelim.

Malum yaz geldi çattı. Yazla beraber park ve bahçelerin 
gölgeliklerine sığınacağımız keyifli havalar da geldi. Sıcak 
yaz günlerinde ağaçların gölgesinde ne de güzeldi elinizde 
bir KOCAV Bülteni ile oturup ferahlamak. Bundan böyle 
keyfiniz daha da artacak. Zira yanınızda dergiler için çanta 
bulundurmak zorunda bile değilsiniz. Artık bir tık kadar 
yakınız. 

Kıymetli KOCAV Bülteni okurları, dijital mecraya geçtiği-
miz bu ilk sayımızla işte huzurlarınızdayız. 

21. asrın getirdiği kolaylıklara ayak uydurarak dijitalleş-
menin ve ekranlarda da bültenimizi görmenin heyecanını 
paylaşıyoruz sizlerle. Okurlarımız ile gönülden olan ya-
kınlığımız, mesafeleri engel tanımayarak uzakları bir tuş 
ile yakın ediverdi bizlere. 

Peki bu sayımız hazır olana dek KOCAV’da neler mi oldu? 
Önce müjdemizi vererek başlayalım. KOCAV 35. yaşını 
tamamlamak üzere. Yeni yaşının şerefine de özel bir logo 
tasarlandı. Logo bütün KOCAVlıları heyecanlandırdı. 
Bundan başka, KOCAVlı gençler seminer derslerini ta-
mamlayarak bir dönemin daha sonuna gelindi. Bursa ili 
kapsamında gerçekleştirilen KOCAV Bölge Toplantısı ile 
Bursa’daki KOCAV mensuplarıyla bir araya gelindi. Dok-
san gönüllünün katkılarıyla kurulan iftar sofralarında Ra-
mazan ayının bereketine erişildi. Dolmabahçe’nin içinde 
yer alan Milli Saraylar Resim Müzesi’ne eşsiz bir gezi ya-
pıldı. Satranç turnuvasında Kartal ailesi tarihî biz iz bıraktı. 

Bütün bunların yanında biz de Mehmed Niyazi Özdemir 
hocamıza ahde vefamızı yerine getirdik.

Keyifli okumalar dileriz.

Tuğçe KabakcıAyşenur Güz

 Halet-i Ruhiyemiz Bülten

Editörden
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Ukrayna’nın İşgali ve Türkiye   > Beyzanur KANDEMİR > Gülceren KÖKCE

Mart ayındaki KOCAV Sohbeti’nde Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Ukrayna 
Savaşı’nın nasıl başladığı, savaşın muhtemel seyri ve Türkiye ile dünyanın 
bundan nasıl etkilendiği sorularına cevap verdi ve gerçekleşebilecek ihtimaller 
üzerine değerlendirmelerde bulundu.

KOCAV 2022 Bahar Dönemi    > Raziye İclal SAYMAN  
 Seminerleri Sona Erdi

Giriş 2 ve İhtisas 1 sınıfı olmak üzere toplam 176 öğrencinin katılımıyla 5Mart 
tarihinde Erol Güngör Kültür Merkezi’nde başlayan ve 8 hafta süren KOCAV 
Seminerleri Bahar Dönemi sona erdi.

KOCAV Bursa Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi   > Afra YÖRÜKOĞLU  
 KOCAVlı öğrenciler hasretle bekledikleri İstanbul Gezileri’ne, uzun bir 
bekleyişin ardından Dolmabahçe’de merhaba dedi. Yılın ilk İstanbul gezisi, 
Boğaz’ın zarif sarayı Dolmabahçe’nin içinde yer alan Milli Saraylar Resim 
Müzesi’ne yapıldı.

Edebiyatın Gözünden Ramazan’a Bakmak   > Elif Dilruba ARIKAN    
 > Gülceren KÖKCE

Ramazan Sohbetleri’nin son programında Dr. Öğr. Üyesi M. Emin Ertan ve 
Doç. Dr. Ümran ay, Ramazan ayının Türk kültürü ve edebiyatındaki izleri 
üzerine, örneklerle dolu ayrıntılı bir sohbet gerçekleştirdiler.

KOCAVlılar Milli Saraylar Resim Müzesi’ni Gezdi > Efsanur TEKİN  

KOCAVlı öğrenciler hasretle bekledikleri İstanbul Gezileri’ne, uzun bir bekleyişin 
ardından Dolmabahçe’de merhaba dedi. Yılın ilk İstanbul gezisi, Boğaz’ın zarif 
sarayı Dolmabahçe’nin içinde yer alan Milli Saraylar Resim Müzesi’ne yapıldı.

Mücadele Zırhı > R. İclal SAYMAN  
Kalemin izinde, Hilalin gölgesinde koşarken tanıştık birbirimizle. Süleymaniye 
manzaralı bir çatının altında, ilim insanlarına bakan pencerelerde gördük içimizi 
ısıtan tebessümleri. Yolu birlikte alıyor olmamızla soluklandık, birbirimizi gözetir-
ken eriştik payımıza düşen huzura...
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Sirayet Eden Gülümseme > Afra YÖRÜKOĞLU

Kocaman bir aile görüyorum ben bu cisimleşmiş anda. Küçük ailelerin, çoluk-
ların çocukların, annelerin, babaların, kardeşlerin birleşmesiyle oluşmuş koca-
man bir aile...
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Mukaddesatın ruha kendisini ha-
tırlattığı on bir ayın sultanı Ra-
mazan-ı şerif KOCAV’da ayrı 

bir güzel geçti. Özlenilen birlikteliğe Ra-
mazan bereketi eklendi.

Tarihin ve sanatın bir başka olduğu 
Süleymaniye’de yer alan Vakıf merkezimiz 
Hacı Arif Bey Konağı ve Erol Güngör Kül-
tür Merkezi’mizde salgın sürecindeki fizi-
ki ayrılıkların telafi edildiği iftar ve sahur 
sofralarında buluştuk. Her bir Ramazan-ı 
şerif gününde ayrı bir heyecanla bir ara-
ya geldik. Kimi iftar ve sahur sofralarında 
mezun ve mensuplarımızın eş ve çocuk-
larının da ailecek katıldığı, çocuk sesleri 
ezan seslerine karıştı. Kiminde ise mekân 
algısını aşarak, ülkemizin dört bir yanında 
bulunan KOCAVlılar iftar sofralarında bir 
araya gelerek hasret giderdi. 

Ramazan-ı şerif ayı boyunca günlük 
70, toplamda 2.100 öğrencimizi iftarda 
Vakfımızın Erol Güngör Kültür Merke-
zi’nde ağırladık. Günlük iftarlarımızın ev 
sahipleri ve yakınları için öğrencilerimiz 
tarafından birer Hatm-i Şerif okundu.

Vakfımız Mütevelli Heyeti, Hacı Arif 
Bey Konağı’nda 

iftar programında bir araya gelerek iftar 
öncesi periyodik nisan ayı toplantısını 
gerçekleştirdi. Salgın sonrasında ilk kez 
yüz yüze iftar vesilesiyle bir araya gelen 
Mütevelli Heyeti üyelerimiz, Vakfımızın 
faaliyetlerini değerlendirdi ve yeni etkin-
liklerin planlamasını yaptı.

Vakfımız yönetim kurulu ise aileleriyle 
bir araya gelerek KOCAV’ın aile atmosfe-
rini bizatihi Hacı Arif Bey Konağı’nda gös-
terdi, verimli istişarelerde bulundu.

KOCAV’a dair her şeyin yer aldığı KO-
CAV Bülteni ve söyleyecek sözü olanların 
dergisi Rengâhenk yayın kurulu üyeleri, 
Hacı Arif Bey Konağı’nda iftar sofrasında 
buluşarak dergi çalışmaları hakkında de-
ğerlendirmelerde bulundular. Toplantıda 
dergilerimizin yeni çıkan sayılarında ya-
zıları beğenilen yazarlarımıza hediyeleri 
takdim edildi.

Ayrıca KOCAV ahde vefasını Ramazan 
bereketiyle buluşturarak Seminer hocala-
rımızdan merhum Ali Murat Daryal’ın eşi, 
Yıldız Daryal ile iftar sofrasında buluştu. 
Gençlerimiz, Yıldız Hanım’ın sohbetinden 
ve muhabbetinden nasiplendi.

Ramazan-ı şerif ayında KO-
CAV dostlarının verdiği fitre ve 
zekâtlar, doğrudan burs bütçesi-
ne aktarıldı. KOCAV bu yıl 309 
öğrenciye burs veriyor.

NEYİ, NED
EN

 YAPIYORUZ?

KOCAV’da Ramazan 
Bereketi

Meryem KARAKULAK
(Genel Yayın Yönetmeni)

1987-202 2
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KOCAV’da Ramazan Sohbetleri
KOCAV, sohbetlerini Ramazan-ı şe-

rif ayına özel konuklarla gerçekleştirmek 
üzere düzenlediği Ramazan Sohbetleri’n-
de, iftardan sonra kahvelerimizi birlikte 
yudumlamaya davet etti. 

KOCAV TV Youtube sayfasında canlı 
olarak yayımlanan Ramazan Sohbetle-
ri’nin ilki 9 Nisan tarihinde gerçekleşti-
rildi. Bu sohbette Marmara Üniversitesi 
İslam Tarihi Ana Bilim Dalı’ndan 2010 
yılında emekli olan, halen Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Mustafa Fayda ile “Peygamber 
Efendimizin Dinimizdeki Yeri ve Sevgisi” 
başlıklı konu konuşuldu. Ramazan Soh-
beti’nin yönlendiriciliğini Vakfımız Müte-
velli Heyeti Üyesi, Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Hakkı Ertan yaptı.

Ramazan Sohbetleri’nin 16 Nisan tari-
hindeki ikincisinin konukları, TC Kültür 
ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk 
Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni İhsan 
Özer ve İcracı Ahmet Yağmur Kucur idi. 
Yönlendiriciliğini Vakfımız 
Mütevelli Heyeti Üyesi, Te-
kirdağ Namık Kemal Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Dr. 
Öğr. Üyesi Mustafa Hak-

kı Ertan’ın yaptığı sohbette, “Medeniyet 
Dünyamızda Türk Musikisi” başlığıyla 
musikimiz ele alındı. 

KOCAV’da Ramazan Sohbetleri’nin 23 
Nisan tarihindeki son konukları, Sakarya 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet 
Emin Ertan ve Marmara Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi, Eğitimden Sorumlu Başkan 
Yardımcımız Doç. Dr. Ümran Ay Say oldu. 
“Türk Kültürü ve Edebiyatında Ramazan” 
başlığıyla edebiyatımız ve Ramazana iliş-
kisinin ayrıntılarıyla ele alındığı sohbetin 
yönlendiriciliğini Vakıf Mütevelli Heyeti 
Üyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversite-
si Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Hakkı Ertan yaptı.

KOCAV’ın Ramazan-ı Şerif ayına her 
alanda gösterdiği ihtimamı göstererek 
sohbet kültürümüzün devamı mahiyetin-
de özel konu ve konuklarla düzenlediği 
Ramazan Sohbetleri,  Ramazan-ı Şerif ’in 
kültür ve tarihimizdeki izlerini yeniden 
hatırlamamızı sağladı. KOCAV iftarları, 
sahurları, sohbetleri, dualarıyla mübarek 
aydan nasiplenmemize vesile oldu.



Ukrayna’nın İşgali 
ve Türkiye
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KOCAV çatısı altında gerçekleştirilen ve gündemin nabzını tutmaya de-
vam eden KOCAV Sohbetleri’nin 12 Mart 2022 tarihindeki konuğu 
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Okur 
oldu. Yönlendiriciliğini Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan’ın yap-
tığı sohbette Prof. Dr. Okur, Ukrayna Savaşı’nın nasıl başladığı, savaşın muh-
temel seyri ve Türkiye ile dünyanın bundan nasıl etkilendiği sorularına cevap 
verdi ve gerçekleşebilecek ihtimaller üzerine değerlendirmelerde bulundu. 

“Doğu, Batı ve Türk Gözüyle Duruma Bakılması Lazım”
Türkiye’nin savaşın her iki tarafı bakımından önemli bir ülke olduğundan 

söz ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Okur, bu durumun derin temellere 
dayandığını ifade etti. Prof. Dr. Okur bu algının; Rusya tarafından Ukrayna’nın 
ayrı bir devlet olarak Batı’ya yönelmesinin, devlet ve millet kimliğinin uzun 
biyografik hikâyesinde bir parçalanma olarak görülmesi sebebiyle “Parçalan-
mış Rusluk” niteliği taşıdığını söyledi. Bunun uluslararası ilişkilerde “ontolojik 
güvenlik” denilen bakış açısıyla izah edilmesi gerektiğini ifade etti. Rusya’nın 
1997 sonrasında NATO’ya giren eski Sovyet bloğunun parçaları olan ülke-
lerden bazı silahların çekilmesi talebinde bulunmasından söz eden Prof. Dr. 
Okur, daha yukarıdan bakıldığında Rusya’nın Sovyetler dönemindeki ulusla-
rarası statüsünü geri istediğini ifade etti. Stratejik silahlar üzerinden gerilimin 
tırmanabileceğini ifade eden Prof. Dr. Okur, konuşmasının devamında ise söz 
konusu hazırlığın ekonomik ve askerî bazı stratejik boyutlarının varlığından 
da bahsederek adeta bugünler için hazırlanan bir ordudan söz edilebileceğini 
vurguladı.

“Küresizleşen” Dünyada Güç Sistemi
Ateşkes meselesinin ardından aktörlere ilişkin açıklamalarına devam eden 

Prof. Dr. Okur, dünyada da küresel sistemin ayrıldığını ve “küresizleşme siste-
mi” içerisine girdiğimizi ifade etti. Söz konusu süreçte Batı dünyasının tek bir 
dünya olduğu ve diğer devletlerin de bu sistemin belli ağırlıkta parçaları oldu-
ğu bir yapıdan parçalanmaya doğru gittiğimizi söyledi. Prof. Dr. Okur, büyük 
güçlerin etraflarındaki genel sistemden ideolojik olarak bir kopuşu arzu ederek 
kendi içlerinde bir dünya tasarımına dönecekleri yeni bir döneme girdiğimizi 
vurguladı. Bunun da esasen kendi içinden mesajlara açık ve dışarıdan gelen 
mesajlara kapalı bir enformasyon alanı üretilerek gerçekleştirildiğini söyledi. 

Ateş Hattında Türkiye’nin Konumu
Prof. Dr. Okur, devamında Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin Rusya nezdindeki 

karşılığını mevcut ilişkiler bağlamında örnekler üzerinden izah etti. İlk başta 
Rusya ile Türkiye’nin birçok kriz alanında karşı karşıya olduğunu ve önem-
li Rus yatırımlarının bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Okur, Rusya açısından 

“Dünyanın Şahdamarından 
Ukrayna-Rusya Savaşına Bakış”

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR  
(Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Yönlendirici
Üzeyir DOĞAN 

(Yatırım Danışmanlığı Müdürü) 
 

KOCAV TV YouTube Kanalı 
12 Mart 2022 / 21.00

 
Hazırlayan

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

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz
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aradaki bu bağımlılık ilişkisini olumsuza 
çevirmenin kolay olmadığını belirtti. 

Prof. Dr. Okur, Ukrayna’nın savunma, 
motorculuk ve havacılık sanayii ile yakın 
ilişkilerimizin bulunduğuna değindi. Sİ-
HA’larımızı sattığımızı fakat Rusya’nın da 
bizim çatışmaya girdiğimiz birçok aktöre 
silah sattığını söyleyerek sırf silah sattığı 
için bir aktörün hasım sayılamayacağı-
na açıklık getirdi. Ancak Ukrayna-Tür-
kiye yakınlığı hakkında oluşturulmaya 
çalışılan algı bakımından Türkiye’nin bu 
çatışmada mızrak ucu olmaktan kaçın-
ması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Okur, 
bu savaşın en çok etkilenen taraflarından 
olmamız sebebiyle barış istememizin ga-
yet doğal olduğuna işaret ederek Antalya 
Diplomasi Forumu’nda oynadığımız role 
ilişkin açıklamalara şu sözlerle devam etti. 
“Türkiye’nin Antalya Diplomasi Forumu’n-
da yaptığı teknik olarak aracılık değil, ko-
laylaştırıcılıktır. Kolaylaştırıcılık, görüşme 
ihtiyacı olan aktörlerle temas ederek onlar 
arasında bir görüşme zemininin hazırlan-
masıdır. Kolaylaştırıcı taraf bir plan sun-
maz veya bir telkinde bulunmaz. Aracılık 
durumda ise bir yol haritası sunulur. Ara-
cılık yapan ülke iki tarafa da sözünü geçir-
mesi beklenen belli bir güç ve prestij sahibi 
bir ülkedir.” 

