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Pek Kıymetli KOCAV Bülteni Okurları, 

Bizler ahde vefanın ne olduğunu başta bu milletin tarihini 
okuduk da öğrendik sonra bu Vakfın çatısı altında oturduk 
da dinledik. Duyduk ki bazı isimler geçiyor. Mehmed Niyazi, 
Teoman Duralı, Erol Güngör… Kimdir dedik, dinledik; sonra 
baktık ki bizlerin dilinde. Dilimiz döndüğünce anlatmaya 
başlamışız. Düzenlenen her bir program ile hafızalarımıza 
yerleşen münevverlerin varlığıyla aydınlanmışız. 

Şimdi dolu dolu geçen bir dönemin son etkinliklerini sizlere 
ulaştırdığımız yeni bir sayımızla daha karşınızdayız. Bu sa-
yımızda, Uluğbeyler Mehmed Niyazi Belgesel Film Galası 
ile hayatını mürekkebe adamış hocamız Mehmed Niyazi’yi, 

KOCAV 27. Öğrenci Sempozyumu ile Teoman Duralı’yı yad 
ettiğimiz programlarımızın haber yazılarını göreceksiniz. 
Marmara Bölgesi kapsamında gerçekleştirilen Bölge Toplan-
tısı’nı okuyacaksınız.

Kimselerin baki kalmadığı şu alemde gidenleri rahmetle 
anarken gelenlere de hoş geldiniz demeyi vazife biliriz. 
Dergimizin 73. sayısından itibaren bizlere eşlik edecek yeni 
arkadaşlarımız olan Aybala Küçükgöçen, Elif Dilruba Arıkan, 
Enis Biliciler ve Yusuf Ekrem Çelebi’ye hoş geldiniz diyorum. 

“Ölene kadar sorumlusun gönül bağı kurduğun her şeyden.” 
denmişti Küçük Prens’e. Ölene kadar sorumlu olmak. Belki 
de sevgiyi, değer vermeyi en güzel ifade eden sözlerden bi-
risi. Yeni görevim bana bu sözü hatırlattı. Bugün gönül bağı 
kurmaktan gurur duyduğum KOCAV Bülteni’mde editör ola-
rak siz değerli okuyucularımızın karşısındayım. Bültenimiz, 
Vakfımızın ideallerini gerçekleştiren etkinlikleri konu alması 
sebebiyle kutlu bir görevi üstlenmiştir. Beni bu önemli gö-
revin bir parçası kıldığı için KOCAV’a teşekkürü borç bilirim.

Huzurlarınıza çıktığımız 73. sayımızda Bülten ailemiz bazı 
görev değişimleri ile yenilendi. Yeni Genel Yayın Yönetme-

nimiz Tuğçe Kabakcı ve Danışma Kurulu Üyemiz Şeyma 
Gültekin ile İletişim Koordinatörlerimiz Nilhan Dilekli ve 
Aslı Nur Lekesizbaş’a yeni görevlerinde başarılar diliyorum. 
Hep birlikte güzel işler başarmaya devam edeceğimize gö-
nülden inanıyorum. Büyük bir heyecanla hazırladığımız bu 
haber yolculuğumuza siz değerli okuyucularımızı davet edi-
yor, artık gittiğiniz her yerde bize kolaylıkla ulaşabileceğinizi 
hatırlatmak istiyorum.

“Her güzel şeyin bir sonu vardır.” Hafızalarımıza kazınmış 
bu söz, insana güzel olanın bitip yerine kötüsünün geleceği-
ni tasavvur ettirir ilk anda. Ancak her güzel şeyin daha güzel 
şeyler için bir sonu olabileceği kaçımızın aklına gelir? 

Öğrenci yetiştiren, kalem geliştiren dergimiz; yaptığı yenilik-
lerle yeni kalmayı başarmış bir bülten. O halde selamlayalım 
yenilenen dergimizi. 

Bu sayımızda Divan Sohbetleri ile tutunacağımız yeni söz-
ler aradık. KOCAVlı öğrenciler sertifikalarına kavuşurken 
mutluluklarına ortak olduk. Kitapların hikayelerini kıymetli 
yazarlarından dinlediğimiz Kitap-Söyleşi’de Arş. Gör. Dr. Fa-
tih Karakaya’yı ağırladık. Meslekten ziyade ilmi bir yolculuk 

addedilen akademisyenlik ile İktisat ve İdari Bilimler alanın-
da KAGEM’in meslek seminerleri ile ufkumuzu aydınlattık.

Şimdi ise Sezen çalıyor kulağımda: Yeni ve yeni kalanlar. 
Çünkü duygusallığım ağır basıyor. Çünkü bu sayı, editör-
lük görevini son kez üstlendiğim sayı. Ama bu güzel şeyin 
sonunun, daha yeni ve güzel şeylerin başlangıcı olduğuna 
inanıyorum. 

Selamlar olsun dergimizi daima yeşertenlere, hep yenile-
yenlere. 

Selamlar olsun. Çok yaşasın hep yenilenler. 

Tuğçe Kabakcı

Ayşenur Güz

Afra Yörükoğlu

Yenilenler ve Yeni Kalanlar
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Bildiğinizle Amel Ederseniz   > Nazlıcan İLHAN

 Divan Sohbetleri’nde Prof. Dr. Tahsin Görgün, Türk düşüncesinin kök 
metinlerinden olan Gülşeni-Raz ile başladığı sohbetinde Heidegger ve 
Hegel’den bahsedildi. Bunların yanı sıra varlık ve dil gibi kavramlar üzerinden 
üniversitenin görev tanımının ne olduğu tartışıldı.

KOCAV 2. Marmara Bölge Toplantısı    > Nazlıcan İLHAN  
Gerçekleştirildi
KOCAV Bölge Toplantıları’nın altıncısı Yalova, Bursa ve Kocaeli’nde bulunan 
Vakıf mensuplarımız katılımlarıyla 16 Haziran’da gerçekleştirildi. Yıllar sonra 
bir araya gelen Vakıf mensupları hasret gidererek sohbet ettiler. 

Kitap Söyleşi’de “Sorokin” Kitabı Ele Alındı   > Nilhan DİLEKLİ  
Yönlendiriciliğini Dr. Öğr. Üyesi Canan Özge Eğri’nin yaptığı söyleşinin 
konuğu Arş. Gör. Dr. M. Fatih Karakaya oldu. “Son Klasik İlk Modern Pitirim 
Aleksandroviç Sorokin ve Sosyolojisi” kitabının konuşulduğu sohbette, 
Sorokin’in hayatı ve sosyoloji üzerine değerlendirmelerinden bahsedildi.

İlme Yolculuk: Akademisyenlik   > Enis BİLİCİLER   

KOCAV Meslek Tanıtım Seminerleri, 26 Haziran tarihinde akademisyenlik 
ile başladı. Arş. Gör. Esra Gültekin yöneticiliğinde gerçekleştirilen programda 
Doç. Dr. Mesut Aytekin ve Arş. Gör. Ali Kürşat Sak akademisyenlikle ilgili 
görüşlerini ve tecrübelerini aktardılar.

KOCAV 2022 Bahar Dönemini > Aybala KÜÇÜKGÖÇEN  
Değerlendirdi 
KOCAV’ın Bahar Dönemi’nin değerlendirildiği Bahar Dönemi Değerlendirme 
Toplantı’sı Giriş, Gelişme ve İhtisas Seminerlerini tamamlayan öğrencilerin 
katılımlarıyla 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.

Bir Nefes ki Pir Nefes  > Yusuf Ekrem ÇELEBİ

Yok, yok. Değildir öyle, muhakkak değildir.
Nefsin nefesle savaşı değildir koca bir ömür
Nefesin nefesle yarışı değildir şu beklenen vade.
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Sadra Şifa > Meryem KARAKULAK

Hasbi gönüllere, yolcunun heybesindeki ilim ile hakikati arayanlara, hüsn-ü hal 
ile güzeli görenlere selam olsun.

Önümüze Çıkanlar Ardımızda Kalanlar > Elif Dilruba ARIKAN

Hayatın bizi nereye götüreceğini, kimlerle yan yana olacağımı- zı, nasıl yürüye-
ceğimizi bilmeden yola çıkıyoruz çoğu zaman.

17 | “Uluğbeyler Mehmed Niyazi” Belgeselinin 

          Galası Yapıldı

19 | Belgesel Galasının Ardından...

27 | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 

         46. Sayısı Çıktı

28 | KOCAV 2022 Mezunlarını Uğurladı

30 | ‘‘Bu Ülkenin Meselelerine Dair 

         Bir Erol Güngör Kitabı’’ Çıktı

31 | Vakıf Meclis Üyemiz Bünyamin Aksungur 

        Azerbaycan’da Türkiye’yi Temsil Etti

31 | Vakıf Meclis Üyemiz Prof. Dr. Zeki Arslantürk’ün 

        “Doğu Karadeniz Üzerine Sosyal Araştırmalar” 

        Kitabı Çıktı

33 | İlim Sahifelerinde Bir Nefes: 

         Rengâhenk 53. Sayı

33 | Beynin Mutluluğa Ayarlanması Kitabı Çıktı

6 | “Tutunacağımız Sözü Kaybettik > R . İclal SAYMAN

      Başka Bir Söz Arıyoruz”

7 | Türk Olmanın Bedeli > Hürrem KIPIRTI

8 | KOCAVlı Öğrenciler Sertifikalarına Kavuştu > Şafak YILDIRIM

        Sosyal Hayata Etkisinin Değerlendirilmesi  > Gülceren KÖKCE

10 | Öğrencilerimiz Diyor ki...

13 | KOCAV 27. Öğrenci Sempozyumu’nda > Aslı Nur LEKESİZBAŞ 

        Prof. Dr. Teoman Duralı Ele Alındı  > Gülceren KÖKCE

 > Dilruba ARIKAN

34 | Aşkı Meşk Eden Bir Muhabbet Ehli: > Beyzanur KANDEMİR

        Emin IŞIK

36 | Emin IŞIK Hocamızın Ardından... 

4 | KOCAV Mezunları Üretiyor > Meryem KARAKULAK

23 | İktisat ve İdari Bilimler > Emre ATLIHAN

         Meslek Tanıtım Seminerleri Ufuk Açtı

NEYİ NEDEN YAPIYORUZ?

KOCAV KAGEM



KOCAV’ın misyonunda var olan 
ilmi bilgiyi ve bu bilgiyi üretecek 
münevverleri yetiştirme ve sanatın 

gelişmesine katkı sağlama gayesi ile öğren-
ci yetiştiren KOCAV bugüne kadar bin-
lerce mezun verdi. Medeniyetin yeniden 
inşasında insan yetiştirmenin öneminin 
bilincinde ve insan hayatına dair kuşatıcı 
bir anlayışla faaliyetlerini sürdüren KO-
CAV, mezunlarının da bu yoldaki çalış-
malarını desteklemeye devam etmektedir. 
Mezunlarımız kamu ve özel sektörde ça-
lışmakta, belgeseller, televizyon program-
ları programı çekmekte,  çeşitli yayınlarda 
yazılar kaleme almakta, kitaplar yazmak-
ta, önemli sosyal sorumluluk projelerine 
imza atmakta her daim üretmeye devam 
etmektedirler. Onların üretimleri, başa-
rıları gurur kaynağımızdır. Bu sayımızda 
mezunlarımızın imza attığı iki güzel örne-
ği sizlerle paylaşıyoruz.

Mezunlarımızdan Dr. Erdal Bilgiç’in 
Doktora Tezi Kitaplaştı*

Mezunlarımızdan Dr. Erdal Bilgiç’in 
doktora tezi “Küresel Eğitim Refor-
munun Bir Parçası Olarak Türkiye’de 
Eğitimde Yerelleşme” Nobel Bilimsel 
Eserler Yayınları tarafından kitap ola-
rak yayımlandı. Çalışmada küresel 
eğitim reformu ele alınarak Türki-
ye’nin eğitim faaliyetlerinin küresel 
eğitim reformu çerçevesinde ger-
çekleştiği, bu çerçevenin eğitimde 

yerelleşme ve özel olarak ise okul merkezli 
yönetimi kapsadığı ifade edilmektedir. 

Kitapta okul temelli yönetim, ana akım 
yaklaşımların bir alt başlığı olarak ince-
lenmektedir. Aynı zamanda eğitim alanına 
ilişkin faaliyetleri bulunan uluslararası ve 
ulusal aktörlerin aynı yerelleşme biçimi-

ni benimsediğini ve Türkiye’nin bu isti-
kamette ilerlemesine yönelik çabalarının 
olduğu aktarılmaktadır. Bu bağlamda öne 
sürülen fikirler Şili, Endonezya, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Fransa’nın yerelleş-
me veya yerinden yönetim süreçleri ör-
nekleri üzerinden desteklenmektedir. Bu 
önemli esere internet kitap satış sitelerin-
den ulaşabilirsiniz.

Mezunlarımızdan Yusuf Bilal 
Akkaya’nın Editörlüğünü Üstlendiği 
“Babeyn” Kitabı Yayımlandı**
Mezunlarımızdan, Bülten 

Eski Yayın Kurulu Üyesi ve 
Rengâhenk Yayın Kurulu Üye-
si Yusuf Bilal Akkaya “Babaeyn 
(Bir Doğmak Bin Ölmek)” ki-
tabının editörlüğünü, Ozan 
Mehmet Demirel ile birlikte 
üstlendi. Hakan Aktay’ın ilk 
eseri olan kitap, Baykuş Yayı-
nevi tarafından yayımlandı. 

“Babeyn (Bir Doğmak Bin Ölmek)” 
insanı kendisinden alan ve yine kendisi-
ne getiren bir yolculuk romanı. Bir otobüs 
yolculuğuyla başlayan roman, ana karakter 
Selim’in çevresinde şekillenmektedir. Se-
lim kendi gerçekliğinin peşinde yol alırken 
okuyucunun da ona eşlik edebileceği şekil-
de yazılan romana, kitap satış sitelerinden 
ve Baykuş Yayınevi’nden ulaşabilirsiniz.

NEYİ, NED
EN

 YAPIYORUZ?

KOCAV Mezunları Üretiyor

Meryem KARAKULAK
(Genel Yayın Yönetmeni)

* Haber: Nazlıcan İLHAN (İhtisas 2)
**Haber: Aslı Nur LEKESİZBAŞ (İhtisas 1)
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Salgın dolayısıyla ara verdiğimiz Di-
van Sohbetleri’nin ilk konuğu, İstan-
bul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Tahsin Görgün oldu.  

Birçok konunun ve ismin yer aldığı 
geniş sohbet, Türk düşüncesinin kök me-
tinlerinden olan Şebüsteri’nin eseri  Gül-
şen-i Râz ile başladı. Gülşen-i Râz’da Emir 
Huseyni’nin sormuş olduğu bazı soruların 
Heidegger’in felsefesini oluşturan birçok 
soruyla aynı olduğuna dikkat çekildi. Bu 
ortak soruların bazılarından söz edildi: 
“Yol nedir, dil nedir, varlık nedir, özdeşlik 
nedir, kimlik nedir, ben neyim?” 

Sonrasında Batı felsefesinin temsilci-
lerinden Hegel’in de Mevlana’nın yüksek 
şiiri olan Divan-ı Kebir’inden vahdet-i vü-
cut ile ilgili alıntılamalar yaptığından dem 
vuruldu. Ayrıca Prof. Dr. Görgün, filozof-
ların adını bile zikretmeyen Hegel’in bu-
rada Divan-ı Kebir’e ayrıcalık gösterdiğini 
ve Hegel’in panenteizm tezini de bu yapı 
üzerine kurduğunu belirtti.

Prof. Görgün Hz. Muhammed’in “Bil-
diğinizle amel ederseniz, Allah size bilmedi-
ğinizi öğretir.” sözünden hareketle şunları 
dile getirdi: “Bu sözün ahlaki alanda oldu-
ğu düşünülür. Bunun doğru olmasının yanı 
sıra bu söz toplumsal, dünyevi hayat için de 
geçerlidir. Bizler bildiklerimizle matematik 
alanında, fizik alanında uygulamaya yö-
neldiğimizde bildiklerimizin sınırına ula-
şıyoruz. O sınırlarla birlikte o sınırı aşma, 
ötesine geçme imkânı doğuyor. Dolayısıyla 
bildiğimizi uygulamaya yöneldiğimizde biz 
bilgimizi artırma, geliştirme imkanı elde 
ediyoruz.” 

“Dili Öğrenirken Dünyayı, 
Hayat Düzenini Öğreniyoruz”
Sorulan sorular ve dinleyicilerin kat-

kılarıyla konudan konuya dalgalanılan 
sohbette Prof. Dr. Görgün, farklı tanımları 
açarak devam etti: “Vücut, bulmak demek 
Arapça’da. İnsan kendini buluyor. Satre gibi 
Hegel gibi Heidegger gibi ateist hümanist-
ler olarak adlandırılan düşünürlere göre 
insan bu dünyaya atılmıştır. Bu insanlar 
çevrelerindeki şeyleri buldular. Gördükle-
ri dünyanın düzenini buldular. Buldukları 
şeylerle de irtibatı ‘anlamak’ üzerine. Bunu 
da dil üzerinden yapıyorlar. Çocuk doğdu-
ğunda dil üzerinde çevresi ile nesneler ile 
irtibat kuruyor. Aslında mevcut olan şeyler 
çocuğa dilde sunuluyor. Dili öğrenirken de 
dünyayı, hayat düzenini öğreniyor.” Dilin 
hayatımızdaki yerinden sonra internet ve 
sanal dünya üzerine konu açıldı. Prof. Dr. 
Görgün, sanal dünyaya korunaksız bir şe-
kilde maruz kaldığımızı ifade etti. Ayrıca 
sanal dünyanın içerisindeki üretimimiz 
hususunda bizlerin sorumluluk sahibi ol-
duğunu da ekledi. 

Biz dediğimiz varlığın ne olduğunun, 
haber programların hayatımızdaki konu-
munun, yaşanılan anın biricikliğinin, Z 
kuşağının bakış açısının, üniversitelerin 
görev tanımlarının ne olduğu ve ne olma-
dığı yönündeki fikirlerin ve daha birçok 
konunun işlendiği sohbetimiz akşamın 
geç saatlerine kadar sürdü.

Bildiğinizle Amel Ederseniz

Hazırlayan 
Nazlıcan İLHAN 
(İhtisas 2)



Divan Sohbetleri’mizin mayıs ayı 
konuğu İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Felse-

fe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan 
Fazlıoğlu idi. Divan Salonu’nda 20 Mayıs’ta 
gerçekleştirilen sohbetin girizgâhını Vakıf 
Başkanımız Av. Dr. Ali Ürey yaptı. Sohbet-
te genel itibariyle içinde bulunduğumuz 
zaman ile ilgili problemler ve gelecek için 
atılması gereken adımlar ele alındı.

“Yönetenler Kadar 
Yönetilenler de Sorumlu”
Konuşmasına özümüzün ne olduğunu 

ve hangi söze tutunduğumuzu sorgulama-
mızı söyleyerek başlayan Prof. Dr. Fazlıoğ-
lu, bunları yaparken kendimize acımama-
mız ve siyasete düşmememiz gerektiğinin 
altını çizdi. Bu topraklarla sahih ilişkisi 
olan her insanın taraf tutmadan önce ciddi 
bir sorgulama yapıp hangi söze tutunaca-
ğını bulmasının önemli olduğunu söyledi.