Yeni Dünya Hedefleri: Teknolojik 
Yenilenme ve Ekonomik Ayrışma
Prof. Dr. Okur, savaşın sebep olduğu 

Doğu-Batı kutuplaşmasının Türkiye’ye 
yönelik de riskleri bulunduğuna değindi. 
Bu gerilimli durumun neden olduğu baş-
ka denklemlere de dikkat çeken Prof. Dr. 
Okur, en başta Batı’nın Rusya’ya olan ener-
ji bağımlılığını en aza indirmek için ciddi 
gayret içerisine girdiğini söyledi. Teknoloji 
eşiğinin Batı tarafından yukarı çekilerek 
ekonomik bir ayrışmayı beraberinde ge-
tirmesi planlandığını, bunun da jeopolitik 
nitelikte sonuçlar doğurmasının ümit edil-
diğini ifade etti. 

Prof. Dr. Okur, ekonomik ayrışma he-
defli politikalara ilişkin açıklamalarına 

şöyle devam etti: “Bu planlamaları ya-
panlar bir müddet sonra temiz enerjilerle 
üretim yapmayanların mallarını almaya-
cağız diyecekler. Şu anda tırmanan kriz ve 
yükselen enerji fiyatları, bu yönde atılacak 
adımlar ve yapılacak yatırımlar için de bir 
motivasyon oluşturacak.  Fakat kısa vadede 
temiz enerjinin hali hazırdaki açığı ikame 
etmesi mümkün değildir. O zaman da Rus-
ya dışı ithalat kaynakları ön plana çıkacak. 
Bunlar arasında da Avrupa açısından Ha-
zar çevresi ve Doğu Akdeniz daha da önem-
li kaynaklara dönüşmektedir. Bu noktada 
da Türk Devletleri Teşkilatı coğrafyasının, 
enerji jeopolitiği bakımından değer artışını 
görüyoruz.”

Prof. Dr. Okur, Türkofobinin tarihte 
Batılı zihnin en temel reflekslerinden bir 
tanesini teşkil ettiğini, bunu bastıran ve 
Türkiye’ye bakışı değiştiren tek tutumun 
ise Sovyet komünizmi ile geçen yıllarda 
Rusyafobi olduğunu söyledi. Batı kamu-
oylarında bugün de Rusyafobinin, Türko-
fobinin önüne geçmekte olduğunu ekledi. 
Prof. Dr. Okur, bu durum kalıcı olmaya 
başlarsa o zaman Türkiye’nin Batı ile iliş-
kilerinde kilitli bazı meselelerde mesafe 
alacağını belirtti. Konuşmasının sonunda 
Prof. Dr. Okur; Türkiye’yi baskılamanın 
ve önünü kesmeye çalışmanın kazandırdı-
ğı bir şey olmadığını söyledi. Tam tersine 
güçlü bir Türkiye’nin bu coğrafyada düzeni 
kuramayışı halinde Batı’nın zaten kurama-
yacağını anlattı. Batı’nın zihinlerde bırak-
tığı mirasın, çatışma sebebiyle tam tersine 
hasımlarının önünü açmış olduğundan 
söz eden Prof. Dr. Okur, dinleyicilerin yö-
nelttiği soruları cevaplayarak konuşmasını 
tamamladı. 



Doğa bilimlerinin günümüzde önemi daha da fark edilirken gündemi 
ve her alandaki gelişmeleri takip eden KOCAV, bu kez insanlığın so-
runlarını fen bilimleri çerçevesinde ele aldı. Samsun 19 Mayıs Üniver-

sitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev 
alan konuğumuz Prof. Dr. Nazmi Polat “Ekolojik denge, ekolojik güvenlik, ik-
lim değişikliği, kirlilik sorunlarında güvence nasıl sağlanır?” gibi cevabının bi-
linmesi gereken sorulara değindi. Mevcudu bilerek yerine geleni ve zincirin di-
ğer halkalarındaki canlıları nasıl etkilediğini bilmemiz gerektiğinden, ekolojik 
göstergeleri iyi takip edip canlı zincirindeki halkalara hakim olmamız, eksilen 
halkaların neden eksildiğini bilmemiz ve neyin insanı olumsuz etkileyeceğini 
saptamamız gerektiğinden bahsetti. Ekolojik sorunların günü kurtarma politi-
kası ile çözülemeyeceğinin altını çizdi.

İstilacı Türler
Ülkemiz sularına ait olmayan farklı coğrafyalardan gelen deniz canlılarının 

göç ettiği sularda hakim tür olması ve suyun doğal sahibi olan türlerin yok ol-
masına sebebiyet veren türlere “istilacı türler’’ dendiği belirten Prof. Dr. Polat, 
bu durumun ülkemizde biyolojik savaşa dönüştüğünü civar güçler tarafından 
bilinçli şekilde sularımızın ve deniz canlılarımızın istismar edildiğini ifade etti.

“Akdeniz’deki istilacı türlerin yarattıkları kirlilik özellikle artık Marmara’yı 
etkiliyor. Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Hint Okyanusu orijinli türlerin Akdeniz’e 
geçmesi bazı körfezlerimizde baskın tür haline gelmelerine, o bölgedeki bazı tür-
lerin yok olmasına veya göç etmesine ve doğal faunanın (flora) kalıcı hasarlarla 
bozulmasına sebep verebilir. Bu da doğal dengenin bozulmasına ve diğer türlerin 
sayısının ve biyolojik döngülerinin bozulmasına mahal vermektedir.

Akdeniz’deki bu istilacı türlerin bir kısmının Ege ve Marmara’ya çıktığı bi-
liniyor. Nereden, nasıl geldiği ve kimin getirdiği bilinmeyen bu türler dolayı-
sıyla iç sularımız, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. 20 yıl kadar önce iç su-
larımızda görünen İsrail Sazanı, uzmanların ikazlarının dikkate alınmaması 
dolayısıyla bugün tüm denizlerimizde hatta Kızılırmak ve Yeşilırmak gibi tatlı 

Biyolojik Savaş
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“Günümüz İnsanlığının Sorunlarının 
Çözümünde Biyolojinin Rolü”

Prof. Dr. Nazmi POLAT 
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sularda baskın tür haline gelmektedir. Bu 
durum turna, yayın gibi coğrafyamıza ait 
doğal türlerin geleceğini büyük tehlikeye 
atmaktadır.”

Zirai Mücadele
Tarım ilaçlarının kontrolsüz ve yanlış 

kullanımı sonucu ortaya çıkan olumsuz 
manzarayı Prof. Dr. Polat şu sözleriyle 
özetledi: “Ekolojide doğal olarak var olan 
canlıları yok ederseniz onların yerine ge-
len canlılarla mücadeleye başlarsınız. Top-
raklarımızı haddinden fazla gübre ve zirai 
mücadele ilaçlarıyla doldurduk. Zirai mü-
cadele noktasında yol gösterecek bilimsel 
ölçülerimiz ve çiftçiye yol gösterecek ekip 
çalışmamız olmalı.”

Biyoteknoloji
Soruları yanıtsız bırakmayan Prof. Dr. 

Polat, nüfus artışının gıda kaynaklarını 
tehdit etmesiyle ne yapılması gerektiğiyle 
ilgili soruya; “İnsan nüfusunun artışı bes-
lenmede sorunlara yol açabilir. Dün 7 mil-
yar insanı doyuran habitat bugün 10 milyar 
insanı doyurmak zorunda. Bu bağlamda 
‘Habitatları iyi koruyor muyuz?’ sorusu 
akıllara geliyor. Bundan dolayı sınırlı sayı-
daki habitatlarımızdan maksimum verimi 
elde edebilmek için biyoteknolojiyi iyi kul-
lanmamız lazım.’’ şeklinde yanıt verdi.

Sulama Faaliyetlerinin 
Maliyet Boyutu
Vakıf Meclis Üyemiz Doç. Dr. Ümran 

Ay’ın “Sulamada deniz suyundan yararlan-
manın maliyeti Türkiye için çok mu lüks? 
Irmaklar kuruyor, Ege’de yeraltı suları ne-
redeyse hiç kalmadı.’’ şeklindeki sorusuna 
deniz suyundan yararlanmanın, Türkiye 
için şu an çok maliyetli olabileceğini be-
lirten Prof. Dr. Polat, yeraltı sularımızın 

da barbarca kullanılmış olduğunu, kont-
rolsüzce açılan sondajların geri dönülmez 
hasarlar bıraktığını ve kuraklık getirdiğini 
ifade etti. Prof. Dr. Polat “Sulamada suyu 
en az israf edecek sistemleri kullanmalı ve 
yağmur sularını en kısa zamanda yapılan-
dırmalı ve bundan faydalanmalıyız.’’ diye-
rek sözlerini tamamladı.

Suyun Geleceği ve Eğitim
Suyun gelecekte petrolden daha değerli 

bir konumda olacağı öngörüsüne parmak 
basan yönlendirici Doç. Dr. Ürkmez ge-
lecekte suyun konumunun ne olabilece-
ği sorusunu yöneltti. “Su yakın gelecekte 
en stratejik silah haline gelecek. Canlılar 
su olmadan varlıklarını devam ettireme-
yecek. O yüzden suların içinde canlı yaşa-
yabilecek kalitede kalması elzemdir. Yani 
suyu kullanma tekniğimizin önemli olduğu 
gibi suyun kirlenmesini önleyecek çok cid-
di adımlar atmamız lazım. Alfabe eğitimi 
verir gibi suyun israfının önüne geçecek ve 
suyu kirletmeyecek eğitimleri vermemiz ge-
rekiyor. Bunun yanı sıra doğa bilimlerine 
başarılı öğrencilerin rağbet göstermesi sağ-
lanmalı. Temel bilimler noktasında ciddi 
adımlar atılmazsa, temel bilimleri seçecek 
öğrencilere gelecekleri ile ilgili garantileri 
vermezseniz bölümler kapatılmaya devam 
eder. Ancak bu durum uzun vadede bilim 
dünyasında muhtaçlara oynamamıza sebe-
biyet verir. Biyolojik savaşların çözümü bi-
yolojik savaşlardan insanlığın en az zararla 
çıkması için donanımlı biyologlar yetiştir-
mek zorundayız. Biyoteknoloji olmaz ise 
yetiştirdiklerimiz yetmeyecek ve açlık gibi 
çok büyük sorunlarla karşı karşıya gelme-
ye devam edeceğiz. Bütün bu açlık, savaş ve 
insanlığın geleceğiyle ilgili doğru reçeteler 
ancak biyologlar tarafından hazırlanabilir.’’ 
diyerek sözlerini sonlandırdı.



KOCAV bünyesinde gerçekleştirilen ve birbirinden kıymetli mesele-
lerin dinleyicilerin istifadesine sunulduğu KOCAV Sohbetleri’nin 26 
Mart 2022 tarihindeki konuğu Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakül-

tesi Dekanı Prof. Dr. Gözde Ramazanoğlu oldu. Yönlendiriciliğini Fatih Sul-
tan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Suphi Saatçi’nin yaptığı sohbet, “Çağlar Aşan Mimar Koca Sinan” üst 
başlığı altında gerçekleştirildi. Mimar Sinan konusunda değerli araştırmaları 
bulunan ve yaptığı çalışmalarla onun hayatına, sanatına ve eserlerine boyut 
kazandıran Prof. Dr. Ramazanoğlu, ele alacağı konuşmasında herkesin bildiği 
fakat çok az tanıdığı Mimar Sinan’ın farklı yönlerine değinmek amacında ol-
duğunu belirtti. 

Sinan Yapılarının Mucizesi: Akustik
Prof. Dr. Ramazanoğlu, konuşmasının başında Mimar Sinan’ın yaptığı 

eserlerinin, ancak geriye doğru bakılarak anlaşıldığını söyleyerek bazılarının 
nasıl oluşturulduklarının bugün hala çözülememiş olduğunu belirtti. Aka-
binde Sinan’ın tüm camilerinde imamın sesinin net olarak anlaşılmasının ve 
özellikle kaybolmamasının ne denli önemli olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. 
Ramazanoğlu, akustik üzerinden devam ettiği açıklamalarında Sinan’ın birkaç 
camisiyle yapılan incelemelerde ses çınlama değerinin ideal ölçülerde olduğu-
nun fark edildiğini söyledi. Bu noktada örnekler verdi, “Rüstem Paşa Camii’nin 
neredeyse kubbeye kadar çinilerle kaplanmıştır. Çini, sesi çok güzel yansıtır ve bu 
camide yapılan ölçümlerde de sesin ideale yakın olduğu anlaşılmıştır. Buradaki 
önemli şeylerden biri de cami boşken ses çınlayıp yok olmamaktadır. Cami dolu 
olduğunda da tam tersi insanlar, eşyalar sesi yutan etkenler olmasına rağmen ses 
yutulup kaybolmamaktadır.” Prof. Dr. Ramazanoğlu, söz konusu akustiğin o 
dönemde nasıl hesaplandığına dair öne sürülen teorilerden bahsederek konuş-
masını sürdürdü. Caminin içine yerleştirilen “mukarnas” adı verilen yüzeyle-
rin ve mermerlerin kenarlarındaki köşeleri düzeltilmiş eğimli yerlerin akus-
tiği doğru olarak etkilemesinin bu görüşlerden biri olduğunu söyledi. Fakat 
akustiği etkileyen bazı faktörlerin caminin kubbeden başlanarak aşağı doğru 
inildiği düşünüldüğünde daha kolay hesaplanabileceğini ekleyen Prof. Dr. Ra-
mazanoğlu, tam tersine cami yapılmadan önce temelleri çok derin kazılarak 
kubbeyle sonradan birleştiği için bu ölçümlerin çok önceden hesaplanması ge-
rektiğinin altını çizdi. Yapının mukavemetini, direnme gücünü zayıflatmaması 
için Sinan’ın bütün bunların o dönemin sınırlı imkânlarıyla önceden düşün-
müş olması gerektiğini belirtti. 

İnce Ayarlı Cami Havalandırmaları 
Prof. Dr. Ramazanoğlu, Mimar Sinan’ın akustik, ses, aydınlatma ve hava-

landırma konularının hepsinde uzman bir isim olduğunu ve bu faktörlerin 
hepsinin aslında binanın psikolojik özelliklerini sağladığını belirtti. Bu nok-
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tada özellikle havalandırma meselesinin 
üzerine konuşmak gerektiğini söyleyerek 
akabinde verdiği örneklerle devam etti: 
“Üsküdar’da bulunan Şemsi Paşa Camii 
deniz kenarındadır o caminin temellerinin 
suyun altında olması gerekir. Fakat yapı-
nın içinde rutubet gibi çiçeklenme belirti-
leri yoktur. Camide şunu fark ettim ki Si-
nan minaresini hava bacası gibi kullanmış. 
Hava dolaşımını sağlamak için minarele-
rin bulunduğu yerde caminin içine açılan 
pencere görünümlü şebekeler yerleştirilmiş. 
Bunlar sayesinde insanları rüzgâr olarak 
bile etkilemeyen bir hava akımı, caminin 
içinde sürekli hale getirilmiş.”

Genel kabule göre is odalarının kandil-
lerden çıkan isler duvara yapışmasın ve bi-
nayı kirletmesin diye yapıldığını söyleyen 
Prof. Dr. Ramazanoğlu, esasen bu kandil-
lerden çıkan isin gidip yukarıdaki duvara 
yapışmasından binanın içinde doğal bir 
hava akımı kontrolü bulunduğunun anla-
şıldığını ekledi. 

“Kanuni Döneminde Osmanlı’yı 
Seyretmek”
Prof. Dr. Ramazanoğlu, sohbetin deva-

mında Süleymaniye’nin çok özel bir yapı 
olduğunu ve eğer Mimar Sinan’ın Edir-
ne’deki Selimiye Camii’ni inşa etmeseydi 
“kalfalık eserim” dediği Süleymaniye’nin 
başlı başlına bir dünya şaheseri haline ge-
leceğini şu sözleriyle ifade etti: “Süleyma-
niye Camii, aynı zamanda söylemi olan 
soyut bir heykel niteliğindedir. Ona deniz 
tarafından baktığımız zaman hepimizin gö-
zünü okşar, hoşumuza gider. Süleymaniye, 
şehre büyük bir değer kazandırmaktadır. 
Estetik açıdan olağanüstü olan bu yapı ağır 
bir kütledir fakat o ince uzun minareleriy-
le dengelenişi sanki çok hafif bir binaymış 
izlenimi uyandırır. Aynı zamanda da Os-
manlı’nın Kanuni dönemindeki ihtişamını 
simgelemektedir. Yahya Kemal Beyatlı onun 
için, ‘Süleymaniye’ye bakmak, Kanuni dö-
neminde Osmanlı’yı seyretmektir.’ ifadesini 
kullanmıştır. Belki de bizler bu denli tanım-
layamadığımız için ihtişamı hoşumuza gi-
diyor.”