Ardından günümüzde sıkça kullanılan 
“fabrika ayarlarına dönmek” ifadesinin 
yanlış olduğuna değindi. Zaten fabrika 
ayarlarından bu noktaya geldiğimizi, buna 
sebep olan fabrika ayarlarının öncülleri-
nin yanlış olduğundan söz etti. Yönetenler 
kadar yönetilenlerin de bu durumdan so-
rumlu olduğunu, öncülleri elleriyle kapa-
tıp sonuçları oynayan bu insanları bizim 
yetiştirdiğimizden bahsetti. Eskiden söz 
edilen “Anadolu irfanı”nından günümüz-
de eser kalmadığını, besmeleye su katma 
hassasiyetini gözeten insanların olduğu 
zamanlardan ortalığı su götüren zamanla-
ra geldiğimizi ifade etti.

“Zamanında Hissiyat Gerekliyse de 
Artık Önemli Olan Fikriyat.”
“Yıllarca kimsenin giydiği elbiseyi be-

ğenmedik, eleştirdik. Buyurun siz yapın de-
diklerinde; ‘bilmiyoruz’ dedik... Kötü kötü 

elbiseler diktik. Psikolojik üstünlüğümüzü 
kaybettik. Bir teklifimizin olmadığını gör-
dük." Entelektüel seviyede mevcut siyasi 
aktörleri dikkate alarak düşünmenin bu 
ülkeye yapılacak en büyük ihanet oldu-
ğunu ifade etti. Bunu aşan bir dil oluştur-
mamız gerektiğini ve yönetenlere kızılma-
ması gerektiğini, onların toplumumuzun 
ortalaması olduklarını; yerlerine bizler 
geçtiğimizde de farklı bir şey yapamaya-
cağımızı çünkü bilmediğimizi dile getirdi. 

Bir dinleyicimizin sorusuyla sohbe-
timiz, geçmişi masaya yatırarak yol alı-
namayacağı üzerine devam etti. Tarihi 
olayları entelektüel anlamda bilip bunlar 
üzerinden mağdur edebiyatı yapılmama-
sı gerektiğini, geçmişin henüz analitik bir 
şekilde incelenecek pozisyonda olmadı-
ğını, duygularımızın daha taze olduğunu, 
Cumhuriyet’in idam ettiği insanların to-
runlarının etrafta dolaştığını ve bu sebeple 
bu insanların Cumhuriyet’e iyi gözle baka-
mayacaklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Fazlıoğlu, eski zamanlarda-
ki keskinliklerin büyük oranda ortadan 
kalktığı günümüzde bu uçların kaşınma-
masını, entelektüel işin gürültü çıkarmak 
olmadığını düşündüğünü belirtmesinin 
ardından bu noktada kötümser de olmadı-
ğına dikkat çekti. Bütün bu olanların sağ-
lık alameti olduğuna, yaşananlardan hâsıla 
çıkarıp vazife üstlenmemizin gerektiğine 
ve halının altına süpürülenlerin halının al-
tından taşmadan önce ortaya çıkmış olma-
sının bize muhasebe yapmamız için vakit 
kazandırdığına vurgu yaptı.

“Tutunacağımız Sözü Kaybettik, 
Başka Bir Söz Arıyoruz”

DİVAN
 SO

H
BETLERİ

Hazırlayan 
R. İclal SAYMAN 

(İhtisas 2)

1987-2022
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KOCAV Hacı Arif Bey 
Konağı’nda gerçekle-
şen Divan Sohbetle-

ri’nin 27 Mayıs Cuma akşa-
mındaki konuğu Vakıf Meclisi 
Üyemiz Sakarya Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Sos-
yoloji Bölümü Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Mehmet Tayfun 
Amman oldu. Sosyoloji ala-
nındaki çalışmalarıyla tanı-
nan Prof. Dr. Amman kendi-
sinin önerisi ve katılımcıların 
isteği üzerine “Türk Olmanın 
Bedeli” konusunu ele aldı.

İki yıl aradan sonra yeniden bir ara-
da olmanın mutluğunu bizimle paylaşan 
Prof. Dr. Amman, sözlerine insanın ölü 
hücrelerine kadar biricik olduğunu söyle-
yerek başladı. Ardından Fransız Türkolog 
Jean Paul Roux’un bahsettiği Türklerdeki 
yüksek onur duygusu kavramını açıkladı.

“Yetişmiş İnsanı KOCAV Gibi 
Yerler Çıkarır”
Türk olmanın bedelinin büyük olduğu-

nu bunun için de yetişmiş insanlara ihtiyaç 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Amman, 
yetişmiş insanın özelliklerini, nasıl yetiş-
miş insan olmamız gerektiğini Düşünce 
Dergisi’nde yer alan röportajı üzerinden 
anlattı: “Sürüden olmak istiyorsanız oku-
mayın. Yetişmiş insanı KOCAV gibi yerler 
çıkarır çünkü KOCAV diğer vakıflar gibi 
sürüden değil.’’ 

Sohbetin akışı içerisinde Prof. Dr. Am-
man farklı konulara da değindi: “Lüzum-
suz sualin faydasız cevabını vermeyin, sıra-
dan insanla sıradan konuşmak en boş iştir. 
Karşımızdaki insandan ya istifade edeceği-
miz veya karşımızdaki insana fayda vere-
bileceğimiz ilişkiler kurmalıyız. İnsanlara 

hayrımız çok, külfetimiz az olsun. Zamanı-
nı kötü işlere sarf edenler, lüzumsuz işlerle 
ilgilenenler ve mühim işlere harcayanlar 
helak olur. Hayatımızı ehemmi mühime 
tercih ederek yaşamalıyız.” Hocamız, ancak 
ehemmi mühime tercih ederek medeni-
yete katkıda bulunan seçkinlerin arasında 
yer alabileceğimizin altını çizdi. Bu şekilde 
bu toprakların mirasyedi çocukları değil, 
hayırlı halefleri arasında sayılabileceğimizi 
belirtti. 

“Kimseyi Eğmeyin Kimseye de 
Eğilmeyin”
Sohbetimiz son kısmında ise “Gençlik 

yaşlılığa yakın ama yaşlılık gençliğe uzak” 
diyen Prof. Dr. Amman, “an bu an, dem bu 
dem” diyerek elimizdeki gençliğin ve za-
manın kıymetini çok iyi bilmemiz gerek-
tiğini hatırlattı. Daha sonra hayatta iki şeyi 
doğru tespit etmemiz gerektiğini söyledi. 
Birincisi hedefimize ulaşmaya engel olan 
şeylerin tespiti, ikincisi ise hedefimize var-
mayı kolaylaştıran unsurların belirlenmesi 
ve ona göre ilerlememiz gerektiği. Bu şe-
kilde birçok değerlendirmenin yapıldığı 
sohbet akşamın ilerleyen saatlerine kadar 
sürdü.

Türk Olmanın Bedeli

Hazırlayan 
Hürrem KIPIRTI (Giriş 2)
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KOCAV 2021-2022 Dönemi Ser-
tifika Töreni büyük bir katılımla 
28 Mayıs tarihinde KOCAV Erol 

Güngör Kültür Merkezi’nde yapıldı. 2021-
2022 Güz ve Bahar dönemlerinde seminer 
derslerine düzenli olarak katılan Giriş ve 
2020-2021 salgın sürecinde uzaktan eği-
tim almış Gelişme 2 öğrencilerine başarıy-
la tamamladıkları dönemlerin sertifikaları 
takdim edildi. Bu yıl Giriş sınıfından 81, 
Gelişme sınıfından 42 ve İhtisas sınıfından 
37 kişi olmak üzere toplam 160 öğrenci 
sertifika almaya hak kazandı.

İhtisas sınıfı öğrencilerimiz Ayşenur 
Güz ve Yusuf Bilal Akkaya’nın sunuculu-
ğunu yaptığı törenin açılış konuşmasını 
KOCAV Eğitimden Sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Ümran Ay Say yaptı.

KOCAV Tanıtım filminin gösterimi-
nin ardından Doç. Dr. Ay Say konuşması-
na şöyle başladı: “Burada kocaman bir aile 
görüyorum. KOCAV öğrencileri bugün bu 
salonu doldurarak yaptıklarının, yapacak-

larının bir göstergesi olarak ışıl ışıl gözlerle 
karşımda oturuyorlar. KOCAV’ın salonla-
rını dolduran bu öğrenciler, üniversite ders-
lerinden, normal hayatlarının akışlarından 
fedakârlık yaparak hem Güz hem Bahar 
döneminde sekizer hafta cumartesi günleri 
bu salonları doldurdular. Başka eğlencelere 
gitmek yerine gelip hocalarını dinlediler, Di-
van Sohbetleri’ne katıldılar, Mehmet Niyazi 
Özdemir Belgesel Galası’nda bayrak taşıdı-
lar, sahnede görev aldılar, programın baştan 
sona düzenlenmesini sağladılar. Aralık ayın-
da kaybettiğimiz felsefe hocamız Prof. Dr. 
Teoman Duralı’yı andılar. İlmî bilgi üretmek 
ve geleceğin münevverlerini yetiştirmek üze-
re yola çıkan KOCAV, yaptıklarının nişanesi 
olarak yapacaklarını da bu bir yılda göster-
miş oldu. Bütün öğrencilerimize ve hiçbir 
ücret almadan Seminer programlarında ders 
veren çok kıymetli hocalarımıza gönülden te-
şekkür ediyor, onları hürmetle selamlıyorum. 
KOCAV ailesinin bir Sertifika Töreninde 
daha burada bulunmaktan çok mutlu oldu-

Hazırlayan 
Şafak YILDIRIM 

(İhtisas 2)
Gülceren KÖKCE 

(İhtisas 2)

KOCAVlı Öğrenciler 
Sertifikalarına Kavuştu

1987-2022
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ğumu da belirtmek istiyorum. Sertifika alan 
tüm gençlerimizi de tebrik ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ve tanıtım filmi-
nin ardından önce Giriş sınıfı olmak üzere 
isimlerinin baş harf sıralamasına göre öğ-
renciler sertifikalarını almak üzere sahne-
ye davet edildi. Giriş sınıfı sertifika teslim 
töreninin ardından Gelişme-2 sınıfı sırayla 
sahneye davet edildi ve sertifikaları tak-
dim edildi. Sertifikalarını alan öğrenciler, 
eğitimden sorumlu hocaları, Vakıf Meclis 
Üyeleri ve Vakıf üyeleri ile toplu bir hatıra 
fotoğrafı çekilerek bu mukaddes anı ölüm-
süzleştirdiler.

Törende Giriş ve Gelişme sınıflarını 
temsilen dört öğrencimiz de duygu ve dü-
şüncelerini dile getirdiler. 

Sosyal Faaliyet Ödülleri Verildi
Seminerlerin yanı sıra öğrencilerin 

sosyal olarak gelişmesini, birbirleriyle kay-
naşmasını, iş bölümü anlayışı ve birliktelik 
şuuru içinde etkinlikler yapmasını, birlik 

olmasını, uyum içinde çalışmasını, birlikte 
eğlenme ve öğrenmeyi sağlamak amacıyla 
dönem boyunca pek çok farklı alanda faa-
liyet gösteren KOCAV, düzenlediği satranç 
turnuvasında dereceye girenleri de ödül-
lendirdi. On bir kişinin katılımıyla gerçek-
leşen satranç turnuvasının bu dönemki bi-
rincisi Ahmet Kerem Kartal, ikincisi Ömer 
Asaf Kartal ve üçüncüsü ise Yunus Emre 
Kartal oldu.

Her Seminer döneminin sonunda, 
öğrencilerinin taze dimağlarından neşet 
eden fikirlerini görebilmek amacıyla belir-
lenen bir konu başlığında ödev yapmaları-
nı talep eden KOCAV, Bahar Dönemi’nde 
yapılan ödevlerin değerlendirilmesinin 
ardından beğenilen ve ödül almaya hak 
kazanan genç kalemleri de ödüllendirildi. 

Tören, KOCAV Giriş sınıfı öğrencile-
rinden İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi birinci sınıf öğrencileri Yusuf Ekrem 
Çelebi ve Muhammed Bulgur’un müzik 
şöleniyle noktalandı.

“İyi ki KOCAV var…”
Sertifika töreninin kapanış konuşmasını 
Vakıf Başkanımız Av. Dr. Ali Ürey yaptı. 

“Değerli arkadaşlar, uzunca bir dönemi 
geride bıraktık. Sekiz ayı tamamladık. Bu 
süre geçmişte olsa uzun gelebilirdi. Ancak 
biz iki yılı aşkın süredir bu değerli kardeş-
lerimizi benim deyimimle ‘çiçeklerimizi ve 
böceklerimizi’ o kadar özledik ki inanın 
8-9 ay değil de bir haftadır aynı çatı altın-
daymışız gibi dönemi kapattık. ‘Neden biz 
çiçek böceklerimize doyamadan dönemi 
kapattık’ diye hayıflanıyorduk. Salgın dö-

neminde de bu sevgiyi, bu ışıltıyı, bu sami-
miyeti her zaman gördüm ve göreceğime 
inanıyorum. Çünkü bu Vakıf çatısı altın-
dan geçen, ders alan bütün kardeşlerimiz 
burada şunu öğrendi; burada bir hesap 
yok, çıkar yok, kullanma yok, sadece Al-
lah’ın rızası yolunda büyük Türk milletine 
hizmet edecek kadrolar yetiştirmek var. Bu 
süreçte görev alanından ders verenine, çay 
ikram edeninden pas pas yapanına kadar 
tüm arkadaşlarımıza teşekkürler. İyi ki 
KOCAV var, iyi ki KOCAV kadroları var, 
iyi ki bu Vakıf çatısı altında yetişen genç 
kadrolarımız var. Hepinizi saygıyla selam-
lıyorum.” ifadelerine yer verdi.

 KOCAV Seminerleri 
Sertifika Töreni'ni 

izlemek için tıklayınız
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“KOCAV ile Kimliğimizi Hatırladık”

“Ben bu sene İstanbul’a okumak için geldim 
ve ağabeyimin yönlendirmesiyle Vakfımı-
zın hem öğrencisi hem de bir evladı oldum. 
Vatanını ve milletini seven bir Türk genci 
olarak burada gereken en temel eğitimleri 
gördüğümüze inanıyorum. 
Türk müziği, Türklük bilinci, Türk tarihi, 
Türk kültürü ve geleneklerini biz aileleri-
mizden duyduk ilk olarak.  Elhamdülillah 
ne de yakışıyor Türk kelimesi ağzımıza. 
Başka nereden aldık bu dersleri tekrardan? 
İlkokula başladığımız andan itibaren biz 
gençler olarak hep bir sınav telaşında, hep 
bir yarışta bulduk kendimizi. Unuttuk o 
öğrendiğimiz ninnileri, unuttuk tarihimizi, 
unuttuk kim olduğumuzu bazen. 
Üniversitede okuduğumuz tam bu dönem-
lerimizde ne şanslıyız ki biz KOCAVlı genç-
ler olarak kimliğimizi tekrar hatırlama fır-
satını bulduk. Bize başkalarını anlamayı, 
doğru iletişim kurmayı, etrafımızda olan 
bitenleri yorumlamayı ve kâğıda daha iyi 
dökmeyi öğretti KOCAV. Aslında bize dilin 
ve kalemin gücünü gösterdi bu Vakıf. Şah-
sen düşüncem şudur ki, hilalin gölgesinde 
ne ilkokuldan ne liseden ne de üniversite-
den alınamayacak bilgiler kazandırılıyor 
biz Türk gençlerine. Önce kendimize ve ai-
lelerimize sonra milletimize en sonunda da 
tüm insanlığa faydamız işte ancak bu gibi 
bir bilinç sayesinde olabilir. 
Velhasıl KOCAV’ı başkasından duyunca 
kulağa güzel gelir lakin insanın kendi gö-
rünce gönle de güzel gelir beyne de. Hilalin 
gölgesi bize yeter. İyi ki varsın KOCAV, iyi ki 
varsın ailem!’’ 

Ahmet İsa YARDIMCI 
(Giriş-2 İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi 1. Sınıf)

"Her Şartta KOCAV Ailesi Yanımızda"

"Aile kavramının temel anlamı sözlük-
te ‘Aralarında evlilik ve kan bağı bulunan 
bireylerin oluşturduğu toplum içindeki en 
küçük bütün’ olarak ifade edilir. Fakat aile 
kavramı bu çatı altında benim hayatımda 
yeni bir anlam kazandı. ’Biz bir aileyiz.’ 
cümlesi bana hep bilindik gelen, zihnimde 
ne anlama geldiğine dair bir profil oluşturan 
ama benliğimde, hayatımda kan bağı dışın-
da hissetmediğim bir cümleydi. Bu duyguyu 
tam anlamıyla bu çatı altında, insana insan 
olduğu için değer verenlerin yüzündeki en 
ufak tebessümde hissettim. 
Küçük bir şehirde doğdum, üniversiteyi İs-
tanbul’da okuyacağımı öğrenene kadar da o 
şehirden çıkmadım. Hayatıma İstanbul’un 
gireceğini öğrendiğimde ise üniversite haya-
tı ya da okuduğum bölümden ziyade beni 
asıl korkutan şey, insanlar oldu çünkü İs-
tanbul benim için sadece medyadan ibaret-
ti. İnanın bana insanlara gülümseyebilecek 
miyim diye düşündüğüm zamanlar oldu. 
Bu düşünceler aklımı kurcalarken bu aileye 
katıldım. Başta biraz çekindim ama zaman 
geçtikçe buradaki insanlara koşulsuz güve-
nebileceğimi ve bu çatının benim için bir 
şans olduğunu anladım, hissettim. Fakat bu 
şansıma karşılık tam alıştığım sırada salgın 
başladı. Bir anda tüm insanlık evde buldu 
kendini; durumu anlamakta zorlandık. 
Herkes sağlığının derdine düştü. Eğitimin 
nasıl yürütüleceği polemiği ülkenin günde-
minde bomba etkisi yarattı. Ama KOCAV 
bu süreçte bile bizi bir araya getirdi. Vakıf 
derslerimizin bize kattığı yararların haddi 
hesabı yok ama ayrıca bizi sosyalleştirmeyi 
başardı. Bu bağlamda süreci gerçekten çok 
iyi yönetmeyi başardığımızı düşünüyorum. 
Bu süreçte samimiyetimizden, Vakıf benli-

Öğrencilerimiz Diyor ki…

1987-2022
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ğimizden hiçbir kaybımız olmadı. Ülkemi-
zin değerli hocalarından aldığımız dersle-
rimizin ardından hazırladığımız ödevler; 
bizi sorgulamaya, araştırma yapmaya en 
önemlisi de o konuda kendimizi ifade ede-
cek kadar bilgiye sahip olmaya yöneltti. Her 
şey için teşekkürler KOCAV.’’ 