Eşref-i Mahlûkat’ın Yapılar 
İçindeki Yüceliği
Prof. Dr. Ramazanoğlu, sözlerine Mi-

mar Sinan’ın bezeme sanatından bahse-
derek konuşmasına devam etti. Mimar 
Sinan’ın esasen bina yaptığı için mimar 
olmadığını, binaları bu kadar olağanüstü 
yaptığı için aslında mühendis olduğunu 
söyledi. Aydınlatma oranları ve zemin 
mekaniğindeki tartışılmaz üstünlüğünün 
yanı sıra binaların psikolojik işlevlerinin 
bulunduğunu belirtti. Bir Mimar Sinan ya-
pısının içindeki süsün minimum düzeyde 
tutularak yokluğun içinde varlık gibi bir 
süs hissiyatı meydana getirildiğine dikkat 
çekti. Sinan’ın en belirgin süslemesini de 
hat sanatı olarak kullandığını ifade etti. 

Prof. Dr. Ramazanoğlu, kubbelerinin 
içinde “Şüphesiz ki gökleri ve yeri yıkılıp 
zeval olmaktan Allah koruyup tutuyor.” 
mealindeki Fatır Suresi 41. Ayetin yazdı-
ğını belirterek bunun “Biz yaparız; Allah 
isterse durur, isterse durmaz.” anlamına 
gelen büyük bir tevekkül olduğunun altını 
çizdi. Prof. Dr. Ramazanoğlu son olarak, 
İslam’da insana günahkâr kul olarak değil 
de yüce varlık olarak bakıldığından do-
layı binanın yapısıyla orantılı bir hissiyat 
oluşturulduğuna da dikkat çekti. Prof. Dr. 
Ramazanoğlu, kendisi için vasiyet addet-
tiği Mimar Sinan’ın “Ümit ederim ki geçen 
zaman içerisinde ve devran değiştiğinde 
eserlerime bakanlar çabamı ve gayretimi 
görsünler ve beni hayırlı dualarıyla ansın-
lar.” sözlerini dile getirerek dinleyicilerden 
onun ruhuna birer Fatiha hediye etmeleri 
dileğinde bulunarak sözlerini sonlandırdı. 



KOCAV Ramazan Sohbetleri’nin ilk konuğu Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden emekli Öğr. Gör. Prof. Dr. Mustafa Fayda oldu. Sohbetin 
konusu ise İslam dininde Hz. Muhammed’in konumunu ve Peygamber 

sevgisini anlamak üzerineydi. Prof. Dr. Fayda, Peygamberimizin Kur’an-ı Ke-
rim’deki yerinden bahsetmeden önce Kur’an’ın temel bir yön gösterici olduğunu, 
Hz. Muhammed’in İslam dinindeki yerini saptayabilmek için ayetlere başvurul-
ması gerektiğini, fikirleri Kur’an üzerine bina etmek gerektiğini belirtmiş ve şu 
noktalara değinmiştir: ‘‘Yüce Rabb’imiz, Kur’an-ı Kerim’i hüden’lil-mütteakin ola-
rak göndermiştir. Kur’an-ı Kerim bir pusuladır. Kur’an-ı Kerim’in içerisinde evvela 
insan ile ilgili problemler vardır. Dolasıyla bizlerde sözlerimize başlamadan önce 
kendimizi tanıyacağız ve Kur’an-ı Kerim’in bizleri nasıl tanıttığını anlatacağız.’’  
Prof. Dr. Fayda, Al-i İmran Suresi 164. ayetten bahsederek peygamberlerin, mü-
minlere Allah’ın bir ihsanı olduğunu belirtmenin ehemmiyetli olduğunu söyledi.

İnsanın Fıtratı, Yaratılışı ve Yükümlülükleri 
Yüce Rabb’imizin, Kur’an-ı Kerim’de şeytanı ihtiva eden konuları Hz. 

Adem’in yaratılışı ile anlattığını, bunun doğrudan doğruya insana yüklenen 
sınav sistemiyle ilgili olduğunu belirterek Kur’an-ı Kerim’de şeytanı konu alan 
ayetleri okumuş, bu ayetlerin Hz. Adem ve Hz. Havva ile olan kısımlarına dik-
kat çekerek şeytanın yegane görevinin insanoğlunu yoldan çıkarmak olduğu-
nu belirtmiştir. Prof. Dr. Fayda‘nın şu sözleri ise uyarıcı bir nokta idi: ‘‘Şeytan 
ve Allah tarafından O’na verilen imkanı bilmez isek hayatımızda şeytanla olan 
münasebetlerimizi iyi kavramamış oluruz.’’ Bu noktada Prof. Dr. Fayda’dan 
dinlediklerimizi şöyle özetleyebiliriz. Yüce Allah, Araf Suresi 26-27. ayetleriyle 
tüm insanlara seslenerek şeytanın Hz. Adem ve Hz. Havva’ya yapmış olduğu 
hileyi ve bunun neticelerini anlatarak, şeytana aldanmamaları konusunda öğüt 
vermiştir. Bakara Suresi’nin Araf Suresi’nden farklı olarak birtakım yeni insan 
özelliklerini ihtiva ettiğini ve insanın halife olduğunu, meleklerin Hz. Adem’e 
secde ettiklerini, vahiy aldıklarını açıklamıştır. Ardından insanların Allah’ın 
halifesi olduğunu ancak bunun siyasetin hilafeti uğruna insanlara unutturul-
duğunun altını çizmiştir.

Prof. Dr. Fayda, insan fıtratıyla ilgili Hz. Adem Peygamberimizi anlatan 
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ayetlerin dışındaki ayetlere de kısaca de-
ğinerek fıtrat tabirinin yalnızca insanlar 
ve melekler için kullanılmadığını, aslında 
kâinatta var olan tüm varlıkların bir fıtrat 
üzerine var olduğunu belirtti. İnsanların, 
ana rahminde belirli bir zaman geçirdik-
ten sonra Rabb’imiz tarafından ruhunun 
üflenmesiyle İslam fıtratını kazandığına 
dikkat çekmiştir. 

Peygamberlik Vazifeleri ve İnsana 
Yüklenen Vazifeler 

Prof. Dr. Fayda, Peygamber Efendimi-
zin peygamberlik ile vazifelendirildiği üç 
ayet ile insanlara yüklenen vazifeler ara-
sındaki benzerliğe dikkat çekti. Şems Su-
resi’nde belirtilen ayetlere temas ederek 
nefis meselesinde insanın hem hayrının 
hem şerrinin bulunduğunu ve bunlara 
insanın öz irade ile karar verdiğini söyle-
si. Ayrıca insanın mesuliyetinin de bu öz 
iradenin neticesi olduğunu vurgulayarak 
nefsin kendi haline bırakıldığında felakete 
uğratacağını bildirildi.

Bakara Suresi 129-151, Al-i İmran 164, 
Cuma Suresi 2. ayetlerini vurgulayarak 
Rabb’imizin Peygamberimize birtakım va-
zifeler yüklediğini ve ilgili ayetlerdeki va-
zifelerin ehemmiyetli olduğunu dile getir-
di. Bu vazifeler ayetleri okuyarak insanlara 
tebliğ etmek, insanları arındırmak ve kitap 
ve hikmeti öğretmektir. Peygamberimizin 
görevlerinden biri olan aldığı vahiyleri 
müminlere okuyarak tebliğ etmesi mese-
lesinin bir arındırma vazifesinin öncüsü 
olduğunun altını çizen Prof. Dr. Fayda, bu 
vazifenin müminlere gerektiği gibi anlatıl-
madığını da eleştirdi. 

İnsan vazifelerini Türk milleti etrafında 
değerlendiren Prof. Dr. Fayda, Muham-
med ümmetinden olan Türk milletinin, bu 
üç Peygamberlik görevini ayrı ayrı mües-
seseler kurarak üstlenmiş olduğuna işaret 
etti. Konuyu örnekleriyle anlattı. “Kur’an 
tilaveti için Peygamberimizin döneminden 
başlayarak bu geleneği devam ettirmek 
amacıyla Müslümanların geçmişte Ana-

dolu topraklarında Darü’l- Kurra kurarak 
Peygamberimizin bu görevini üstlenmişler-
dir.” diyerek bu geleneğin bir Kurânî gele-
nek olduğunun önemini de vurguladı.

İkincil olarak Peygamberimizin bir 
muallim olduğunu çünkü Allah’ın dinini 
ve Kur’an-ı öğrettiğini belirterek bu vazi-
feyi üstlenen Türk milletinin camilerde 
veya ulemadan evi müsait olanın evinde 
bu görevi devam ettirmekte olduğunu ve 
vazifenin Selçuklu Devleti’nde var olan 
Nizamiye Medreseleri’nin bir devamı ol-
duğunu zikretti.

Bir diğer vazife ise Türk milletinin Ahi 
Ocaklarını kurması ile Anadolu’nun ve Ru-
meli’nin Türkleşmesinde ve Müslümanlaş-
masında önemli bir rol oynamasıdır. Prof. 
Dr. Fayda’ya göre bu görev de bir Peygam-
berâni görevdir. Vakıf müesseselerinin Pey-
gamberimiz döneminden itibaren var oldu-
ğunu ve Türk milletinin dinin öğretilmesi 
amacıyla medrese, tekke ve zaviye gibi ku-
rumları bu vakıflar yoluyla işleterek görevi 
devam ettirdiğini sözlerine ekledi. 

Türk Milleti ve Kur’an ile 
Peygambere Bağlılık 
Sohbetin yönlendiricisi Dr. Öğr. Üye-

si Mustafa Hakkı Ertan, Türk milletinin; 
dinine ve Peygamberine son derece bağlı 
olduğunu, bu bağlılığın neticesinde İslam 
dini için cânı gönülden bir hizmet aşkı 
içerisinde olduğunu belirtmiş ve Hz. Mu-
hammed’in (SAV) hadisine nail olmuş ve 
Kur’an ayetine konu olmuş bir millet oldu-
ğunu vurgulamıştır. Dr. Öğr. Üyesi Ertan, 
Türk gençlerinin Allah sevgisi ve Peygam-
ber sevgisi konusunda bilinçli olması ge-
rektiğini dile getirmiş, Peygamber sevgi-
sinin ve Allah sevgisinin ehemmiyetinin 
altını çizmiştir.

Prof. Dr. Fayda’nın, Tevbe Suresi 24. 
ayet ile Allah sevgisinin yüceliğinden, Pey-
gamber sevgisinin öneminden ve gerekli-
liğinden bahsetmesinin ardından sohbet 
noktalanmıştır. 



Velut sohbetlerle dinleyicilerde yeni ufuklar açan KOCAV Sohbetle-
ri’nin 16 Nisan 2022 tarihindeki konukları TC Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni İh-

san Özer ve İcracı Ahmet Yağmur Kucur oldu. Yöneticiliğini Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Hakkı Ertan’ın yaptığı prog-
ram, “Medeniyet Dünyamızda Türk Musikisi” başlığı altında gerçekleştirildi. 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hakkı Ertan, konuşmasına kendi yazmış olduğu “Biz 
Türk’üz, tarihin türküsü. Yılmak nedir bilmeyen yiğitler ordusuyuz.” sözleriyle 
başladı. 

Müzik Amaç Değil Araçtır
İhsan Özer, musikiyi hangi amaçla kullanacağımızın çok önemli olduğu-

nu söyledi. Musikinin insan psikolojisini çok etkilediğini, bizlerin sevinçle-
rini, kızgınlıklarını, üzüntülerini ve korkularını her türlü davranış biçimiyle 
anlatabildiğine değindi. İnanç boyutundan bakıldığı zaman, müziğin kadim 
devletimizde, en temel noktada Allah’a yaklaşabilmek için sisteme alınmış ol-
duğunu belirtti. Bu durumun dinlerde de geçerli olduğunun ve bütün müzik 
ve musikinin dinsel olarak ortaya çıktığının altını çizdi. Müziğin, Batı’da kili-
selerde, İslam âleminde ise tekkelerde ortaya çıkmış olup evrensel bir varoluş 
geliştirmiş olduğunu ifade etti.

“Müzik, hem kültürel hem de inanç boyutunda medeniyette önemli bir yer 
tutuyor. Bu perspektiften baktığımız zaman müzik, araç olarak kullanılıyor. Mü-
zik bir amaç değil.” diyen Özer, buna örnek olarak İslam’da namaza çağrı olan 
ezanın da musikiden oluştuğunu ve araç olarak kullanıldığını söyledi. Özellik-
le İslam’da sevgiliye yani yaratıcıya ulaşmak için de bir araç teşkil ettiği örne-
ğini dile getiren Özer, bu kültürün ise günümüze kaynaklara göre Meragi’nin 
eserleriyle ulaştığından söz etti. O süreçten gelerek yine Itrî, Zekai Dede gibi 
çok önemli bestekârların bu kültürü günümüze aktarmış olduğunu belirtti. 
Özer, bunların Osmanlı dönemindeki hâkimiyetinin dini müzik üzerinden 
geldiğini, kültür olarak baktığımız zaman ise ebru, hat ve teşhir gibi sanatlarda 
musikinin çok önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Türk Musikisinde Makam Zenginliği
Özer müzikteki makam konusunu, “Musiki, eğlence, ibadet, tıbbiye gibi 

birçok alanda kullanılmıştır. Makamlar konusunda İbn-i Sina, Saffettin, Fara-
bi gibi önemli kişiliklerin önemli çalışmaları vardır. Bizim kültürümüzde Türk 
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musikisi yatay ve tek sesli müzik olduğu 
için yani tamamen melodik hatlar üzeri-
ne kurulduğu için bu medeniyet içerisinde 
bestekârlarımız hem kendileri makamlarını 
icat etmişler hem kadim makamları kulla-
narak günümüze getirmişler hem de onları 
kullanarak yeni makam terkip etmişlerdir.” 
sözleriyle ele aldı. Özer, mevcut kaynak-
larda yaklaşık 600 adet makamın yer aldı-
ğını fakat günümüzde bunların neredeyse 
onda biri kadarını kullandığımızı belirtti.
Sözlerinin devamında, Türk musikisinin 
makam zenginliğine karşılık günümüzde 
kullanılan makam bilgisinin, nesilden nes-
le aktarılan kültür bakımından mühim bir 
mesele teşkil etmekte olduğunun da altı 
çizdi. 

Makam konusundaki açıklamalarına 
ek olarak Bezmâra Topluluğu’ndan söz 
eden Özer, kendisinin de Santur icracısı 
olarak çalıştığı bu topluluğun Fikret Ka-
rakaya tarafından kurulduğunu söyledi. 
Özer, Osmanlı döneminde Enderun’da ye-
tişmiş olan Ali Ufki ve yine sarayda görev 
almış olan Kandemir’in o dönemin eser-
lerini notaya alarak mazinin kültürünü 
günümüze taşımış olduklarını ifade etti. 
Bunun yanı sıra bu topluluğun içerisin-
de bulunan, bugün tedavülden kalkmış 
olan enstrümanların varlığındanbahseden 
Özer, bu çalgılara ilişkin olarak çek, san-
tur, rebab, rey, kopuz gibi örneklendirme-
ler yaptı. 

Müzik Eğitimi 
Özer, kültürümüze baktığımız zaman 

müzikte eğitimin, Osmanlı döneminde 
Enderun’da başladığını daha sonra savaş-
ta hamaseti ortaya koyan barışta da in-
sanların ruhlarını zenginleştiren Mehter 
Ocakları’nın kurulmasıyla kurumsallaştı-
ğını belirtti. Musikinin en önemli eğitim 
kurumlarından olan tekkelerin 1925’te 
kapandığını söyleyen İhsan Özer, bundan 

dolayı musiki eğitiminin ciddi bir yara 
aldığını belirtti. Bu tablodan sonra 1976 
senesinde İstanbul Türk Musikisi Konser-
vatuarı’nın kurulduğunu ve Cumhuriyet 
döneminin başlamasıyla tamamen Batı 
müziği eğitimi verildiğini ifade etti. Gü-
nümüzde ise verilen eğitimin yeterli olma-
dığını açıkladı. Bizler şu anda musikimizi 
bilen gençleri yetiştiremezsek bizim musi-
kimiz ileri kuşaklara ulaşamayacak diyen 
Özer, “Şu an bile konserlerimiz yeteri ilgiyi 
görmüyor.” diyerek üzüntüsünü dile getir-
di ve “Kendi musikisini bilmeyenler başka 
kültürlerde arayış içerisinde olur.” sözle-
riyle konuşmasını bitirdi. Müziğe dair 
birbirinden kıymetli paylaşımlarla devam 
eden sohbet, Ahmet Yağmur Kucur’un, 
“Müjde Müminler Size, Ben Seni Sevdim 
Seveli Kaynayıp Coştum, Muhabbet Bağına 
Girdim Bu Gece, İlim İlim Bilmektir, Lüt-
fun Dileriz Mevlam Bizi Mahrum Eyleme” 
eserlerinin icrasıyla renklenerek sona erdi.

İhsan ÖZER:“İnsana ruhunu 
ne şekilde etkilediğini gösteren 
makamlar vardır. Mesela ‘Rast’ 
makamı insana neşe ve huzur verir, 
‘Rehavi’ makamı sonsuzluk fikri verir, 
‘Kuğçuk’ makamı insana hüzünlü 
eylem verir, ‘Hicaz’ makamı insana 
alçakgönüllülük verir.”