Marziya YILDIRIM
(İhtisas-2 Marmara Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 3. Sınıf) 

“KOCAV Bir Üniversite”

“İlk olarak 2019’da liseden arkadaşlarım 
vesilesiyle kapısından girdiğim KOCAV’ın 
Seminer aşamasını bugün tamamladım. 
Her ne kadar 2019, dünyanın iyi hatırladığı 
bir yıl olmasa da benim için hayatımdaki 
kırılma noktalarından birkaçını barındırı-
yor. Üniversite hayatımla birlikte yeni bir 
şehirde bir başlangıç yapmak benim için 
olabildiğince zordu. Örneğin Yenikapı’da 
Marmaray’dan inince o kalabalıkta ruhu-
mun ezilmesi hissine kolaylıkla alışılabile-
ceğini sanmıyorum. İşte bu noktada KO-
CAV, hafta boyunca okulun vermiş olduğu 
yorgunluktan kurtulabileceğim, şehirde 
sıklıkla yaşadığım ruhumun eziliyor olma 
hissini dindirip; ruhumu dinlendirdiğim bir 
yer oldu. 

Vakıf sayesinde Seminerlerde alanında uz-
man birçok hocamızın ufuk açıcı derslerine 
katılma fırsatı bulduk. Seminerler sayesin-
de kimi zaman birçoğumuzun üniversitede 
öğrenim gördüğü konuların dışında sosyal 
bilimlerin temel alanlarında ve temel pren-
sipleri hakkında fikir sahibi olmaya çalıştık. 
Seminer aralarında yürümeye çalıştığımız 
yollardan daha önce geçmiş olan ağabeyle-
rimizden, ablalarımızdan ve hocalarımız-
dan tavsiyeler ve fikirler aldık. 
Kimi zaman bu tavsiyeler bizim için yeni 
yolların başlangıcı oldu. KOCAV bu an-
lamda bizler için kimi zaman yol gösterici 
kimi zaman yol açıcı oldu. Diğer bir deyişle 
iki üniversite okumak için geldiğimiz şeh-
rin üçüncü üniversitesi de KOCAV oldu.  
Divan Sohbetleri sayesinde bir şöminenin 
etrafında kümelenip birçok hoca ile yakın-
dan tanışma ve doğrudan tavsiyeler alma 
fırsatı bulduk. Örneğin salgından önce Ya-
vuz Bülent Bakiler’in de katıldığı bir Divan 
Sohbeti’nde kimilerimiz kendi şiirlerini şa-
ire okuyabilme fırsatı buldu. Mehmet Akif 
Okur Hocanın sohbeti sayesinde dış politika 
hakkında düşünebilme ve okumalar yapa-
bilme fırsatı bulduk. Bünyamin Aksungur 
Hocanın sohbetiyle Türk dünyasının, tür-
küleriyle hala bir bütün olduğunu öğrendik. 
Kısaca Divan Sohbetleri nice kazanımlarla 

Firdevs Beyza KOCA Ahmet İsa YARDIMCI Marziya YILDIRIM
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birlikte Süleymaniye’nin 
ışığında bir akşam okulu 
gibiydi. Diğer yandan, 
üniversite eğitimi sıra-
sında mezuniyet sonrası 
ne yapmak istediğimiz 
hakkında bir fikir sahibi 
olmak zor. Bu doğrultu-
da KAGEM sayesinde 
sektörleri biraz daha 
yakından tanıma fırsa-
tı bulduk. İş hayatında 
bizden neler bekleneceği 
konusunda fikirlerimiz 
oldu. 
Yürüdüğümüz yoldaki 
ayrımlarda kafamızın 

karışmamasını sağlayan ağabeylerimiz ve 
ablalarımız oldu. Öte yandan Rengâhenk 
ve KOCAV Bülteni sayesinde söyleyecek 
sözlerimizin olduğunu fark ettik. Özetle 
Erol Güngör Kültür Merkezi’nin kapısından 
içeriye girdiğimiz ilk günden itibaren ne ça-
yın tadı ne simidin lezzeti ne de muhabbet-
lerin samimiyeti değişti. KOCAV’ı bir cümle 
ile özetlemem gerekirse ‘KOCAV, birbirinin 
derdiyle dertlenenlerin oluşturduğu bir aile-
dir.’ Bu ailenin üyesi olduğum için çok mut-
luyum.”

Emre ATLIHAN 
(İhtisas-2 Galatasaray Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 3. Sınıf) 

“KOCAV Kalp ile Aklın Aynı Potada 
Eridiği Bir Düşünce Meclisidir”

 “Süleymaniye’nin eşsiz manzarasından ha-
bersiz gittiğim Hacı Arif Bey Konağı’nda 
burs mülakatından sonra tesadüfen çıktı-
ğım terasta Nergül Abla’nın gülen yüzü ve 
taze çayıyla karşılandım. Bir elimde çay 
bir elimde kek karşımda Süleymaniye ve 
evimdeymişim gibi hissettiğim İstanbul’da-
ki yuvam KOCAV. Tabii ki de KOCAV bir 

çaydan bir güler yüzden daima daha faz-
lasıdır. KOCAV hayatın her alanında bizi 
münevver olmaya yönlendiren aşk ile ilmin 
bir arada bulunduğu, kalp ile aklın aynı 
potada eridiği bir düşünce meclisidir. Bizi 
Süleymaniye’nin sokaklarında bir araya 
getirerek, hilalin gölgesinde yolumuzu bula-
rak kalemin izinden gitmemizi sağlayan bir 
eğitim yuvasıdır. 
Eğitim yuvası deyince aklınıza klasik okul-
lar, sınıflar ya da fen bilimleri gelmesin. 
Mühendisinden doktoruna, siyaset bilim-
cisinden sinema radyo televizyon öğrenci-
sine kadar çok geniş bir kitleye hitap ede-
bilen ve bütün hepsinin ilgisini çekebilen 
bir eğitimden bahsediyorum. Çok kıymetli 
hocalarımızın emek vererek her cumartesi 
yaptığı Seminerlerden bize sunulan imkan-
ları idrak ederek her birinden gereken bil-
giyi aldık. Kitabi bilgilerin yanı sıra kendi 
görüşleriyle harmanladıkları bilgilerle uf-
kumuzun genişlemesine yardımcı oldular. 
Ayrıca her cuma geleneksel hale gelmiş Di-
van Sohbetleriyle fikri hayatımıza yön verip 
her konuda bilgi ve fikir sahibi olmamızı 
sağlayan değerli hocalarımızla çay simit 
eşliğinde muazzam sohbetler ederek kali-
teli zaman geçirdik. Yeri geldiğinde Yavuz 
Bülent Bakilerden şiirler dinledik, yeri gel-
diğinde Bünyamin Aksungur Hocamız ile 
kopuz eşliğinde Doğu Türkistan’a gittik ve 
daha niceleri… 
KOCAV’da geçirdiğim her an benim için 
tekrarı bir daha gelmeyecek anlardı. Vakıfta 
zaman geçirdiğim her büyüğümle, arkada-
şımla, kardeşimle artık bir aile gibi olduk. 
Tüm bu imkânları bizlere sunan KOCAV’la 
gönül bağı kuran ve bizim de bu çatının 
altında olmamızı sağlayan KOCAVlılara 
minnetle… Teşekkür ederim.’’

Firdevs Beyza KOCA
(İhtisas-2 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik 3. Sınıf)

Emre ATLIHAN

1987-2022
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KOCAV 2022 Bahar Dönemi’nde 
27.’si düzenlenen KOCAV Öğrenci 
Sempozyumu’nda Türk düşünce 

dünyasının önemli isimlerinden, geçti-
ğimiz aylarda Hakk’a yürüyen, Seminer 
Hocalarımızdan Prof. Dr. Şaban Teoman 
Duralı’yı konu edindi. KOCAV Teoman 
Duralı Öğrenci Sempozyumu, 14 Mayıs 
günü saat 11’de üç ayrı salonda eş zamanlı 
olarak yapıldı. KOCAVlı mezun, mensup 
ve öğrencilerin katılımıyla, yedi ayrı otu-
rumda gerçekleştirilen sempozyumda 40 
tebliğ sunuldu. Sempozyumun Koordi-
natörlüğünü Eğitimden Sorumlu Başkan 
Yardımcımız Doç. Dr. Ümran Ay Say ve 
Mehmet Eldemir, Sempozyum Sekretar-
yasını Vakıf Müdürümüz İbrahim Biz ve 
Zehra Keyif üstlendi.

Öğrenme Yöntemlerini 
Meczetmiş Bir İnsan
Sempozyum, Vakfımız Eğitimden So-

rumlu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran 
Ay Say’ın açılış konuşması ve Teoman Du-
ralı’nın öğrencilerinden İstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Cahit Şenel’in açılış 
tebliği ile başladı. 

Doç. Dr. Ay Say konuşmasına Teoman 
Duralı’nın yalnızca bir felsefe profesörü 
olmadığını, etrafındaki olaylara sorgula-

yarak bakabilen ve düşünerek konuşan 
bir alim olduğunu vurgulayarak başladı. 
“Bilgiyi öğrenme yöntemi olarak ya yüz 
metrelik tarlayı bir metre kazarsınız ya da 
bir metrelik bir tarlayı yüz metre derinli-
ğinde kazarsınız ve bilgiye öyle ulaşırsınız. 
Teoman Hoca her ikisini de hayatına mec-
zetmiş bir insan.” Doç. Dr. Ay Say, Teoman 
Duralı’nın Türk gençleri tarafından tanın-
masının gerekliliğine değinerek konuşma-
sını sonlandırdı. 

Doç. Dr. Şenel açılış tebliğinde, Teo-
man Hocanın en küçüğünden en büyüğü-
ne bütün öğrencilerine saygı duyan, aka-
demik çevresiyle ilişkisinde hep düzeyli, 
muhatabında da saygı uyandıran bir insan 
olduğunu belirtti. “Bu kadar bilgiye, görgü-
ye sahip olan bir insanın bu kadar tevazu 
sahibi olabilmesi kolay bir şey değil. Hoca-
nın sahip olduğu birikim ve bilginin çok az 
bir kısmına sahip olan insanlar bile bugün 

KOCAV 27. Öğrenci Sempozyumu’nda 
Prof. Dr. Teoman Duralı Ele Alındı

Hazırlayan 
Aslı Nur LEKESİZBAŞ 
(İhtisas 2)
Gülceren KÖKÇE 
(İhtisas 2)
Dilruba ARIKAN 
(İhtisas 2)
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tanınmak, bilinmek için çaba gösteriyorlar. 
Hoca tam tersine inanılmaz mütevazı.” di-
yerek onun tevazusunu vurguladı. 