KOCAV Ramazan Sohbetleri serinin bu seferki konusu Ramazan ayının 
Türk Kültürü ve Edebiyatı üzerindeki izleri idi. Sohbete edip ve ede-
biyat kelimelerini açıklayarak başlayan Dr. Öğr. Üyesi Ertan, halk ve 

divan edebiyatının farkından kısaca bahsederek her edebiyatın kendi disiplini 
içinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Divan edebiyatında ilk olarak 
ele alınan konunun bir sevgi diliyle ifade etme tarzına sahip olan gazeller etra-
fında şekillendiğini söyledi. İkinci grubun kasten söylenilmiş, hedefi belirlen-
miş bir nazım türü olan kasideler olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ertan, 
üçüncü grubun ise daha uzun olan mesneviler olduğunu belirtti.

Diğer taraftan divan edebiyatıyla ilgili “Divan edebiyatı saray edebiyatı değil-
dir, herkesi hitap alan bir edebiyattır. Tabiri caizse sözle bir tablo, bir resim edebi-
yatıdır. Yani neyi söylüyorsa neyi anlatmak istiyorsa onu şekilleriyle, ifadeleriyle, 
yeriyle, mekânıyla, imkânıyla anlatmıştır.” Dr. Öğr. Üyesi Ertan, divan şairleri-
nin Ramazan hilalini gördükten sonra mübarek ayın başlamış kabul edildiğini 
ve şairlerin bunu halka davullarla ilan ettiğini anlattı. Divan edebiyatının belge-
sel kaynak olarak nitelendirilebileceğini örneklerle açıkladı. Bu örneklerden ilki 
olan mahyaların 1. Sultan Ahmet döneminde yapıldığını aktardı

Halk Şiiri ve Ramazan
Doç. Dr. Ümran Ay Say, klasik edebiyatımızın İslamiyet’ten beslenmesin-

den söz etti. Şairlerin kendilerini yaratan Allah’a ve onun peygamberine olan 
sevgilerini eserlerinde de göstermeyi arzu ettiklerini ve böylece şiirlerini top-
ladıkları ve divan adını verdikleri defterlerde en başta bu türlere yer verdikle-
rini belirtti. Ardından sözlerine şu şekilde devam etti: “Klasik edebiyatımızda 
bununla ilgili en başta Esmaü’l Hüsnalar gelir aklımıza. Edebiyatımızda Allah’ın 
99 isminden yola çıkarak Esma-ü’l Hüsna şerhleri yapılmıştır. Şairler Allah’ın 
Evvel ismini, Gafur ismini şiirlerle, beyitlerle, dörtlüklerle açıklamışlardır. Daha 
sonra münacaatlar ve tevhitler gelir. Münacaat yalvarış demektir. Allaha yal-
varış ve yakarışlarını münacaat şiirlerinde anlatmışlardır şairlerimiz. Tevhid 
şiirleri, Allah’ın varlığını, birliğini, ezeli ve ebedi olduğunu anlatan şiirlerdir. 
Bunlar müstakil şiirler olduğu gibi bazen uzun dini manzum metinlerin için-
de ve mevlidin, Muhammediyelerin, siyerlerin başında yer almışlardır. Mevlit, 
Hazreti Peygamber ile ilgili türlerden bir tanesidir. Mevlitler aynı zamanda halk 
edebiyatında da çok kısa halk tipi hikâyelerle birlikte basılan hikâyelerdir. Siyer-
ler Peygamberimizin doğumundan ölümüne kadar olan kısmı anlatır. Siyerler 
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dışında naatlar var. Naatlar da peygamber 
övgüsünde yazılan şiirlerdir. Hilye dediği-
miz bugün evlerimizi kitabeler halinde süs-
leyen, klasik edebiyatımızda da şiir şeklinde 
gördüğümüz metinler de yer almaktadı.”

Renkli Ramazan Akşamları
Halk şiirinde Ramazan ilahilerinden 

de bahseden Doç. Dr. Ay Say, “Bu ilahi-
ler Ramazan’ın ilk 10 gününde merhaba 
ilahileri ve ramazanın sonunda da elveda 
ilahileri olarak adlandırılır. Bu ilahilerde 
oruç, namaz, kadir gecesi ile ilgili ayrıntılar 
bulunur. Cenabı Allah ve peygamber sevgisi 
anlatılır. Oruç tutmanın namaz kılmanın 
faydaları, İslam dininin insana tavsiye etti-
ği bütün güzel davranışlar ilahilerle halkın 
anlayabileceği sade bir dille ve kulağında 
kalacak şekilde makamlı bir biçimde söyle-
nir.” açıklamasında bulundu. 

Doç. Dr. Ay Say, bunlara ilaveten semai 
kahvelerini de ele aldı. Semai kahvelerin-
de “kadrolu” aşıkların bulunduğundan söz 
ederek bu kahvelerde İslam tarihinden hi-
kayelerin ve İslam kahramanlarının çeşitli 
olaylarının anlatıldığını, bu vesileyle renk-
li akşamların geçirildiğini anlattı.

Edebiyatımızda Ramazan Hatıraları
Doç. Dr. Ay Say, “Ramazan, Türk evin-

de, Türk konağında içeridekilerin dışarı 
çıkması için bir vesile. Dolayısıyla dışarıda 
çok şerbetli bir hayat var. Teravihe gidiş ge-

liş, Karagöz eğlenceleri, Semai kahveleri ve 
dışarıdaki kadir gecelerinde kandil uçur-
mak, mum parası toplamak gibi çocuk-
ların yaptığı eğlenceler var. Bu eğlenceler 
artık hayatımızda hiç kalmayan eğlenceler.” 
açıklamasını yaptı. Bazı yazarlarımızın ka-
leme aldığı eğlencelerden bahsetti ve Ah-
met Rasim’in Eski Ramazanlar’ı, Hüseyin 
Rahmi Gürpınar’ın İlk Orucum hikayesi, 
Sezai Karakoç’un Samanyolunda Ziyafet’i, 
Cenap Şahabettin’in İstanbul’da Bir Rama-
zan’ı, Süheyl Ünver’in Bir Ramazan Binbir 
İstanbul’ u gibi eserlere örnek olarak de-
ğindi. 

Geçmişten Birkaç Hatıra 
Doç. Dr. Ay Say, Süheyl Ünver’in son 

dönem Osmanlı münevverlerinden olma-
sından ve bize Osmanlı kültürünü, eski 
geleneklerimizi binlerce defterle, eserlerle 
miras bırakmasına değindi. “Allah ona ve 
onun gibi bize bütün bu kültür mirasını bı-
rakan büyüklerimize de rahmet etsin, ruh-
ları şad olsun.” dedikten sonra da Süheyl 
Ünver’in bir anekdotlar aktardı. Doç. Dr. 
Ümran Ay Say, konuşmasını bu sözlerinin 
ardından noktaladı. Dr. Öğr. Üyesi Ertan 
ise bir sonraki KOCAV Sohbeti’nde görüş-
me temennisi ile teşekkürlerini dile getire-
rek sohbeti sonlandırdı.



Paranın Zaman İçindeki 
Değişimi ve Yapay Zekâ

DÜŞÜNCE SO
H

BETLERİ

19’uncusu düzenlenen Düşünce Sohbetleri programının ev sahipli-
ğini, Düşünce Dergisi’nin 14. sayısının editörü Dr. Fatih Karakaya 
üstlendi. 26 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan programda konuklar-

dan Borsa İstanbul Özel Pazar Kıdemli Uzmanı Abdurrahman Kılıç, kripto 
paralar ve paranın yeni hallerinden bahsederken, Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Arş. Gör. Dr. Orhan Önder yapay zekâ meselesini sağlık piyasası ve 
etik bağlamında tartıştı.

“Piyasaları Oluşturan Para, Piyasanın Objesi Haline Geldi”
Abdurrahman Kılıç paranın üç fonksiyon üzerinden tanımlandığını belir-

terek bunları şu şekilde sıraladı: Mübadele aracı olması, hesap birimi olması 
ve değer saklama aracı olması. Parayla ilgili temel teorilerden ilkinin paranın 
emtia teorisi olarak ortaya atılması olduğunu ve bu teorinin Aristoteles’e da-
yandırıldığını anlattı. Diğer bir teorinin ise para ile ilgili devlet teorisi olduğu-
nu ve bunun da Platon’a dayandırıldığını şu şekilde belirtti: “Emtia teorisinde, 
insanlar ticareti kolaylaştırmak için yükte hafif pahada ağır bir şeyi temel kabul 
edelim bununla ticaret yapalım dediler ve değerli metaller ilk para oldu. Altın ve 
gümüşü biz tarih boyunca paranın emtia teorisindeki temel para olarak algıla-
yabiliriz. Paranın devlet teorisinde ise paranın değerli bir metal olmasına gerek 
yok. Devlet neye para diyorsa para odur ve buna itibari para denir.”

17. yüzyıldan 1971’e kadar dünyada hâkim olan paranın altın ve gümüş 
para ile onlara bağlı kâğıt paralar üzerinden yürüdüğünü söyleyen Kılıç, 1971 
yılından sonra basılan kağıt paraların itibari para olduğunu anlattı. Türkiye’de 
de 2001 Krizi’nden itibaren pratikte emtia paranın tamamen terk edilerek ser-
best kur politikasına geçildiğini ve bu aşamadan sonra paranın değerinin ulus-
lararası arenada belirlendiğini belirterek bugünden sonra paranın, piyasanın 
konusu olduğunu vurguladı. 

“Dijitalleşme ve Piyasanın ‘E-’ Hali”
Abdurrahman KILIÇ

(Borsa İstanbul Özel Pazar Kıdemli 
Uzmanı)

Arş. Gör. Dr. Orhan ÖNDER 
(Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi) 

 
Yönlendirici 

Arş. Gör. Dr. Muhammed 
Fatih KARAKAYA

(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

KOCAV TV YouTube Kanalı 
26 Şubat 2022 / 20.00

Hazırlayan
Afra YÖRÜKOĞLU (İhtisas 1)
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Paranın serüveninin ardından konu, 
kripto paralara geldi. Kripto paraların dev-
let tarafından basılmayıp “blokchain” de-
nilen bir teknolojiye dayandığını söyledi. 
Kripto parayı “blokcahinde yapılan bir işle-
min ya da yapılan bir hareketin dünyadaki 
en güçlü şifreleme sistemleri ile doğrulama 
mekanizması” olarak tanımladı ve piya-
sanın mevcut durumunu değerlendirdi: 
“Arkasında devlet varsa para paradır. Dev-
let yoksa bu para değildir gibi bir mantıkla 
baktığımız zaman blokchain’in arkasında 
bir hukuk yok. Emtia paralarda olduğu gibi 
geleneksel bir uzlaşma var. İki taraf da ‘ben 
buradaki doğruluğu kabul ediyorum’ diyor-
sa kabul edilir. Bunun bir para olabilmesi 
için mübadele aracı olması gerekiyor. Genel 
geçer kabul görülen hiçbir hukukta bir öde-
me aracı olarak geçmiyor. O yüzden kripto 
paralar tam olarak bir para olamadı.” dedi. 
Bitcoin’in henüz bir mübadele aracına dö-
nüşemeden ve hesap birimi de olamadan 
sadece bir değer saklama aracına dönüş-
tüğünü yani paranın üç temel fonksiyo-
nundan yalnızca birini yerine getirdiğini 
belirtti.

Piyasa-Yapay Zekâ İlişkisinin 
Etik Müdahale İhtiyacı
Arş. Gör. Dr. Orhan Önder sunumun-

da yapay zekâ ve piyasa meselesini sağlıkta 
dijitalleşme özelinde ve etik açıdan değer-
lendirdi. Yapay zekayı en basit ifadeyle gö-
revleri yerine getirmek için insan zekasını 
taklit eden ve kendini geliştirebilen sis-
temler olarak tanımlayabileceğimizi söy-
ledi. Yapay zekânın tarihini ve gelişimini 
anlatmasının ardından bu durumun pi-
yasa ile bağlantısından bahsetti. Piyasanın 
somut faydalar gördükçe bu alana yatırım 
yaptığını ve bu sayede yapay zekânın geli-
şiminin hızlandığını söyledi. 

Arş. Gör. Dr. Önder, sağlıkta dijital-
leşmeyi şöyle anlattı: “Sağlıkta dijitalleşme 
özelinde endüstri dört sıfır diye dillerimize 
pelesenk olan nesneler interneti, simülas-
yon, otonom robotlar, artırılmış gerçeklik, 

bulut bilişim, siber güvenlik gibi kavramlar-
la geliştirilen teknolojiler gelişmelere sebep 
oldu. Yine dijitalleşme, bankacılık, med-
ya, eğitim, sağlık gibi sektörlerde etkisini 
gösterdi. Fakat zaman içerisinde birtakım 
nedenlerle diğer sektörlerin yanında sağlık 
sektörü yapay zekâ uygulamalarının biraz 
daha yavaş gerçekleştiği bir alan oldu.”

Ülkemizde 2003 yılından başlanarak 
2010 yılına kadar tüm hastanelere Hastane 
Bilgi Yönetim Sisteminin entegre edilmiş 
olduğunu söyleyen Arş. Gör. Dr. Önder, 
e-nabız üzerinden hasta verilerinin de-
polandığından bahsetti. İçinde bulundu-
ğumuz bu on yıllık dönemin yapay zekâ 
araştırmalarının piyasa açısından hacmi-
nin çokça artacağı bir dönem olacağını ve 
sonrasında sağlıkta yapay zekâ alanında 
bir sıçramanın yaşanacağını vurguladı.

Arş. Gör Dr. Önder, kişisel verilerin 
kullanılacağı sistemlerin; verilerin hatalı 
kullanılması, güvenlik zafiyeti, mahremi-
yet ihlalleri, veri güvenliği gibi birtakım 
güvenlik sorunları barındırdığını söyle-
yerek etik açıdan önemini belirtti. Ülke-
mizde Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi yayın-
landığını ve bu alanda ölçülülük, emniyet, 
güvenlik, tarafsızlık, mahremiyet, 
şeffaflık, gibi yönetişim ilkelerinin 
bu raporda yer aldığını söyledi. Arş. 
Gör. Dr. Önder, “Teknolojik her bir 
ürün, üreten taraflar tarafından 
birtakım değerlerle yükleniyor. Bu 
konuda KOCAV’da bir hocamız 
şöyle bir ifade kullanmıştı: ‘Eğer 
arabayı Türkler icat etmiş olsaydı 
arabaya binerken ayakkabılarımı-
zı çıkarırdık. Yani bir teknolojinin 
üretimi bu teknolojinin üretildiği 
kültürden ve ahlaki sistemden eserler taşır. 
İşte bu düşünceyle hâlihazırda yapay zekâ 
sistemlerini üretirken biz kendi kültürü-
müzden nasıl bir yansıtma yapabiliriz ve 
operasyonelleştirilebilir kılabiliriz bunları 
düşünmemiz gereklidir.” şeklindeki sözle-
riyle sohbeti sonlandırdı.
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KOCAV’ın ilgiyle takip edilen prog-
ramlarında Kitap-Söyleşilerinin 
ilk programı 27 Mart Pazar ger-

çekleştirildi. Yönlendiriciliğini mezunla-
rımızdan Nihal Sepetçi’nin yaptığı prog-
ramın konuğu Vakıf Meclisive Mütevelli 
Heyeti üyemiz, İÜ İletişim Fakültesi Rad-
yo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mesut Aytekin idi.

Söyleşi Doç. Dr. Aytekin’in “Yeni(lenen) 
Medya” kitabı hakkındaki kısa tanıtımıyla 
başladı. Eserde, medyanın televizyon ve 
sosyal medya gibi farklı mecralarının ele 
alındığını, medyanın yenilenen yapısının 
farklı bakış açılarıyla aktarılmaya çalışıldı-
ğını söyledi.

“Medyayı Yeniden Tanımlamak 
Gerekti”
Yeni medya kavramına neden “yeni” 

dendiği sorusuyla devam eden sohbette 
Doç. Dr. Aytekin, kavramın temelinin 70’li 
yıllara dayandığını ve medyada meydana 
gelen dijitalleşmeyle beraber bu kelimey-
le hemhal olunduğunu dile 
getirdi. Son 10-15 yıllık 
süreçte, dijitalleşme sonra-
sındaki medya kavramına 
“yeni medya” adı verildi-
ğini sözlerine ekledi. Ge-
leneksel medya dediğimiz 
gazete, radyo, televizyon 
gibi görsel, işitsel ve yazılı 
medyanın çok daha ötesine 
geçen, onları değiştiren ve 
dönüştüren bir sürecin var-
lığına dikkat çekti. Hedef 
kitlenin yani okuyucuların, 
dinleyicilerin, izleyicilerin 
değişiminden ve karşılıklı 
artan etkileşiminden dolayı 

medyanın yeniden tanımlamasına ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi. Bu noktada gele-
neksel medyanın bitmediğini dönüşüme 
uğradığının altını çizdi.

İnsanın sosyal medya ve gelişen tekno-
lojiyle birlikte daha hız odaklı bir yaşama 
evirildiği,  zengin ve kişiselleştirilmiş içe-
riği farklı cihazlardan zaman ve mekâna 
bağlı kalmadan izleme imkânına kavuştu-
ğu belirtildi. Bu durumun da insan fıtra-
tına çok uygun bir rahatlık olduğu ve be-
raberinde sinema zevkinin biraz daha geri 
planda kaldığını söylendi. 

“Sosyal Medyayı Bilinçli 
Kullanmalıyız”
Sohbetin sonuna doğru gelirken her 

meslek grubunun sosyal ağları kullandı-
ğını dile getiren Doç. Dr. Aytekin, bu kul-
lanımları zengin içeriklerle desteklemenin 
oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. 

Yeni medyanın bizlere sunmuş oldu-
ğu demokratik ortamda söz söyleme im-
kânının önemine dikkat çeken Doç. Dr. 

Aytekin: “Bilinçli kullanım 
mantığını toplum için-
de yerleştirmeliyiz. Sosyal 
mecraları özelliklerine ama-
cına uygun olarak kullan-
malıyız. Buralardaki bilgi-
leri mutlaka teyit etmeli ve 
kullandığımız dile de olduk-
ça önem vermeliyiz. Çünkü 
ancak medyayı temiz bir 
şekilde kullanırsak temiz bir 
toplum oluşturabiliriz.” di-
yerek bilinçli bir kullanıcı 
olmanın büyük önem taşı-
dığını dile getirerek sözleri-
ni tamamladı.

Kitap-Söyleşi’de Yeni(lenen)
 Medya Konuşuldu

Haber 
Nilhan DİLEKLİ  

(İhtisas 1)

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz
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KOCAV Seminerleri Bahar Dönemi, 5 
Mart 2022 Cumartesi günü Erol Güngör 
Kültür Merkezi’nde Giriş 2 ve İhtisas 1 sı-
nıfı olmak üzere 176 öğrencinin katılımıy-
la başladı. 8 hafta süren Bahar Dönemi’nin 
Giriş 2 seminerleri, Ömer Lütfi Mete Salo-
nu’nda; İhtisas 1 Seminerleri ise Durmuş 
Hocaoğlu Salonu’nda gerçekleştirildi.

Farklı alanlarda öğrenim gören gençle-
rin, çok çeşitli disiplin dallarından oluşan 
derslere katılımlarıyla yeni bakış açıları 
kazanmalarını amaçlayan KOCAV Semi-
nerleri 2021-2022 Bahar Dönemi, 14 Ma-
yıs’ta gerçekleştirilen Teoman Duralı Öğ-
renci Sempozyumu ile sona erdi.

Seminerler Verimli Geçti
Giriş 2 sınıfı 128 kişiden oluşan öğ-

rencesiyle, Harun Yöndem’den “Hitabet 
ve Diksiyon”, Prof. Dr. Musa Taşdelen’den 
“Türk Toplum Yapısı”, Dr. Öğr. Üyesi Ali 
Ahmetbeyoğlu’ndan “Türk Tarihine Giriş”, 
Prof. Dr. Hikmet Kırık’tan “İletişim, Kül-
tür ve Medeniyet”,  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Hakkı Ertan’dan “Dini Anlamada Metot”, 
Prof. Dr. Mehmet Bayraktar’dan “Çağdaş-
laşma, Yabancılaşma ve Kimlik”, Doç. Dr. 
Aras Neftçi’den “Türk Sanatı: Türk Mima-
risi” seminerlerini aldı.

İhtisas 1 sınıfı ise 48 öğrencisiyle, KO-
CAV KAGEM Ekonomi Okulu bünyesin-
de Arş. Gör. Ali Kürşat Sak’tan “Ulusla-

rarası Finansal Mimariyi Anlamak”, Yasin 
Şen’den “İşletme Yönetimi ve Organizas-
yonu”, Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu’ndan 
“Makro Verilerin Yorumlanması”, Ercan 
Göçmen’den “Sermaye Piyasası Araçları”, 
İnanç Sözer’den “Global Ekonomik Ge-
lişmeler ve Türkiye Ekonomisinde Görü-
nüm”, Ünsal Sözbir’den “Girişimcilik ve 
İnovasyon”, Dr. Yüksel Yalçın’dan “Stratejik 
Yönetim”, Cüneyt Paksoy’dan “Kur, Faiz ve 
Borsa Denkleminde Piyasalar” seminerle-
rini aldı.  

İhtisas 1 sınıfı öğrencileri aynı zaman-
da KOCAV Seminerleri kapsamında Prof. 
Dr. Tahsin Görgün’ün “Metodoloji I: Bilim 
Felsefesine Giriş”, Prof. Dr. Hasan Bacan-
lı’nın “Öğrenmenin Kaynakları ve Süreç-
leri”, Prof. Dr. Mustafa Delican’ın “Meto-
doloji II: Bilim Metodolojisi ve Araştırma 
Teknikleri”, Doç. Dr. Adem Bölükbaşı’nın 
“Eleştirel Okuma Stratejileri” ve Doç. Dr. 
Mesut Aytekin’in “Yazma Sanatı” seminer-
lerinden istifade etti.

KOCAV 2022 Bahar Dönemi 
Seminerleri Sona Erdi

Haber 
Raziye İclal SAYMAN 
(İhtisas 1)
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KOCAV Bölge Toplantıları’nın be-
şincisi, 6 Nisan’da Bursa ili kap-
samında Google Meet üzerinden 

çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Bu çevri-
miçi toplantı sayesinde İstanbul’daki Vakıf 
yönetimiyle Bursa’daki KOCAV mensup-
ları bir araya geldi. Toplantı henüz başla-
madan ev sahibi, Vakıf Başkanımız Av. Dr. 
Ali Ürey gelen konukları tek tek selamla-
yıp hal hatır sordu.

Aile sıcaklığında, sohbet havasında ge-
çen Bölge Toplantısı, Vakıf Başkanımız Av. 
Dr. Ali Ürey’in açılış konuşmasıyla başla-
dı. Av. Dr. Ürey konuşmasında, KOCAV’ın 
bu yıl 35. Yılına ulaştıkları uzun süre içe-
risinde Kültür Ocağı sıralarından birçok 
öğrencinin mezun olduğunu ve mezunla-
rın Türkiye’nin hatta dünyanın birçok ye-
rine dağıldığını iletti. Bölge Toplantılarıyla 
dört bir yana dağılmış KOCAVlılardan 
aynı şehirde yaşayanlarını tanıştırmayı, 
tanışanların ise hasbihal etmesini ve has-
ret gidermesini amaçladıklarını belirtti. 
Vakıf Başkanımızın konuşmasının ardın-
dan tüm katılımcılar çalışma yerlerinden, 
durumlarından ve ailelerinden bahsederek 
kendilerini tanıttılar. Toplantıya katılan 
herkes Bursa’da bu kadar çok KOCAVlının 
olmasına şaşırdığını ve bundan duydukları 
mutluluğu dile getirdi.

“KOCAV İdeallerimizi 
Gerçekleştirdi”
KOCAV mensuplarından Bursa 28. 

Noteri Esin Uzun, ”Küçük ailemiz burada 
ama büyük ailemiz sizlersiniz. Hepimizin 
ideali olan birçok şeyi siz başardınız. Biz-
lerin, evlatlarımızın kalbine dokundunuz. 
Daha birçok öğrencinin de kalbine dokun-
dunuz. Sizleri hep gururla, şükranla takip 
ediyoruz.” sözleriyle düşüncelerini pay-
laştı.

Av. Nazmi Ağkuş ise “Anadolu’nun 
bağrından koptuk geldik. Allah yüzümüze 
bakmış. Sizinle tanışmışız. O dönemlerde 
yanlışa da bulaşabilirdik ama sizin gibi de-
ğerli arkadaşlarla tanışıp iyi dostluklar kur-
muşum.” diyerek eski günleri yâd etti.

Bir diğer katılımcı olan Bursa Karaca-
bey Belediye Başkanı Ali Özkan ise “KO-
CAV çok önemli bir müessese. Bizim camia-
nın bir türlü başaramadığı müesseseleşmeyi 
siz başardınız. Özellikle kız öğrencilerimi-
zin en büyük ihtiyacı olan güvenli bir yer-
de barınma ihtiyacını karşıladınız. Benim 
kızım İstanbul’da üniversite kazanınca hiç 
tereddüt etmeden hemen size emanet ettim. 
Burada KOCAVlılarla hasbihal etmekten 
çok mutlu oldum.” dedi. KOCAV öğrenci 
evlerinin ilk öğrencisi olan Sena Özkan da 
çok güzel bir öğrencilik hayatı geçirdiğini 

KOCAV Bursa Bölge Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Haber 
Afra YÖRÜKOĞLU 

 (İhtisas 1)
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ve burada çok güzel arkadaşlıklar edindi-
ğini anlatarak KOCAV anılarından bah-
setti. 

Av. Kürşad Uzun ”Toplantıda fark et-
tiğim bir şey de KOCAVlı anne babanın 
oğlunun da KOCAVlı olmasıdır. Demek ki 
KOCAV, KOCAV kültürünü alt nesillerine 
de aktarabilmiş. Bir kültürü bir sonraki ne-
sillere aktarabilmek, ortak düşüncedeki in-
sanları bir araya toplayabilmek çok büyük 
başarıdır.” diyerek devamlılığa işaret etti.

“Laf Üretmek Yerine Hizmet 
Üreten Vakıf ” 
Sohbetin devamında katılımcılar, 

KOCAVlı olarak bulundukları şehirden 
Vakfın şimdilerde nasıl göründüğünü an-
lattılar. Av. Mesut Uzun geçmişte, kendi 
mezuniyetinden sonra da Vakfın görüş ve 

önerilerini sormuş olduğunu söyledi ve o 
zamandan bu zamana kadar şahit olduğu 
gelişmeleri şöyle aktardı: “Sizler bizim fi-
kirlerimizi de aşan şeyleri gerçekleştirdiniz. 
Eleştirilecek bir şey görmüyorum. Hakika-
ten çok takdire şayan şeyler yaptınız. Laf 
üretmek yerine hizmet üreterek bu yükü 
sırtınızda taşıyorsunuz. Bunu hayranlıkla 
izliyoruz.”

Bursa bölge toplantısı dost meclisinde 
demlenen hoş sohbet ile son buldu. Zira 
yeşil beyaz şehrin mukimleri Bursa’nın 
serinliği ve huzurunu toplantıya da sirayet 
ettirdi. Yıllar sonra bir araya gelen gönül-
ler, aynı dili aynı heyecan ile konuşarak 
KOCAV’ın ne kadar büyük bir aile oldu-
ğunu bir kez daha gösterdiler. Toplantı iyi 
dilek ve yüz yüze görüşme temennileri ile 
sona erdi.



KOCAV KAGEM
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KOCAV KAGEM Ekonomi Okulu, ala-
nında uzman akademisyen, iş insanları ve 

ihtisas öğrencilerinin katılımıy-
la 8 haftalık eğitim sürecini ta-
mamladı. 5 Mart 2022 tarihin-
de yapılan ilk ders ile başlayan 
eğitim sürecinde, “Uluslarara-
sı Mimariyi Anlamak” konu 
başlıklı ders ile Arş Gör. Ali 
Kürşat Sak, “İşletmenin Yö-
netimi ve Organizasyonu” 
konu başlıklı ders ile Yasin 

Şen, “Makro Verilerin Yorumlanması” 
konu başlıklı ders ile Prof. Dr. Erhan As-
lanoğlu, “Sermaye Piyasası Araçları” konu 
başlıklı ders ile Ercan Göçmen, “Global 
Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisinde Gö-
rünüm” konu başlıklı ders ile İnanç Sözer, 
“Girişimcilik ve İnovasyon” konu başlıklı 
ders ile Ünsal Sözbir, “Stratejik Yönetim” 
konu başlıklı ders ile Dr. Yüksel Yalçın, 
“Kur Faiz ve Borsa Denkleminde Piyasa-
lar” konu başlıklı ders ile Cüneyt Paksoy 
ihtisas öğrencileri ve ekonomiye meraklı 
öğrencilerle Erol Güngör Kültür Merke-
zi’nin sıralarında buluştu. 

Ekonomi ve Finans Alanında 
Temel Bilgiler Veriliyor
KAGEM Ekonomi Okulu, 26 Şubat ta-

rihinde Hacı Arif Bey konağında gerçekle-
şen kahvaltı ve akabinde yer alan toplan-

tı ile meraklı öğrencilere duyurulmuştu. 
Toplantıda Vakıf Başkanımız Av. Dr. Ali 
Ürey, ekonomi ve finans alanında bilgi 
sahibi olmanın gündelik işlerde ne kadar 
önemli olduğunu vurguladı. KOCAV KA-
GEM Ekonomi Okulu’nun prestijinin ve 
içeriğinin mahiyetinin dışarıda kolaylıkla 
bulunamayacak bir seviyede olduğuna de-
ğindi. 

Mezunlarımızdan, KOCAV KAGEM 
İcra Kurulu Üyesi Üzeyir Doğan, konuş-
masında KOCAV KAGEM’in amaçlarını 
özetledi:“İşletme Enformatiği eğitimimi 
alırken Vakıf sayesinde Yaşar Erdinç ho-
cayla tanıştım. Yaşar Hoca bana bir CD 
vermişti. İçi tamamıyla kitapla ve bazı ders 
videolarıyla doluydu. Eve gidip CD’ye bak-
tığım zaman içerisindeki kitapların çok-
luğu beni çok şaşırtmıştı. Hoca’ya söz ver-
diğim için bir haftada tamamını okudum 
ve bu hikâye benim sermaye piyasalarına 
ve finansa ilk başlangıcımı oluşturdu. Biz 
de KOCAV KAGEM olarak bu düşünceyi 
yaymayı ve Kültür Ocağı Vakfı öğrencileri-
ne ekonomi ve finans alanında bazı temel 
bilgileri vermek istiyoruz.” Toplantının ar-
dından Vakıf terasında sıcak çay eşliğinde 
öğrencilerle birebir sohbete devam edildi, 
öğrencilerin sektör hakkındaki soru işa-
retleri giderilmeye çalışılıp Ekonomi Oku-
lu’na ait detaylar paylaşıldı.

Akademi ve Sektör Bir Arada 
KOCAV KAGEM Ekonomi Okulu, eko-
nomi ve finans alanında bilgilerin an-

lamlı bir bütün içerisinde, ger-
çek örneklerle anlatılmasını ve 
uygulanmasını içermektedir. 
Yalnızca akademide görev ya-
pan hocalarla değil sektör pro-

fesyonelleriyle de eğitimlerini genişleten 
KOCAV KAGEM, öğrencilerin finans 
alanında temel bilgi almasına imkân ta-
nımaktadır. Eğitimlerin sonunda yeter-
li seviyede katılım gösteren ve program 
sonunda yapılacak sınavda başarılı olan 
katılımcılara, KOCAV KAGEM Ekonomi 
Okulu Sertifikası verilmektedir.

KOCAV KAGEM Ekonomi Okulu’nun 
2022 Dönemi Tamamlandı

Haber 
Emre ATLIHAN 

 (İhtisas 1)
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KOCAV’ın 35. Yıl Logosu Belli Oldu
KOCAV, 35. yaşına özel tasarlanan lo-

gosuna kavuştu. Özel logo, İhtisas 2 sınıfı 
öğrencilerimizden Oğuzhan Güler tara-
fından tasarlandı. KOCAV’ın eğitim, kül-
tür ve akademik alandaki başarılı yıllarını 
simgeleyen 35. yıl logosu, Vakfın ilmi ve 
akademik kimliğinin bir nişanesi olarak 
Vakıf etkinliklerinin tanıtımlarında ve ya-
yınlarında kullanılmaya başlandı.

Akademik başarı, üretkenlik ve öğren-
ci yetiştirme pratiğini en kapsayıcı şekilde 
tatbik eden KOCAV, başarıyla geçen yılla-
rını özel logolarla taçlandırmaktadır. Bir 
gelenek halini alan KOCAV logoları, ku-
rumsal kimliğinin ve geçmişinin çarpıcı 
şekilde anlatılabilmesi açısından önemli 
çalışmalardır. Özel logoların ilki 25. yılda 
tasarlanmıştır. Her 5 yılda bir kuruluşunu 
kutlayan Vakıf, bu kutlamalara hikayesine 
eşlik edecek bir logo tasarımı ile çıkmaya 
başlamıştır. 30. yıl logosuyla Vakfın 30 yıl-
lık serüveni öne çıkartılmışken, 35. yılda 
da logo geleneği bu anlayışla devam etti-
rilmiştir.