Doç. Dr. Şenel, Teoman Duralı’nın 
“Zamandan ve mekândan münezzeh bir fi-
kir, bir anlatı yoktur.” sözüne atıfla onun bir 
düşünceyi, bir medeniyeti anlatırken onun 
mekânla olan irtibatını mutlak suretle 
kurduğundan bahsetti. “Zaman ve mekân 
hocanın zihninde fikirlere ve düşüncelere 
sürekli eşlik ederdi. Bu yüzden de insanın fi-
kirleri ayağı yere basarak öğrenmesine, mu-
kayese yapmasına önayak olmuştur. Tarih 
yazıcılığı eleştirilerine dair bir konu hakkın-
daki bir yargının zamandan ve mekândan 
ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Bu, ho-
canın öğretmek istediği en önemli şeylerden 
biriydi bence. Sonraki dönemlerde bu hari-
taların hepsini dijital olarak kullandı. Hoca 
haritalardan hiçbir zaman vazgeçmedi.” di-
yerek devam etti.

Arıları Kendisinde Toplayan 
Bir Petek
Teoman Hocanın farklı dünya görüşle-

rine sahip insanları çevresinde topladığını 
ifade ederken onun her arıyı kendisinde 
toplayan bir petek gibi insanlarla makul 
ilişki kurabilen bir kişiliği olduğunu ifade 
etti. Hocanın dil konusundaki hassasiye-
tine de değinmesinin ardından “Hocanın 
o açıdan varlığı, sonrasında geriye bıraktı-
ğı miras oldukça büyük. Eserlerinden çok 
daha büyük bir etkiye sahip olacağını gö-
rüyorum şimdiden. Umarım bu süreç hem 
sizin şahsınızda, nezdinizde hem daha son-
rasında örnek şahsiyet olmak bakımından 
gelecek nesle örneklik sağlar.” diyerek ko-
nuşmasını tamamladı.

Sempozyum Tebliğleri
Sempozyumun “Biyoloji Felsefesi” ana 

başlığıyla başlayan ilk oturumunda “Biyo-
loji Felsefesi Nedir?”, “Evrim Nedir?”, “Ya-
ratılmış Varlık Olarak Canlı” gibi konula-
rın ele alındığı sunumlar gerçekleştirildi. 
Devam eden “Çağdaş Küresel Medeniyet” 
başlıklı ikinci oturumda “Yeniçağ’da İslam 
Medeniyeti”, “Din Dışı Avrupa Medeniyeti 
ve Küreselleştirilen İngiliz Yahudi Medeni-
yeti”, “Çağdaş İngiliz Yahudi Medeniyeti-
nin Ana İdeolojileri” gibi konulara değinil-
di. Sempozyumun üçüncü oturumu olan 
“Sorun Nedir?” isimli kısımda Duralı’nın 
hem maddi hem manevi veçheleri olan 
insanın âlemin en sorunlu varlığı olduğu 
düşüncesinden hareketle canlılık sorunu, 
aşkın hakikat sorunu, çağımızın değerler 
sorunu, insan oluş sorunu ve Kant’ın ödev 
ahlakı hakkında sunumlar gerçekleştirildi. 
“Dil Telakkisi” başlıklı dördüncü oturum-
da dilin iletişim üzerindeki etkisi, yazı sis-
temi ve yazının evrimi, Türklerde yazının 
serüveni gibi konular üzerinde durularak 
Duralı’nın dil telakkisi ve Harf Devrimi 
üzerine düşüncelerinden bahsedildi. Sem-
pozyumun beşinci oturumunda “Felsefe 
Tarihi” ana başlığıyla tebliğler sunuldu. 
Felsefenin doğuşu ile başlayan oturumda 
Duralı’nın bakış açısıyla Hint, İran, Çin 
medeniyetleri ve düşünceleri ele alındı 
ve Sümerler ile Gılgamış Destanı’na de-
ğinildi. “Düşünce Hayatını Etkileyenler” 
isimli altıncı oturumda ise hocanın etki-
lendiği ve felsefelerini anlamaya çalıştığı 
Gazali, Kant ve onun salt aklın eleştirisine 
yaptığı teşrih incelendi ve küreselleşmeye 
bakışı ele alındı. Teoman Duralı Öğrenci 
Sempozyumu’nun yedinci ve son oturumu 
Prof. Dr. Duralı’nın “Omurgasızlaştırılmış 
Türklük” adlı eseri bağlamında aynı isimle 
gerçekleştirildi.

Öğrenci sunumlarının ardından ka-
panış oturumuna geçildi. Kapanış konuş-
masını İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 

1987-2022
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Dr. İhsan Fazlıoğlu gerçekleştirdi. Sözleri-
ne teşekkürle başlayan Prof. Dr. Fazlıoğlu, 
sempozyum konusunun Teoman Duralı 
olmasına şaşırdığını ifade ederek şu sözleri 
ekledi: “Biz hocanın yetiştirdiği akademis-
yen hocalarımızla hocanın doğum tarihin-
de Teoman Duralı Felsefesi Toplantısı yap-
mayı düşünüyorduk. Büyük işler yapacağız 
diye düşünürken gençlerin bizi üstelediğini 
görmek gerçekten gurur vericiydi. Bu yüz-
den hepinize teşekkür ediyorum, ana tema-
larıyla hocanın kaygılarını yakalamışsınız.”

Hoca ve Usta
Prof. Dr. Teoman Duralı’ya niçin 

“Hoca” diye hitap ettiklerini açıklayarak 
konuşmasına devam etti: “Teoman Hoca’ya 
hoca derken ‘usta’ demeyi kastediyoruz. Bu-
nun sebebi Teoman Hocanın, hoca-öğrenci 
ilişkisini usta-çırak ilişkisine dönüştüren 
nadir akademisyenlerden olmasıdır. Kül-
türü övmek değerlere atıf yapmak lafzen 
kolay ancak fiili olarak uygulamak kolay 
değil. Biz hocanın asistanlığını yapmaya 
başladığımızda onun yeni bir yüzüyle kar-
şılaştık; usta yüzüyle... Babalıkla da benzer-
dir bu. Hocanın da dediği gibi ‘Höd!’ demek 
değil de bir senfoni orkestrası şefi gibi sopayı 
ahenkle sallayarak yönetmektir ustalık. Do-
layısıyla hocanın en önemli özelliğiydi bu”.

Teoman Duralı Öğütleri
Büyük düşünürlerin bir özelliğinin de 

fitne ve fesada sebep olmadan fikirlerini 
anlatabilme becerisi olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Fazlıoğlu, merhum Prof. Dr. Du-
ralı’nın da bu meziyete sahip bir kişilik ol-
duğunu zikretti. Sözlerinin akabinde Prof. 
Dr. Fazlıoğlu, Teoman Duralı’nın öğüt-
lerinden bahsetti: “Hocanın bize verdiği 
öğütler arasında dil, ilk sırada geliyor. Dil, 
dinden önemlidir. Çünkü dini de dil taşır ne-

ticede. Türkçeyi akademik kitaplar okuya-
rak öğrenemezsiniz. Roman, hikâye ve şiir... 
Hoca şiire çok düşkündü. Ancak maalesef 
gençlerde artık bu ilgiler görünmüyor. Dil, 
bir milletin edebi eserlerinden öğrenilir. Ho-
caya göre iyi bir entelektüel olmanın birinci 
kuralı budur; Türkçe’yi iyi bilmek. Hocanın 
bize önerdiği kitaplardan biri Ahmet Ham-
di Tanpınar’ın 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı idi. 
Bunun nedenini sorduğumuzda Türkçeyi 
çok iyi kullanıyor demişti. İkinci öğüdü ise 
mantıktı. İyi bir entelektüel kavram nedir, 
önerme nasıl kurulur, çıkarım nasıl yapılır, 
akıl nasıl yürütülür, yöntemi düşünmek ne 
demektir çok iyi bilmeli. Çünkü mantık dilin 
formalleştirilmiş, biçimselleştirilmiş halidir. 

Dil ve mantık dışında da uzmanlık 
yaptığınız alanın dışında bir uzmanlık ka-
zanmanız çok önemlidir. Bunun yanı sıra 
olmazsa olmaz, güçlü bir tarih bilgisidir! 
Hoca dünya tarihini tüm yönleriyle bilmek 
gerektiğini söylerdi. İktisat tarihi, düşünce 
tarihi vs. hakkında en az bir kitap okuma-
mızı önerirdi. Hocanın unutmadığımız söz-
lerinden biri de ‘Tarih düşünceye derinlik, 
üçüncü bir boyut kazandırır.’ idi. Ayrıca 
Hocaya göre entelektüel kazanç ise klasik 
dil bilmekti. Hoca klasik dil bilmeyenleri 
gerçek bir entelektüel saymazdı. Latince, 
İbranice, Arapça... Klasik dil öğrenmek, in-
sanlığın mirasına katılmamızı sağlar. Son 
olarak seyahat etmek. Sıradan bir seyahat 
değil, sokaklarında kaybolarak bir şehri 
gezmek. Rahmetli çok seyahat ederdi, özel-
likle de Anadolu’nun karış karış gezilmesi 
gerektiğini söylerdi. Mekânı cennet olsun.’’ 
diyerek sözlerini noktaladı.