“30’a Yakın Logo Tasarlandı”
Bütün bu süreci 35. yıl logosunun tasa-

rımcısı Oğuzhan Güler şu sözleriyle anlattı: 
“35. yıl logosu için 30’a yakın logo tasar-

landı. Tasarlanan logolar Yönetim Kurulu 
ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunul-
du. Uzun süren elemeler sonucunda şu an 
kullanılan logo seçilmiştir. Logo içerisinde, 
2022 yılına denk gelişi logonun sağ tara-
fında kendisine yer bulmuştur. KOCAV’ın 
logosu da herhangi bir değişikliğe uğrama-
dan 3 logosunun içerisine yerleştirilmiştir. 
Rakamlar keskin ve yumuşak olacak şekilde 
ele alınmıştır. 3 rakamı hilali andırırcasına 
yumuşak, 5 rakamı ise her beş senede bir 
yapıldığı için kararlılığı temsil etmesi açı-
sından keskin kenarlı tasarlanmıştır. 5 ra-
kamının alt tarafında bulunan kesikli kısım 
ise 2022 yılının henüz bitmediğini ve yapı-
lacak olan etkinliklerin de 35. yıla ait olaca-
ğından eksik bırakılmıştır.”

Haber 
Şafak YILDIRIM 
(İhtisas 1)

“Belgesel faaliyetleri, içerik üretimi ve sosyal medya kullanımı açısından 
hem geleneksel hem de modern bir Vakıf kimliği oluşturan KOCAV, logo 
çalışmalarıyla markasına değer katmakta, köklülüğüne vurgu yapmaktadır.”
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“Gurbet rüzgarlarının en serin estiği, 
unutamayacağınız ayazların yaşandığı bu 
kışı da atlatıp bahara ulaşmaya çalışırken 
Ramazan tüm sıcaklığıyla göğüsledi biz-
leri. Aslında hava hafif yağmurlu ve biraz 
da serindi, belki de KOCAV sofralarında 
tüten çorbaydı sıcaklığı hissettiren bizle-
re. Ailemizden uzak bizler için hem aile 
hem de yuva olan KOCAV’ın kıymetini en 
iyi şekilde ramazan aylarında anlıyoruz. 
Paylaştıkça bereketlenen bu sofralar saye-
sinde kimsesiz kalmayacağımızı, başımızı 
sokacağımız bir ocak olduğunu biliyoruz. 
Bu bilgi dahi hem maddi hem de manevi 
olarak doyuruyor bizleri. Allah bu ocağı, 
ocakta tüten aşı, bu aştan yararlanan yol-
daşları daim etsin. Nice ramazanlarda biz-
lerin bizden sonraki nesillerin toplanması 
dileğiyle.”

Hakan TÜRKOT (KOCAVlı Mezun)

“Anne çorbasını aratmayacak lezzetteki 
sıcacık çorbası, samimi karşılama, sofralar 
dolusu kalabalık, bol sohbet, muhabbet 
ile ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde 
gerçekleştirilen iftar davetleri için KOCAV 
ailesine çok teşekkür ederim.”

Yadigar BAYAZIT (İhtisas 1)

•
“Bizleri Ramazan-ı Şerife ulaştıran 

Rabb'imize hamdolsun. Bu mübarek ayda 
Vakfımızda öğrencilerimizin istifade et-
mesi maksadıyla iftarlar düzenleniyor. 
Evinden ve memleketinden uzak talebe-
lere, muhabbet ve dostluk içerisinde iftar 
etme imkanı sağlanıyor. Orucumu KO-
CAV’da açmak beni neşelendiriyor. Vesile 
olan herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Muhammed Ali Mücahit KOÇİ (Giriş 1)

•
“Her günü ayrı güzel geçen KOCAV if-

tarları, ailemizin yanında olmasak da aile 
hissini aratmıyor. Yeni kişilerle tanışma 
fırsatı bulduğumuz iftarlar, bol kahkahalı 
ve muhabbetli geçiyor. Bu güzel buluşma-
lar için KOCAV ailesine ne kadar teşekkür 
etsek azdır.”

Berra KILIÇ (İhtisas 1)

KOCAV, on bir ayın sultanı Ramazan’da 
da bizlerleydi. KOCAV, Erol Güngör Kül-
tür Merkezi’nde 90 gönüllünün katkıla-
rıyla günlük iftarlar düzenledi. İftarlarda 
öğrenciler, ailelerinden uzakta olanlar ve 
birlikte olmayı özleyenler aynı sofralarda 

buluştu. KOCAV’ın Ramazan boyunca or-
talama 70 kişiden yaklaşık 2000 kişiyi ağır-
ladığı bu iftarlar, uzun zamandır bir arada 
bulunamayan yüzlerce kişiyi birleştirerek 
Ramazan’ın farklı bir tatta geçmesini sağ-
ladı.

İftar Sofralarında Buluştuk 

İftar Sofralarından Görüşler

Haber 
Nazlıcan İLHAN (İhtisas 1)
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KOCAVlı öğrenciler hasretle bekledik-
leri İstanbul Gezileri’ne, uzun bir bekleyi-
şin ardından 27 Mart Pazar günü Dolma-
bahçe’de merhaba dedi. İstanbul’un tarihi 
güzelliklerini keşfetmek amacıyla çıkılan 
bu yolculukta belirlenen ilk durak Bo-
ğaz’ın zarif sarayı Dolmabahçe’nin içinde 
yer alan Milli Saraylar Resim Müzesi oldu.

Sanatla Dolu Eşsiz Bir Gezi Oldu
Güne Dolmabahçe Sarayı’nın içinde 

bulunan Saat Kule Kafeterya’da deniz man-
zarası ve martı sesleri eşliğinde kahvaltı ve 
tanışma faslıyla başlandı. KOCAV mezu-
nu ve Beylerbeyi Sarayı’nda mimar olarak 
görev yapan Bahar Oğuz’un Dolmabahçe 
Sarayı hakkındaki ön bilgilendirmesinin 
ardından gruba müze gezisi boyunca reh-
berlik edecek Milli Saraylar Resim Müzesi 
Müdürü Gülsen Sevinç Kaya ile buluşuldu. 
Kaya’nın rehberliğinde Fetih ve Fatih, Ha-
yal İstanbul, Sultan Abdülmecid ve Sultan 
Abdülaziz gibi birçok temaya ayrılan ve her 
temada birbirinden değerli eserlerin bu-
lunduğu 34 bölümden oluşan müze adım 
adım gezildi. KOCAVlı gençler bu salon-
larda Topkapı ve Dolmabahçe’den getiri-
len eserleri, padişahların aldığı, yaptırdığı 
veya onlara hediye edilen resimleri ayrıntı-
lı bir şekilde inceleme fırsatını yakaladılar. 
Müzenin padişah portreleri ve oryantalist 

resim koleksiyonu bakımından zengin bir 
içeriğe sahip olduğu dikkatleri çekti.

Müzede Çok Önemli Eserler 
Yer Alıyor
Millî Saraylar Resim Müzesi, Dolma-

bahçe Sarayı’nın Veliaht Dairesi’nde yer 
alan iki katlı bir yapıdır. Müzenin ilk bö-
lümünde Sultan Abdülmecid ve Sultan 
Abdülaziz’in portrelerinin yer aldığı bir 
salon bulunmaktadır. Müzede, Türki-
ye’de ilk resim sergisini açan Osmanlı’nın 
önemli ressamlarından olan Şeker Ahmet 
Paşa’nın tablolarının sergilendiği bir salon 
da mevcuttur. Bunun yanı sıra yapının en 
ihtişamlı mekânı olan Merasim Salonu, 
deniz ressamı olarak bilinen ünlü Rus 
ressam Ayvazovski’ye ayrılmıştır. Fransız 
ressam Félix-Auguste Clément’e ait olan 
ve büyüklüğü itibariyle dünyanın sayılı 
tabloları arasında gösterilen, Türkiye’nin 
en büyük oryantalist tablosu “Çölde Av” 
da bu müzede sergilenmektedir. Fausto 
Zonarao’nun Osmanlı Devleti’nin kazan-
dığı son zafer olan Dömeke Savaşı’nı res-
mettiği tablosu, yaver ressam olan Osman 
Nuri Paşa’nın tabloları ve daha nicesi Milli 
Saraylar Müzesi’nde ziyaretçilerini bek-
lemektedir. KOCAVlıların sanatla ve bir-
birleriyle hemhal oldukları günün geriye 
mutlu fotoğrafları kaldı. 

KOCAVlılar Milli Saraylar Resim 
Müzesi’ni Gezdi 

Haber 
Efsanur TEKİN (Giriş 2)
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Yönetmenliğini ve senaristliğini me-
zunumuz ve Vakıf Meclis Üyemiz Murat 
Çeri’nin yaptığı “Bir Düş Gördüm” adlı 
uzun metraj filmi uluslararası alanda bir-
çok ödüle layık görüldü.  Bu zamana kadar 
62 uluslararası film festivaline seçilen ve 
37 farklı ülkede Türkiye’yi temsil eden “Bir 
Düş Gördüm”, bundan önce Finlandiya, 
Tayland, Rusya, Hindistan, Nepal, İspan-
ya, İtalya ve Amerika’dan “En İyi Film” de 
dahil olmak üzere değişik kategorilerde 15 
farklı ödül kazandı.

Yönetmen Çeri'nin ilk filmi olan “Bir 
Düş Gördüm” 2018 yılında 8. Malatya 
Uluslararası Film Festivali’nde Filmlab bö-
lümünde birinci olarak TRT’nin ön alım 
desteğini kazanmıştı. 

Bir Düş Gördüm’ün 
Aldığı Bazı Ödüller
Amerika: Bir Düş Gördüm, 10. Ulusla-

rarası New York Film Yapımcıları Festiva-
li’nde 2 ödüle birden layık görüldü. Film, 
ABD’nin New York şehrinde düzenlenen 
festivalde “En İyi Sinematografi” ödülü-
nün ve Harun Reha Pakoğlu ile “En İyi 
Erkek Oyuncu” ödülünün de sahibi oldu. 
Film, yine Amerika Birleşik Devletleri’n-
de 20.’si düzenlenen Urban Mediamakers 
Festival’inde de “En İyi Uluslararası Uzun 
Metraj Film Ödülü”nü kazandı.

İtalya: Bir Düş Gördüm, Venedik’te dü-
zenlenen “4. First Hermenitic Uluslararası 
Film Festivali’nde Agrippa Ödülü olarak 
adlandırılan “En İyi Yönetmen” ödülüne 
layık görüldü.

İspanya: Film, İspanya 12. Picknic 
(Santander) Uluslararası Film Festivali’n-
den de eli boş dönmedi. Festivalde verilen 
en önemli ödül olan ‘’En İyi FilmÖdülü’’nü 
almaya hak kazandı.

Moldova: Serbest International Film 
Festivali’nde ve Urban Mediamakers Fes-
tival’inde “En İyi Film Ödülü”ne değer gö-
rüldü.

Bir Düş Gördüm Sinemalarda 
Tarık adlı çocuğun duygu yüklü hi-

kayesinin beyaz perdeye aktarıldığı Bir 
Düş Gördüm, 6 Mayıs 2022 Cuma günü 
itibariyle vizyona girdi. Galası Ankara’da 
yapılan film; İstanbul, Ankara, İzmir, Di-
yarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, 
Kırklareli, Samsun ve Sivas’ta seyirciyle 
buluştu. 

Galada filmi için “Masal seven, şiir se-
ven, hayalle yaşayan, gerçeğe hayalleri ile 
tutunan insanlar, benim filmimi sevecek-
tir diye düşünüyorum. Çünkü umut var, 
aşk var, bağlanmak var, istediğin, hayal 
ettiğin, umut ettiğin şeyler için mücade-
le etmek var.” ifadelerini kullanan Murat 
Çeri, katıldığı pek çok festivalden ödülle 
dönmüştü. 

Aldığı ödüllerle KOCAV’ı gururlan-
dıran film, sinemalarda da izleyicilerin 
takdirini kazandı.

“Bir Düş Gördüm” Aldığı Ödüllerle 
KOCAV’ı Gururlandırmaya Devam Ediyor

Haber 
Afra YÖRÜKOĞLU 

(İhtisas 1)
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KOCAV Satranç Turnuvası, 11 sporcu-
nun katılımıyla 26 Mart Cumartesi günü 
mezunlarımızdan satranç sporcusu Ah-
met Aykut’un yönetiminde gerçekleştiril-
di. Hacı Arif Bey Konağı Hasan Kılıçarslan 
Kütüphanesi’nde düzenlenen turnuva, 4 
tur üzerinden yapıldı. Turnuvada puanla-
rın hesaplanmasında ve eşleştirilmesinde 
İsviçre Sistemi kullanılmıştır. 

Çekişmeli maçlara sahne olan turnu-
vanın 4 maçının ardından 4 tam puanla 
Ahmet Kerem Kartal, KOCAV Satranç 
Turnuvası şampiyonu oldu. Turnuva ikin-
cisinin belirlenmesinde ise averajlar kilit 
rol oynadı. Ömer Asaf Kartal 3 puan 5 
averaj ile turnuva ikincisi olurken, Yunus 

Emre Kartal 3 puan 4 averajla üçüncü, 
Burçin Çil 3 puan 2 averaj ile turnuvayı 
dördüncü olarak tamamladı. Turnuva’nın 
ilk üç sırasını alan Kartal ailesi, başarılı 
oyunlarıyla büyük takdir topladı.

KOCAV Satranç Turnuvasına 
Kartal Ailesi Damga Vurdu

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz

KOCAV, Twitter hesabı üzerinden dü-
zenlemiş olduğu kitap ve dergi kampan-
yalarıyla takipçilerinin yüzünü güldür-
meye devam ediyor. Kuruluşunun 35. yılı 
münasebetiyle düzenlemiş olduğu kitap 
çekilişinde beş takipçisine Vakıf Meclis 
Üyelerimizden, Hakk’a yürüyen Seminer 
Hocamız Durmuş Hocaoğlu’nun KOCAV 
Yayıncılık’tan çıkan “Laisizm’den Milli Se-
külerizm’e” kitabını hediye etti. Durmuş 
Hocaoğlu’nun okurlarına bıraktığı zengin 
mirasından bir demeti derleyip yayımla-
yan KOCAV Yayıncılık, bu eserin 2. baskı-
sını da 2022’nin ilk aylarında yapmıştı.

KOCAV’ın düzenlemiş olduğu ikin-
ci bir çekilişte ise merhum Prof. Dr. Erol 
Güngör’ün vefatının 39. yılı münasebe-

tiyle beş takipçisine KOCAV 
Yayıncılık’ın bir eseri olan 
”Kültür Ocağında Bir Mü-
tefekkir Erol Güngör” kita-
bını hediye etti. KOCAV’da 
düzenlenen Erol Güngör 
Anma Toplantıları’nın teb-
liğ metinlerinden oluşan 
eserin danışmanlığını Prof. 
Dr. Tayfun Amman, genel yayın 
yönetmenliğini ise Doç. Dr. Me-
sut Aytekin yapmıştır. Eserde 25 
akademisyen tarafından sunul-
muş 30 tebliğ yer almaktadır.  
Bu iki önemli kitaba Vakıf mer-
kezimizden ve kitap satış sitele-
rinden ulaşabilirsiniz.

KOCAV Çekilişlerle Yüzleri Güldürmeye 
Devam Ediyor
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TRT Haber kanalında yayınlanan 
‘‘Ömür Dediğin’’ programının 266. bölü-
müne Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim gö-
revlisi aynı zamanda Vakıf Meclisi Üyemiz 
ve Seminer Hocalarımızdan Suphi Saatçi 
ve eşi Kafiye Sütçüoğlu Saatçi konuk oldu. 

Prof. Dr. Suphi Saatçi’nin hayatını konu 
alan programda çocukluğunun geçtiği 
Kerkük, coğrafya halkının sosyokültürel 
yapısı ve tarihi geçmişi anlatıldı. Prof. Dr. 
Saatçi Kerkük’te o dönem yaşanan siya-
sal olaylardan ve katliamdan bahsettikten 
sonra yaşadıkları acılardan kurtuluşun, 

anavatan Türkiye’den ve milli planlardan 
geçtiğini vurguladı. Lise yıllarında Türk-
çülük ve milli bilinç gibi konulara sarıl-
dığını, muhakkak mimar olmak ve Türki-
ye’de okumak istediğini belirtti. Türkiye’ye 
geldiği yıllardan bahsederken ortaokul 
döneminde Türklük aşkı ile yandığı süreç-
te ilk okuduğu kitabın yazarı için ‘‘Ömrü-
mün en güzel hatırası Nihal Atsız Hoca ile 
tanışmak oldu.’’ dedi ve bu sözleri o günün 
tüm sevincini tekrar gözlerinde görmemi-
zi sağladı. Programın devamında Prof. Dr. 
Saatçi Türkiye’yi tüm dünyadaki Türkler 
için bir varlık nedeni, sığınacak bir liman 
ve kale olarak gördüğünü söyledi. Türki-
ye’nin, Türk dilinin ve Türk kültürünün 
önemini devamlı olarak dile getirdi. Prog-
ramın son bölümünde Kafiye Saatçi’nin 
çocukluk, genç kızlık yıllarından ve eşi ile 
olan müşterek hayatlarından bahsedildi. 
Prof. Dr. Saatçi’nin‘‘Hiç ölmeyecekmiş gibi 
yaşayalım, yarın ölecekmiş gibi de hazırlıklı 
olalım.’’ sözleri ile program sonlandı.

KOCAV, 2021-2022 döneminde öğ-
rencilerine ilk kitap bursu olarak Vakıf 
Meclis Üyemiz rahmetli Kemal Çapraz’ın 

KOCAV Yayınları’ndan çıkan “Kuzeydeki 
Yavru Vatan Kırım” kitabını hediye etti. 
Çapraz’ın, Kırım’ı geçmişten bugüne farklı 
boyutlardaki değerlendirmeleriyle ele alan 
eser, öğrenciler tarafından çok beğenildi. 
Bursların yanı sıra her yıl düzenli olarak 
öğrencilere katkı sağlayacak ilmi ve aka-
demik eserleri de kitap bursu olarak veren 
KOCAV, münevver insan yetiştirme gaye-
siyle çalışmalarına ara vermeden devam 
etmektedir.

Vakıf Meclisi Üyemiz Prof. Dr. Suphi Saatçi 
“Ömür Dediğin” Programına Konuk Oldu

Kemal Çapraz’ın Eseri 
Kitap Bursu Olarak Verildi
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KOCAV Eğitimden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Ay Say, VAV 
TV’de yayımlanan Selva Turaboğlu’nun su-
nuculuğunu yaptığı “İki Mısra Arası” adlı 
programa konuk oldu. Programın 1 Nisan 
2022 günü yayımlanan bölümünde sohbet, 
“Klasik Türk Edebiyatında Kahve” başlığı 
altında şekillendi. Doç. Dr. Ay Say, “Kahve 
hayatımıza nasıl ve ne zaman girdi? Kah-
ve ve kahvehanelerin, kültürü taşımadaki 
rolü nedir?” gibi soruları cevaplandırdı. 
Kahvehanelere değinirken “Osmanlı dö-
neminde kahvehaneler bir nevi mektep gi-
biydi.” cümlesiyle kahvehanelerin Osmanlı 
Dönemi’ndeki önemine vurgu yaptı.

Doç. Dr. Ay Say Osmanlı zamanında 
kahvenin neden yasaklanmış olabileceğine 

dair düşüncelerini yer yer beyitlere atıfta 
bulunarak izleyicilere aktardı. Kültürü-
müzde kahvenin sunum şekli ve Anado-
lu’dan Avrupa’ya gidişi hakkında bilgi ve-
rilen program halk edebiyatındaki kahve 
temasına değindikten sonra sona erdi.

Vakıf Meclis Üyemiz Dr. Öğr. Üye-
si Necmettin Özmen’in Avrupa Görmüş 
Edebiyatçı adlı çalışması Post Yayınevi 
imzasıyla raflardaki yerini aldı. 204 sayfa-
dan oluşan bu kitapta İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr 
Üyesi Özmen tarafından üç soru başlığı 
için cevaplar aranmış ve bu amaçla Türk 
Edebiyatı’nda gezi yazıları incelenmiştir. 
Bu üç sorudan ilki: Türk Edebiyatçıları 
gittikleri yerlerde kültürel anlamda nelere 
dikkat çekmiştir ve Türk kültürü ile yeni 
tanıştıkları kültürler arasında karşılaştır-
malar yapmış mıdır? İkincisi: Eserlerinde 
gittikleri bölgenin sanat anlayışı, eserleri 

ve sanatçıları hakkındaki bil-
gileri ve yorumları eserlerine 
aktarmışlar mıdır? Son ola-
rak ise Türk Edebiyatçıları; 
Avrupa şehirlerini gezerken 
bulundukları yerlerin ede-
biyatçılarına, onların eser-
lerine ve sözlerine, onlar 
adına açılan müzelere te-
mas etmiş midir, etmişse 
ne kadar etmiştir?

Gezi yazılarının ayrın-
tılı incelemelerini içeren bu önemli esere 
seçkin kitapçılardan ve internet kitap satış 
sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Ümran 
Ay Say VAV TV'ye Konuk Oldu

Vakıf Meclis Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi 
Necmettin Özmen’in “Avrupa Görmüş 

Edebiyatçı” Kitabı Çıktı
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Atama
- Mütevelli Heyeti ve Vakıf Meclisi Üyemiz 
Prof. Dr. Mehmet Akif Okur Yıldız Teknik 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölüm Başkanlığı’na yeniden atanmıştır. 
- Mezunlarımızdan, Vakıf Meclisi Üyemiz 
Selçuk Aslan İller idaresi Genel Müdürü 
olmuştur.
- Mezunlarımızdan, Ayşe Hilal Ezber, 
“TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü Uz-
man Yardımcısı- Program Editörü” olarak 
göreve başlamıştır.
- Mezunlarımızdan Ceren Tilkidögen, Er-
zincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflas Huku-
ku Kürsüsü’nde araştırma görevlisi olarak 
göreve başlamıştır.
Yeni görevlerinde muvaffakiyetler dileriz.
Eğitim
- Mezunlarımızdan Pamukkale Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ana 
Bilim dalı öğretim üyesi Dr. Osman Çalış-
kan doçent unvanını almıştır.
- Mezunlarımızdan Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölü-
mü Öğretim Üyesi Dr. Yasemin Uzuntok 
Özkent, doçent unvanını almıştır.
- Mezunlarımızdan Ali Emre Sucu, Mos-
kova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitü-
sü’nde yürüttüğü “Orta Asya'da Türk-Rus 
İlişkileri Ortaklık ve Rekabet Dengesinin 
Belirlenmesi” konulu tezini tamamlayarak 
doktor unvanını almıştır.
- Mezunlarımızdan Aydın Özkan, İstan-
bul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü 
Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma Ana Bilim 
Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır.
- İhtisas 1 Seminer öğrencilerimizden İÜ 
İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema 3. sı-
nıf öğrencisi Beyza Nur Yılmaz, 32. Tür-
kiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan 
Genç İletişimciler Yarışması’nda “Televiz-
yon Haberi” kategorisinde “Filipinli Hay-
vansever Amca Hassan Ahmad” çalışma-
larıyla 1. olmuştur. 
Başarılarının devamını diliyoruz.

Düğün
- Mezunlarımızdan Muhammed Ali Ay-
gün, 20 Mart 2022 tarihinde Mütevelli 
Heyeti ve Vakıf Meclisi Üyemiz Zekeriya 
Kökrek'in kızı Emel Kökrek ile dünya evi-
ne girmiştir. 
- Mezunlarımızdan Mustafa Öztürk, 7 Ma-
yıs 2022 tarihinde Reyhan Hanım ile dün-
ya evine girmiştir.
- Mezunlarımızdan Yunus Emre Ertürk, 7 
Mayıs 2022 tarihinde Elif Kınık ile dünya 
evine girmiştir.
- Mezunlarımızdan Ömer Faruk Bal, 19 
Mayıs 2022 tarihinde Şimal Gürtekin ile 
dünya evine girmiştir. 
- Mezunlarımızdan İsmail Can, 3 Mayıs 
2022 tarihinde Sümeyye Çeber ile dünya 
evine girmiştir.
- Vakıf Meclisi üyemiz Muhsin Uğur’un 
oğlu Mehmet Alperen Uğur, 11 Haziran 
2022 tarihinde Eda Nur Gültekin ile dünya 
evine girmiştir.
Yeni çiftlerimize iki cihan saadeti dileriz.
Doğum
- Mezunlarımızdan Abdullah Cavkaytar’ın 
Ela isimli çocuğu dünyaya gelmiştir. 
- Mezunlarımızdan Yusuf Alper’in İpek 
Ezgi isimli çocuğu dünyaya gelmiştir.
- Mezunlarımızdan Ayşe Selcen Uzun Bü-
yük’ün Nuri Semih isimli çocuğu dünyaya 
gelmiştir. 
Evlatlarımıza hayırlı ömürler dileriz.
Vefat 
- Vakıf Meclisi Üyemiz, Seminer Hocala-
rımızdan Bünyamin Aksungur'un annesi 
vefat etmiştir.
- Vakıf Meclisi Üyemiz Av. Ahmet Tüfek-
çi'nin annesi vefat etmiştir. 
- Vakıf Meclisi Üyemiz Orhan Sağlam’ın 
babası vefat etmiştir. 
- Mensuplarımızdan Av. Hakan Ay’ın ba-
bası vefat etmiştir. 
Merhum ve merhumelere Allah’tan rah-
met diliyoruz.

Haber Grubu: 
Emre ATLIHAN, 
Aybala KÜÇÜKGÖÇEN, 
Aslı Nur LEKESİZBAŞ, 
Enis BİLİCİLER, 
Nilhan DİLEKLİ, 
Ahmet AYKUT
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Mehmed Niyazi, kitap sayfalarında, 
dergilerde ve radyolarda açıklanmayı bek-
leyen konuların tartışılmasını sağlamış, 
ruhun varlığını bilerek ve ruhu yaşatarak 
tarihiyle, felsefesiyle millet meselelerini 
kaleme almış gelecek kuşağa seslenmiştir. 
Kaleminin kuvvetini, tam manasıyla an-
laşılmadığını düşündüğü konuların doğ-
ru bir şekilde aktarılması gayesiyle ustaca 
kullanmış, gazete ve dergilerde tefrika ha-
linde kalmış yahut yayınlanmış sayısız eser 
hazırlamıştır. Ömrünün tasarrufunu ilmi 
eserler hazırlamak üzerine yapan velud bir 
mütefekkir olarak Mehmed Niyazi, Türk 
kültür dünyasına faydalı olmayı bir vazife, 
gönül borcu saymakla hayat felsefesi ha-
line getirmiştir. Bunun içinde bildiklerini 
aktarmak noktasında herkesin ulaşabile-
ceği şekilde, herkese ulaşabilecek bir tonda 
ve kuvvette sesini gür tutmuştur.

Yazdığı süreç içerisinde radyoda in-
sanlara ulaşmayı başaran eseri Çanak-
kale Mahşeri’yle Türk toplumunun duy-

gularını harekete geçiren Mehmed Niyazi, 
tarh sayfalarında unutulmaya yüz tutan 
olayları canlandırmış, oldukça kritik bir 
dönemde bilinmeyenleri çalışarak toplu-
mun hafızasında yer etmesini sağlamıştır. 
İnsanın ruhuna dokunduğu kadar ifadele-
rin ruhunu sunarak Türk tarihinin, Türk 
devletinin, İslam devletinin felsefesini ki-
taplarına konu ve başlık edinmiştir. Mese-
lelerini Türkiye’nin meselelerinden almış, 

Vatan Derdiyle Geçen Bir Ömür: 

Mehmet NİYAZİ

Hazırlayan 
Burhan Kerem ÖZDEMİR 
(İhtisas 2)

Mehmed Niyazi, merak edenin, 
ümidini yitirenin ve ilmi 
gayret sarfıyla fayda sağlamak 
isteyen yüzlerce kişinin birinci 
kaynağı olmuştur. Çalışmaktan 
vazgeçmediği gibi içindeki 
ışığın ulaşacağı en uzak yerlere 
dokunması için gayret etmiştir.
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tarih şuuruyla ve hukukçu kimliğiyle sa-
natını, edebiyatını, mizacını yorumlamış-
tır. Sosyal Bilimler alanında etkili olan 
eserleri kadar insanın özüne dokunan 
yaklaşımlarıyla da gelecek kuşaklara yol-
lar açmıştır.

Deliler ve Dahiler
Marmara Kıraathanesi’nin Mehmed 

Niyazi, için oldukça önemli bir yeri vardır. 
İstanbul Hukuk Fakültesi’ne başlamasıyla 
birlikte her akşam gideceği ve birbirin-
den farklı ilmi sohbetlere şahitlik edeceği, 
birbirinden farklı insanla tanışacağı Mar-
mara Kıraathanesi, Deliler ve Dahiler ro-
manının da konusu olmuştur. Mehmed 

Niyazi, burada tanıştığı insanlardan, şahit 
olduğu fikri kavgalardan, masalara konuk 
olan ve tartışmalara konu olan her şeyden 
bir ifadeyle “Halk Akademisi” olarak bah-
setmiş ve buradan istifadesinden kıymetli 
anılarıyla söz etmiştir.

Hayatında önemli bir yer tutan Mar-
mara Kıraathanesi kapatıldıktan sonra 
bulunduğu yerlerde meclisleri oluştur-
muştur. Yazdığı, yazacağı yahut tartışaca-
ğı her konunun heyecanını bu meclisler-
de paylaşmıştır. Keza bu hissin bitmeyen 
bir tutku olmasından gerek çalışmalarını 
sürdürmek ve insanlara, dostlarına yakın 
olmak gayesiyle İSAM’da çalışmalarına de-
vam etmiştir. Çalışmalarını yapmakta ağır 
kalmamak gayesiyle de evini dahi İSAM’a 
yakın bir yere taşımıştır.

Geleceğe Bir Ümit
Mehmed Niyazi, merak edenin, ümi-

dini yitirenin ve ilmi gayret sarfıyla fayda 
sağlamak isteyen yüzlerce kişinin birinci 
kaynağı olmuştur. Çalışmaktan vazgeçme-
diği gibi içindeki ışığın ulaşacağı en uzak 
yerlere dokunması için gayret etmiştir. 
KOCAV’da, İSAM’da ve çeşitli meclislerde 
onunla karşılaşabilmek ve onun sohbetine 
kenardan da olsa dahil olabilmek için bek-
leyen talebelerinin hizmetinde olabilmek, 
çalışmalarını sürdürebilmek için de ömrü-
nün son dönemlerini bu çevrede geçirmiş-

Mehmed Niyazi, meselelerini 
Türkiye’nin meselelerinden 
almış, tarih şuuruyla ve hukukçu 
kimliğiyle sanatını, edebiyatını, 
mizacını yorumlamıştır. Sosyal 
Bilimler alanında etkili olan eserleri 
kadar insanın özüne dokunan 
yaklaşımlarıyla da gelecek kuşaklara 
yollar açmıştır.
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tir. İnsanın içindeki merakın akıl yoluyla 
kazandığı ve Batı tekelinde incelendiği bir 
dünyada ruhu besleyen maneviyatın ve 
değerlerin bulunması gerektiğini açıkça 
anlatarak çevresine ışık olmuştur.

Kendisinin de gençlik yıllarında baş-
vurduğu kişilere dair bitmeyen hasreti ve 
övgülerinin arasında yaşamaya dair bugü-
ne kalan, en ulaşılabilir sesiyle, yazılarına 
da bu şiarda devam etmiştir. “İnsanda es-
rarlı, ele avuca gelmez, keşfedici ve yapıcı 
bir yetenek vardır ki, bu onu diğer canlı-
lardan ayıran en önemli özelliktir” diyerek 
insanın sahip olduğu hasletlerden birisini 
tanımladığı gibi yaşamış ve yaşanması için 
de bir ümit olarak yaşamıştır. Bıraktığı 
eserleriyle de yaşatmaktadır.

Zengin Ufkun Duygularına Hasret
Mehmed Niyazi, bir yazısında insanla-

rın yaşadıkları toplumsal değişimi sosyal 
intihar olarak değerlendirerek hayata dair 
sadece ihtiyaçların var olduğu ve bu ihti-
yaçların biyolojik varlık olmanın ötesine 
geçemediği vurgusunu yapmıştır. Oysa 
şahsiyetin özellikleri, ihtiyaçların çeşitliliği 
gibi temellerle isimlendirilmiş, yüce duy-
gulara hasret bir varlık olarak anılmak ne 
güzeldir. “Hangisi yetişen nesilleri büyük 
heyecanların, ulvi ihtirasların insanı yap-

maya yöneliktir?” sorusuyla bitirdiği yazı-
sından bizlere yerini yurdunu değil, nasıl 
anlaşılacağını gösterdiği hasret, her satı-
rında her sözünden ona duyulan hasretle 
büyümektedir.

1942 yılında Akyazı’da dünyaya gelen 
Mehmed Niyazi Özdemir, İstanbul Hay-
darpaşa Lisesi’nde ve İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde tahsil hayatını sür-
dürmüştür. Almanya’da doktora çalışma-
larını Türk Kamu Hukukunda Temel Hür-
riyetler üzerine tamamlamıştır. Marlburg, 
Bonn ve Köln üniversitelerinde doktora 
sürecini sürdüren Mehmed Niyazi, 1988 
yılında Türkiye’ye dönmüştür.

Mehmed Niyazi Özdemir, geçmiş ne-
sillerin mirası olan kültürü yaşatılan mo-
tifleriyle, eserleriyle kaldırıldığı raftan alıp 
işlemeyi emanet aldığı gibi 11 Mayıs 2018 
gününe kadar da bugüne ulaşacak ema-
netleri sunmak gayretinden vazgeçmemiş-
tir. Hasretin makamı olan gönüllerde ya-
şayan emanetinin vazifede olmak safhasını 
tamamlayan Mehmed Niyazi, Marmara 
İlahiyat Fakültesi Camii’nde gerçekleşti-
rilen cenazesinin ardından Karacaahmet 
Mezarlığına defnedilmiştir. Bir veda ola-
rak anmaktan, biyolojik varlığıyla ihtiyaç 
duymaktan öte büyük bir hasret ve anla-
mak çabasıyla Allah’tan rahmet diliyoruz.