Kapanış konuşmasının ardından otu-
rumlarda tebliğ sunan öğrencilere sertifi-
kaları takdim edildi.
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KONUŞMACI	 KONUŞMA	BAŞLIĞI	 	 SAAT

AÇILIŞ KONUŞMALARI DOÇ. DR. Cahit ŞENEL  11.00
1.	OTURUM	/	BİYOLOJİ	FELSEFESİ		 	 (ÖMER	LÜTFİ	METE	SALONU)
ALİ KÜRŞAT SAK OTURUM KOORDİNATÖRÜ
BURHAN KEREM ÖZDEMİR OTURUM BAŞKANI
HATİCE FEYZAN AY Biyoloji Felsefesi Nedir, Konusu ve Sınırları 12.00-12.10
EGE KARAYILANLI Evrim Nedir, Evrimin Evrelerinin Tesbiti 12.10-12.20
ŞAFAK YILDIRIM Çağımızın Sentezci Evrim Teorisi  12.20-12.30
MUHAMMET ZAFER AĞCA Bir Ahlak Görüşü Olarak Biyoloji Felsefesi 12.30-12.40
NAZLICAN İLHAN İlim, Bilim, Bilimsellik, Felsefe ve Bilim Doğuşu 12.40-12.50
MARZİYA YILDIRIM Canlı, Cansız ve Canlının Bilimsel Olarak Ele alınması 12.50-13.00
MÜBERRA ÇİL Yaratılmış Varlık Olarak Canlı, Ortaçağ Düşüncesinin Varlık Olarak Canlıya Bakışı 13.00-13.10
EMRE ATLIHAN Mekanik Varlık Görüşü: Descartes’ın "ResCogitans-ResExtensa”  13.10-13.20
 ikliliği Mekanizm ve Teleoloji Çatışması
2.	OTURUM	/	ÇAĞDAŞ	KÜRESEL	MEDENİYET		 (KEMAL	ÇAPRAZ	SALONU)
MURAT KALKAN OTURUM KOORDİNATÖRÜ
KÜBRA ÖZKAN OTURUM BAŞKANI
FATİH GÜNEY İngiliz Yahudi Terkibinin Anlamı ve Kültürden Medeniyete 12.00-12.10
HALİMCAN KARAKUŞ Yeniçağ’da İslam Medeniyeti: Tek Tanrılı Vahiy Dininin Ana Örneği: İslamiyet 12.10-12.20
FURKHAN TAZEGÜL Yeniçağ’da Din Dışı Avrupa Medeniyeti ve Küreselleştirilen İngiliz Yahudi Medeniyeti 12.20-12.30
ŞEVVAL AYBALA MOLLAOĞLU Çağdaş İngiliz Yahudi Medeniyetinin Dünya Tasavvuru 12.30-12.40
YAREN AKYOL Teoman Duralı’nın Ümidi  13.00-13.10
3.	OTURUM	/	SORUN	NEDİR?		 	 (DURMUŞ	HOCAOĞLU	SALONU)
MUSTAFA ŞAHİN OTURUM KOORDİNATÖRÜ
TUNAHAN SAFA AYDIN OTURUM BAŞKANI
YUSUFCAN ERGÜN Canlılık Sorunu: Canlılık Kimin Malıdır Fiziğin mi Metafiziğin mi? 12.00-12.10
SUNA ALBAYRAK Beşerden İnsana Sorun ve İnsan Oluş Sorunu 12.10-12.20
MUHAMMED TAHA ERİŞKİN “Aşkın Hakikat”Sorunu  12.20-12.30
YADİGAR BAYAZIT  Ödev Esaslı Ahlak: Kant  12.30-12.40
RAZİYE İCLAL SAYMAN Çağımızın Değerler  Sorunu  12.40-12.50
4.	OTURUM	/	DİL	TELAKKİSİ		 	 (ÖMER	LÜTFİ	METE	SALONU)
AHMET PAK OTURUM KOORDİNATÖRÜ
HANİFE HAZAL EMİK OTURUM BAŞKANI
MAHMUT BURHAN Etkileşim-İletişim-Bildirişim İnsanlararası Bildirişme Düzenlerinde Dil 13.40-13.50
SEMİH AYDIN Dil Bildirişiminde Süreklilik Sağlayan Yazı Sistemi Ve Yazının Genel Evrimi 13.50-14.00
NİLHAN  NUR DİLEKLİ Türklerde Yazının Serüveni  14.00-14.10
BEYZA KANDEMİR Dil Telakkisi ve Harf Devrimi Üzerine Düşünceleri 14.10-14.20
5.	OTURUM	/	FELSEFE	TARİHİ		 	 (KEMAL	ÇAPRAZ)
ERDEM UMUDUM OTURUM KOORDİNATÖRÜ
ŞEYMANUR GÜLTEKİN OTURUM BAŞKANI
AHMET FARUK EKİZ Felsefenin Doğuşu: Antik Yunan  13.30-13.40
RECEP ATABEY ESEN Hint Medeniyeti: Felsefesi  ve Düşünürleri 13.40-13.50
ELİF DİLRUBA ARIKAN İran Medeniyeti ve Düşüncesi  13.50-14.00
MEHMET ALİ ERFİDAN Çin Medeniyeti ve Düşünce Tarihi  14.00-14.10
AFRA YÖRÜKOĞLU Gılgamış Destanı ve Sümerler  14.10-14.20
6.	OTURUM	/	DÜŞÜNCE	HAYATINI	ETKİLEYENLER		 (DURMUŞ	HOCAOĞLU)
AHMET CİNGÖZ OTURUM KOORDİNATÖRÜ
AYŞENUR GÜZ OTURUM BAŞKANI
BEYZA ERMAN Tarihte önemli Fikir Mimarlarından Biri: İmmanuel Kant 13.10-13.20
ASLI NUR LEKESİZBAŞ Aklın Anatomisi: “Salt Aklın Eleştirisi Kant” 13.20-13.30
FİRDEVS BEYZA KOCA Felsefe Bilim Geleneğimizin Nirengi Noktası Gazali 13.30-13.40
BERRA KILIÇ Küreselleşme Farklılıkları Yok Eder  13.40-13.50
FATMA AYBİKE BAYRAKTAR Medeniyetleri İttifakı Emperyalizmin Yeni Adıdır 13.50-14.00
7.	OTURUM	/	OMURGASIZLAŞTIRILMIŞ	TÜRKLER		 (ÖMER	LÜTFİ	METE)
MERVE DELİCAN OTURUM KOORDİNATÖRÜ
SÜMEYYE ÖRNEK OTURUM BAŞKANI
BAHAR DOĞRU Biz Kimiz, Tarihi Köklerimiz  14.40-14.50
GÜLCEREN KÖKÇE Türklerin Düşünce Tarihi ve Felsefe-Bilim 14.50-15.00
ALPARSLAN BOZKURT TÜFEKÇİ Türk Tarihinin Zenbereği  15.00-15.10
YUSUF BİLAL AKYAYA İzmihlal (Yok oluş, Çöküş)  15.10-15.20
YAHYA ARSLAN Devleti Ebed Müddet Ülküsünün Kaybı, Ruhunu Yitirmiş Beden Demektir 15.20-15.30
KAPANIŞ OTURUMU PROF. DR. İHSAN FAZLIOĞLU  16.45

KOCAV TEOMAN DURALI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 
(14 MAYIS 2022)
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KOCAV, Turan Yazgan, Emin Işık 
ve Süheyl Ünver belgeselleriyle 
seri haline getirdiği “Uluğbeyler” 

belgesel dizisinin son adresinde, ömrünü 
Türk milletini ve tarihini anlamak ve an-
latmak uğrunda mürekkebe adamış hakiki 
ve hakikatli bir münevver olan, Vakıf Mec-
lis Üyemiz, gazeteci yazar Mehmed Niya-
zi’nin hayatını anlattı. Doğumundan yetiş-
me sürecine, eğitiminden dava adamlığına 
kadar tüm ayrıntılarıyla görselleştirilen 
“Uluğbeyler Mehmed Niyazi” belgeselinin 
galası, 21 Mayıs Cumartesi günü İÜ Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi’n-
de yapıldı. belgeselinin galasına yoğun ka-
tılım oldu.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tara-
fından desteklenen belgeselin galasına 
Mehmed Niyazi’nin ailesi, öğrencileri, 
yakın dostları, akademi, sanat ve edebiyat 

dünyasının kıymetli isimleri ve vefakâr 
KOCAVlılar katıldı. Yönetmenliğini me-
zunlarımızdan Murat Çeri’nin üstlendiği 
belgesel filmde, Mehmed Niyazi’nin öğ-
rencileri Prof. Dr. Cemal Zehir, Doç. Dr. 
Mustafa Aksoy, Fatih Baha Aydın, Dr. 
Cem Sökmen, dostları Belma Aksun, Özer 
Revanoğlu, Prof. Dr. Yumuşhan Günay, 
Prof. Dr. Sait Başer’in de aralarında bulun-
duğu Mehmed Niyazi’nin hayatına girmiş 
17 farklı isimle yapılmış röportajlar yer 
aldı. Çekimleri İstanbul ve Sakarya’da ya-
pılan 48 dakikalık belgesel film, 10 kişilik 
bir ekiple 1 yılda tamamlandı. 