“Devamlı Bir Şeyler Öğretir ya da 
Öğrenirdi”
“Tarihimizin acı ve hüzünlü sayfalarını 

tarihi romanlarına konu edinen Mehmed 
Niyazi Hoca, Türk Milleti ve bilhassa genç-
liğinin kendi öz değerleriyle şekillenmesi, ta-
rihine ve mazisine karşı daha duyarlı hale 
gelmesini ve bundan dolayı da milli hassa-
siyetlerinin gelişmesi, milli şuurlarının uya-
nık kalmasını sağlamayı hedef edinmiştir. 
Ayrıca romanlarındaki gerçek kahramanlar 

sayesinde resmi tarih kayıtlarında yer al-
mayan ama var olan düşünce ile eylemle-
ri okuyucusunun hafızasına nakşetmiş ve 
onlarda mevcut olan önyargıları ve yanlış 
bilgileri tashih etme yolunda büyük adım-
lar atmıştır. Bununla da yetinmeyen Hoca, 
geçmişe bakarak bugünkü olaylara da pro-
jeksiyon tutan, perspektif getiren bir anlayış 
içerisinde olmuştur.

Gerek Bayezid Devlet Kütüphanesi’n-
de gerekse İSAM Kütüphanesi’nde Hoca, 

Mehmed Niyazi ÖZDEMİR’in Ardından 
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eğer okumuyorsa veya yazmıyorsa ve aynı 
mekân içindeyse, o vermiş olduğu çay mo-
lalarında hemen etrafında insanlar topla-
nır, mevcut bulunan insanların seviyesine 
göre bir sohbet ortamı başlardı. Hocaya 
sanırım Marmara Kıraathanesi’nden varis 
kalan bu sohbet ortamları, Mehmed Niyazi 
Hoca’nın zorunlu ihtiyaçları haricinde ne-
redeyse aralıksız olarak devam etmiştir. O, 
çay vaktini bile boşa harcamaz devamlı ya 
bir şeyler öğretir veya bir şeyler öğrenmeye 
çalışırdı. Kendisine ulaşmak ise kolaydı. Bir 
selam vermek yeterliydi.”

Hayrullah CENGİZ

“Sohbet Ehlinin Zirvesiydi”
“Niyazi ağabey ile dostluğum KOCAV’da 

verdiği bir konferansla başladı. Kendisini 
Vakıfta yürütülen faaliyetlerin samimiyeti 
ve kalitesi çok etkiledi. KOCAV’dan gelen 
hiçbir daveti geri çevirmedi; KOCAV Se-
minerlerinde hocalık yaptı, konferans ve 
Divan Sohbeti verdi. KOCAV Kitapevi’nin 
açılışını yaptı. İdari görev sevmemesine rağ-
men KOCAV Vakıf Meclisi Üyesi oldu. Yeri 
geldi burs verdi. Kısaca KOCAV’ın üze-
rinden elini hiç çekmedi ve KOCAV’ın bu 
günlere gelmesinde çok önemli katkılarda 
bulundu.

Çok kibar ve zarifti. İnsanları sever ve 
değer verirdi. Hiç kimseye yük olmak iste-
mezdi. Etrafında kendisini çok seven yüz-
lerce genç vardı. Ancak bir bardak çay is-
temekten imtina ederdi. Merhametliydi; 
tanıdığım sürece tek bir canlıyı bile incitti-
ğini görmedim. Sabırlıydı. Çok hastalıkla 
mücadele etti ancak şikâyetçi olduğunu hiç 
görmedim. Son derece mütevazı idi. Lüks 
ve konfor kabul edilebilecek ne bir eşyasına 
ne de davranışına şahit olmadım. Tevazuu 
sadece yaşam tarzında değildi. Yazarlığı ko-
nusunda da aynı tavrı gösterirdi. Çok çalış-
kandı. Yemeyi içmeyi unutacak kadar çok 
çalışırdı. Bir tarihçi olarak yazılması gere-
ken çok eser varmış da ömrü yetmeyecekmiş 
gibi çalışırdı. 

Bana kalırsa bu saydıklarımızdan da 
daha önemli özelliği ‘sohbet ehli’ olmasıydı. 
Sohbet kültürünün son temsilcilerindendi, 
hatta zirvesiydi. Sohbete başlaması için ne 
zamana ne mekâna ne de konuya ihtiyacı 
olurdu. Türk milletine ve kültürüne hizme-
ti büyük, KOCAV’a katkısı çok oldu. Ruhu 
şad, mekânı cennet olsun.”

Av. Dr. Ali ÜREY
(KOCAV Başkanı)
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“Ömrünü İnancı İstikametinde 
Tanzim Etti”
“Mehmed Niyazi Özdemir Bey, benim 

55 yıllık dostumdur. Birlikte okuduk, mü-
cadele ettik. Ötüken Yayınevini de birlikte 
kurduk. Aynı fakültede okuduk, benden bir-
kaç yıl öndeydi. Kendisini ilk gençlik yılla-
rından ve mücadele hayatından, dernek ve 
cemiyetlerden tanıyorum. Milli Türk Talebe 
Birliği’ne ve Türkiye Milli Talebe Federas-
yonu’na büyük emek ve hizmetleri geçti. 
Milliyetçi, muhafazakâr ekibin mezkûr ce-
miyetlerde ses sahibi olması adına büyük 
mücadeleler verdi.

Dava adamıydı. Vatanını, devletini, 
milletini, ümmetini seven bir insandı. Gü-
zel yaşadı, geriye güzel eserler bıraktı. Pek-
çok eseri var, hepsi mühim, lakin Çanakkale 
Mahşeri’nin yeri ayrı. Çanakkale Mahşe-
ri’yle bir milletin Çanakkale’nin aslî ruhunu 
keşfetmesini; Çanakkale’nin mana boyu-
tuna dair şuurlaşmasını temin etti. Bugün 
genç-yaşlı hemen herkes Çanakkale’yi gidip 
ziyaret ediyor. Bu gidiş-gelişlerde Mehmed 
Niyazi Bey’in epey tesiri vardır.”

Ahmet İYİOLDU (Arkadaşı)

“Tam Bir Alperen Derviş Gaziydi”
“Mehmed Niyazi Özdemir, eserleri ve 

sohbetleriyle bir fikir adamı, gönül adamı, 
eğitmen ve 21. yüzyılda yaşamış tam bir al-
peren derviş gazidir. Osmanlı’nın son döne-
minde yetişen ve onların yetiştirdiği neslin 
önemli bir halkasıdır. 

Mehmed Niyazi Özdemir Üstadımız, İs-
lam Devlet Felsefesi, Türk Devlet Felsefesi, 
Millet veTürk Milliyetçiliği, Devlet, Kültür 
ve Medeniyetimizin Analizi adlı eserleri 
ile Müslüman Türk evladını ve ben Müs-
lüman’ım diyen her bireyin düşünce dün-
yasının fikrî ve bilimsel temellerini kurar. 
Bu temel yerli, millî ve İslamî sacayağını 
oluşturur. Bu eserleri okuyan bireyi hiç 
kimse etkileyemez, ve mankutlaştıramaz. 

İki Dünya Arasında, Doğunun Ölümsüz 
Çocuğu aşk ve inançları arasında git-gel-
leri yaşayan bir Müslüman Türk gencinin 
nihai kararında nerde durması gerektiğini 
anlatıyor. Daha Dün Yaşadılar ve Deliler ve 
Dahiler adlı eserleri ile örnek şahsiyetleri ve 
toplumun içindeki bazı vakarlı şahsiyetleri 
örnek göstererek okuyucu kitleyi eğitiyor.”

Prof. Dr. Cemal ZEHİR (Öğrencisi)

“Hali ile Örnek Olurdu İnsanlara”
“Amcam her attığı adımda “Kardeşim 

benim bu topluma faydam olsun. Ben bu 
işi yaparken bu toplum da bundan bir şey 
kapsın” derdindeydi. Kitaplarını da o gaye 
ile yazdı. Yani en eğlenceli kitabı Dâhiler ve 
Deliler mesela o kitapta bile mesajlar ver-
meye çalıştı. Çanakkale Mahşeri’ni on bir 
kere el yazısıyla yazdığını biliyorum. Ça-
lışkanlığı ve gayreti kesinlikle muhteşemdi. 
Yani “Of! Bu cümle böyle olsun boş ver uğ-
raşmayalım.” demezdi hemen yırtar atardı. 
Amcamın hitabeti de çok kuvvetliydi. Kü-
çükle küçük, büyükle büyük olabilirdi. Asla 
bir kimseyi dinlemezlik etmezdi. Karşısına 
bir deli gelse bile büyük bir ilgiyle dinlerdi. 

Her zaman hali ile örnek olurdu insan-
lara, kendisini sevenlere, etrafındakilere. 
En yakınındaki insana bile “kardeşim bu-
rada böyle davranacaksın, bunu böyle ya-
pacaksın” demezdi. Bence kitaplarında da 
o ölçüyü iyi tutturmuştur. O mesajı edebi-
yatın içine verebilmiştir diye düşünüyorum. 
Mütevazı bir kişiliğe sahipti, yemeye içme-
ye önem vermezdi. Birisi beni tanıdı, tanı-
madı; benden imza aldı, almadı 
gibi bir gündemi yoktu. Tertemiz 
bir adamdı.”

Konuralp ÖZDEMİR (Yeğeni)

NOT: Ahmet İyioldu, Prof. Dr. Cemal 
Zehirve Konuralp Özdemir’in görüşle-
ri Rengâhenk dergisinin Mehmet Niyazi 
dosya konu 44. sayısından derlenmiştir.
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Kalemin İzinden 
Koşanlara Selam İle 

Refleksle alıp veriyor olmasak ne-
fesimizi, bir durup soluk alma-
ya fırsat bulamayacağımız ka-

dar telaşlı hayatlarımız var. Giden bir treni 
yakalamaya çalışır gibi yaşıyoruz. Yerine ge-

tirmemiz gereken sorumlulukların hangisine 
öncelik vereceğimizi şaşırdığımızdan yoldaki 

istasyonlarda da dinlenemiyoruz. Koşarken neye 
ihtiyaç duyacağız, treni ne kadar sürede yakala-

yabiliriz, istasyondaki vakti ne yaparak değerlendi-
receğiz bu yolda kimi yanımıza alacağız ya da kimin 

yanında koşacağız hepsinin planını yapmak durumun-
dayız. Yalnızca trene ulaştığımızda duracağız ve istediği-

miz kadar nefes alacağız.
Hepimizin zihninde trene ait farklı adlandırmalar olsa 

da, insan eylemlerinin nihai amacı huzura ulaşmaktır ve tren 
aslında Huzur’un temsilidir. Herkes bilinçli ya da bilinç dışı 

düzeyde huzuru bulacağına inandığının peşinden gider. Kimi 
refah seviyesi arttığında huzuru bulacaktır, kimi başarı elde et-

tiğinde. Bir doktorun ruhu insanlara yardım edebildiğinde huzur 
buluyordur, bir bahçıvanın ruhu ise çiçeği açtığında.

Kimileri de vardır ki bir amaca sahip olmakla, amacı üzerine meş-
gul olmakla huzur bulurlar. Dertleri treni yakalamaya çalışmak değildir. 

Trenin varacağı son duraktır kıymetli olan veyolda olmak halindediron-
ların aradıkları huzur. Yoldan keyif alabildikleri için gözleri etraflarındaki 
aynı amaç uğruna çaba gösteren insanları fark eder. Bu insanların varlığı 
ile yol daha da güzelleşir. Omuz verirler birbirlerine, sularını paylaşırlar. 
Paylaştıkça anlarlar çoğalıp gittiklerini ve çoğaldıkça bir olduklarını. Niha-
yetinde birlikte bulanırlar huzura.

İşte bizim huzurumuz da buradan gelir. Kalemin izinde, Hilalin göl-
gesinde koşarken tanıştık birbirimizle. Süleymaniye manzaralı bir çatının 
altında, ilim insanlarına bakan pencerelerde gördük içimizi ısıtan tebes-
sümleri. Divan sohbetlerimizde omuzlarımıza dokunan ellerle hissettik 
duyduğumuz güveni. Kapısının her daim açık olmasıyla bulduk aidiyeti-
mizi. Dergilerimizde gördük işlerken ışıldadığımızı. Seminerlerimizle bes-
lendik, İftarlarımızda bereketlendik. Yolu birlikte alıyor olmamızla soluk-
landık, birbirimizi gözetirken eriştik payımıza düşen huzura...

Hazırlayan 
R. İclal SAYMAN 
(İhtisas 1)

Kalemin İzinden 
Koşanlara Selam İle 

R. İclal Sayman

Kalemin İzinden 
Koşanlara Selam İle 
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Kocaman bir aile görüyorum ben bu cisimleşmiş anda. Küçük 
ailelerin, çolukların çocukların, annelerin, babaların, kardeşlerin 
birleşmesiyle oluşmuş kocaman bir aile… Her başarılı iş sonrası 
yüzde oluşan gururlu ve mutlu ifadeleri görüyorum. Yardımlaşma, 
dayanışma, zoru kolay yapma, bir yükü paylaşma ve ortak bir amaç 
için çalışma görüyorum. Herkesin yüzünde bulunan kocaman gü-
lümsemenin sirayet edişine şahit oluyorum. Şu an ben de kocaman 
gülümsüyorum ve eminim ki bu fotoğrafa bakarken sizin de yüzü-
nüzde aynı tebessüm oluşmuştur.

Genç öğrenciler var fotoğrafta. Aynı zamanda yanlarında ağa-
beyleri ve ablaları var. Onlardan öğreniyorlar bu ruhu. Hep birlikte 
aynı işin ucundan tutarak bir şeyler paylaşarak bağlanıyorlar bir-
birlerine. Birlikte üstesinden gelinen bu işlerden geriye kalan ise 
hafızalardaki mutlu anlar ve yüzlerdeki tebessümler oluyor.

Sirayet Eden 
Gülümseme

Afra YÖRÜKOĞLU
(İhtisas 1)
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Kıymetli KOCAV ailesi,

Her ne kadar lise yıllarımda ismini duymaya alışkın olsam da tanışmamız kalabalık şehirdeki ilk 
günlerime yazılıymış. Tanışma dediğim zaman aklımda şu anılar canlanıyor; elimde Süleymaniye 
Camii arkasına ait bir konum vardı sadece. Üsküdar’dan bu konuma doğru, Hacı Arif Bey Ko-
nağı'nın kapısından girdiğimde kendimi nasıl tanıtacağıma dair soruları cevaplayarak gelmiştim. 
Kapıdan attığım ilk adımda “Buyurun, kime bakmıştınız?” sorusunu duymamak, aslında besledi-
ğim muhabbetin tohumlarını saçmıştı yüreğime. Bana benzeri soruları sormalarını bekliyordum 
fakat meşhur terasımızda sohbet halkasını dinlerken buldum kendimi. O gün aslında pergelimin 
sabit noktasını o terasa konumlandırmıştım. Vakıf başkanına “Ağabey” diye hitap edilmesi, bu-
ranın bir aile olduğunu kanıtlar nitelikteydi benim için. Hızlı adımlı ve koşuşturmaca dolu ha-
yatımın soluklanma durağı olmuştu orası. Çevreme, yaşadığım hayata karşı farklı bir bakış açısı 
kazandırırken aynı zamanda değerlerimle de bütünleşmemi sağlamıştı. Burada tanıştığım farklı 
bölüm öğrencisi olan arkadaşlarım sayesinde, alanıma farklı pencerelerden bakabilme imkânı 
bulmam benim için çok kıymetli bir kazanımdı.

Hayat rüzgârı işte, her birimizi yaprak misali farklı noktalara uçurabiliyor. Her ne kadar bu alışıl-
ması zor bir durum olsa daşartlar böyle gerektiriyor. Bu rüzgâr beni Muğla’ya savurdu. Belki artık 
mesafeler sebebiyle Divan Sohbetlerimizde, Seminerlerimizde bulunamıyorum. Ama İstanbul 
sınırlarına girdiğimde ilk durağım her zaman belli.

Şimdilerde ise benim lise yıllarımda yaşadığım gibi, ben de çevremdeki öğrenci kardeşlerime 
“KOCAV” ile tanışmaları noktasında tavsiyeler veriyorum. Umarım onlarda birgün “Hilâlin gölge-
sinde, Kalemin İzinde…” bu aileye dâhil olacaklardır. 

Kendim başka şehirde bulunmama rağmen benden bir şeylerin orada yaşıyor olması mutluluk 
verici. Sizlerle vedalaşmıyorum çünkü vedalar yalnızca ayrılıklara mahsustur. Uzaklarda da olsa 
yüreğinde KOCAV’a dair anısı bulunan herkese selam olsun…

İstanbul’da İlk Durağım 

Her Zaman KOCAV
Harun ÖNDER 

(Muğla)  
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