“Bilim ve Dava Adamlarını 
Genç Kuşaklara Tanıtıyoruz”
KOCAV Başkanı Av. Dr. Ali Ürey, 

yapmış olduğu selamlama konuşmasında 
öncelikle salgına rağmen geçen zaman di-

Haber 
Beyzanur KANDEMİR
(İhtisas2)
Nilhan DİLEKLİ 
(İhtisas 2)
Afra YÖRÜKOĞLU 
(İhtisas 2)

“Uluğbeyler Mehmed Niyazi” 
Belgeselinin Galası Yapıldı

Haberin tamamı için 
karekodu okutunuz
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liminde KOCAV’ın faaliyetlerini aksatma-
maya özen gösterdiğini söyleyerek çağın 
bütün teknolojik imkânlarının sonuna ka-
dar kullanıldığını ve olağan etkinliklerin 
hemen hemen hepsini uzaktan da olsa ha-
yata geçirmeye gayret ettiğini söyledi. Av. 
Dr. Ürey sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Ancak takdir edersiniz ki bazı faaliyetler 
var ki bunları çevrimiçi yapmak mümkün 
değil. Bugün gerçekleştirdiğimiz Mehmed 
Niyazi Belgesel galası da bunlardan biriydi. 
Bu belgesel, yaklaşık iki yıl önce tamamlan-
dı. Ama maalesef salgın sebebiyle galası bu-
güne kaldı. 

Belirtmek isterim ki bugün rahmet ve 
saygıyla andığımız Mehmed Niyazi ağabe-
yimiz Kültür Ocağı Vakfı’nın kurulduğu ilk 
günden itibaren yanımızda yer aldı. Yeri 
geldi seminer hocası oldu, yeri geldi Divan 
Sohbetleri yaptı, yeri geldi Kitap Evi’mizi 
açtı ve yeri geldi idari organlarımızda görev 
aldı. Bugün Kültür Ocağı Vakfı’nın geldiği 
bu seviyede Mehmed Niyazi ağabeyimizin 
diğer değerli büyüklerimizle beraber katkısı 
çok büyüktür.”

“Ölmeden Önce Ölünüz” Hadisini 
Yaşayan Bir İnsan: Mehmed Niyazi
Vakıf Başkanımız Av. Dr. Ali Ürey’in 

açılış konuşmasının ardından teşekkür 
plaketlerinin takdimi gerçekleşti. İlk pla-
ket Av. Dr. Ürey tarafından belgesel fil-
minin yönetmeni Murat Çeri’ye verildi. 
İkinci plaket TC Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Destekleme Daire Başkanı Muhammet 
Faruk Bayram’a takdim edildi.

Plaket takdiminin ardından kürsüye 
davet edilen belgeselin yönetmeni Murat 
Çeri, öncelikle Mehmed Niyazi’ye ver-
dikleri değerin bir göstergesi olarak bu 
programa teşrif eden misafirlere ve galayı 
tertip eden KOCAV ailesine teşekkürlerini 
sundu. Çeri, Mehmed Niyazi’nin bambaş-
ka bir boyut teşkil ettiğinin altını çizerek 
konuşmasını şu sözleriyle sürdürdü. “Öl-

Av. Dr. Ali ÜREY: “Uluğbeyler projesi 
ile iki şeyi birden yapmak istedik. 
Birincisi bu fikriyata hizmet eden çok 
değerli bilim ve dava adamlarını yeni 
kuşaklara tanıtmak. İkincisi ise model 
şahsiyetler, örnek şahsiyetler olarak 
kabul görmesini sağlamak ve onları 
örnek göstermek. Uluğbeyler projesi 
Turan Yazgan ile başladı, Emin Işık, 
Süheyl Ünver ve Mehmed Niyazi ile 
sürdü, devamı da gelecek.”

1987-2022
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meden önce ölünüz hadis-i şerifi vardır. 
Biz bunu hep dünyadan elimizi eteğimizi 
çekmek olarak algılarız. Mehmed Niya-
zi ölmeden önce ölünüz düsturunu kendi 
varlığını vatanına, milletine, inancına ada-
mak olarak algılamış ve ona göre yaşamış 
bir insandı. Hangimiz sabah dokuz-akşam 
dokuz kütüphanede kalabiliyor, bu nasıl bir 
veliliktir? Bir insan ömrünü milletine, inan-
cına bu şekilde adarsa Mehmed Niyazi gibi 
olur. O dünyadan vazgeçerek inandığı şey-
ler yaşanmadığı için, bunları yaşatabilmek 
için dünyayı kenardan seyrederek mücadele 
etmiştir.” Konuşmasının sonuna geldiğin-
de Çeri, bugün en büyük krizimizin insan 
krizi olduğunu ve Mehmed Niyazi gibi ki-
şilerin yerine başka insan bulamayışımızın 
en büyük sıkıntımızı teşkil ettiğini söyledi. 
Kendi çağlarında en büyük varlıkları, ka-
lemleri kâğıtları olan insanların cevapla-
rını ölünceye kadar bu yolla verdiklerini, 
hastayken kütüphanelere gittiklerini söy-
leyen Çeri, bizlerin bu insanların yerine 
yeni cevherler yetiştirmeye yönelik çalış-
malar yapmadığımıza dikkat çekti.

“Kültürel Birikimimizi Topluma 
Aktarıyoruz…”
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Des-

tekleme Daire Başkanı Muhammet Faruk 
Bayram, sözlerine programa katılan her-
kese teker teker teşekkür ederek başladı. 
Akabinde Kültür Bakanlığı’nın en önemli 
görevlerinden birinin kültürümüzü ve kül-
türel birikimimizi topluma aktarmak oldu-
ğunu ifade eden Bayram, sinema sanatının 
da bu anlamda çok etkileyici bir hüviyete 
sahip olduğunu söyledi. Bu nedenle kül-
tür birikimimize dâhil olan yaşayan insan 
hazinelerimizi sinema sanatının etkileyici 
projeleriyle topluma izleme fırsatı veren 
herkese ve Vakıf Başkanımız şahsında Va-
kıf emektarlarına da ayrı ayrı teşekkürlerini 
sunarak konuşmasını sonlandırdı. 

Yapılan açılış konuşmaların ardından 
gala, belgesel filmin gösterimiyle devam 
etti. Programın sonunda galaya katılan 
misafirlere içinde Vakfımız Yayınları’ndan 
olan KOCAV Bülteni, Rengâhenk, Düşün-
ce, Türk Kültürü ve İncelemeleri Dergisi’nin 
yer aldığı hediye paketleri takdim edildi.

“Bir Kılavuzumuz, 
Bir Rehberimizdi”
“Mehmet Niyazi Bey, Türkiye'nin vicda-

nıydı. Bana göre en yerli ve milli romancı-
larımızdan, sanatkârlarımızdan biriydi. O, 
başta Çanakkale Mahşeri ve diğer romanla-
rıyla, diğer eserleriyle her zaman okunacak, 
her zaman rahmetle anılacak ve gençliğin 
bir bakıma ilk başvurduğu kaynaklardan 
biri olmaya devam edecek. 

Bir kılavuzumuz, bir rehberimizdi. Onu 
rahmetle anıyorum. Ama şunu da söyleme-
liyim ki Mehmet Niyazi Bey’in gerçekten 
Türk edebiyatında seçkin bir yeri mümtaz 
bir mevkii vardır. O hem edebiyata hizmet 
etmiş olanlara sahip çıkmış hem de gençle-

re sahip çıkmıştır. Ve bu güzel dünyada hoş 
bir seda bırakıp gitmiştir. Onun hatırasına 
sahip çıkan KOCAV yöneticilerine, KOCAV 
mensuplarına da şükran borçluyuz. Allah 
razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar.”

Mehmet	Nuri	YARDIM


“Yeni Mehmed Niyazilere 
İlham Verecek Bir Eser”
“Mehmed Niyazi Hocamız fikir ve dü-

şünce hayatında yeri doldurulamayacak bir 
isim. Bizim de kişisel olarak hayatımızda 
çok önemli bir yeri var. Kendisinden önce 
kitaplarıyla lise yıllarında tanıştım. Fikir 
dünyamın şekillenmesinde -özellikle devlet 

Belgesel Galasının Ardından…

 Belgesel görüşlerinin 
tamamı için kare kodu 

okutunuz

 Uluğbeyler Mehmed 
Niyazi belgeseli 

fragmanı için kare kodu 
okutunuz
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felsefesi konusunda- çok 
büyük bir yeri var. Üniver-
site yıllarında kendisini ki-
şisel olarak tanıma imkânı 
buldum. Romanlarını ya-
zarken Çanakkale’ye ziya-
retleri sırasında biz de Ho-
camızı çok sık görürdük. 
Onun hatıralarının anıl-
ması da oldukça önemli. 
O yüzden KOCAV’ın dü-
zenlemiş olduğu Mehmed 
Niyazi Belgesel galası bizi 
ziyadesiyle mutlu etti. Bu-
nun bir besmele olmasını, 
bir ilk başlangıç olmasını 

diliyoruz. Niyazi hocamızı gelecek kuşak-
ların daha iyi anlamaya bizlerin de tekrar 
hatırlamaya ihtiyaçları var. Bu değerli, 
önemli, güzel çalışma için KOCAV’a çok te-
şekkür ediyoruz. Yeni Mehmed Niyazilere, 
yeni fikir meşalelerine ilham verecek, tarihe 
not düşülecek bir eser olmuş…”

Prof.	Dr.	Mehmet	Akif	OKUR


“Mehmed Niyazi Büyük Bir 
Düşünce İnsanıydı”
“Kültür Ocağı’nın yapmış olduğu Uluğ-

beyler serisinin dördüncüsünde bu milletin 
dününde, bugününde ve yarın da olacak 
büyük bir fikir insanını, büyük bir münev-
veri, Türk tarihinin derinliklerinde ismi 
olacak güzel bir yazarı ve fikir adamını din-
ledik. Onu andık. 

Mehmed Niyazi Özdemir Osmanlı’nın 
son döneminde yaşayan büyük ulemanın 
yetiştirmiş olduğu büyük bir beyindi, bir fi-
kir insanıydı. Ve gelecek nesillere de bizler 
vasıtasıyla, Kültür Ocaklı gençler vasıtasıy-
la aktarılacak olan büyük bir düşünce insa-
nıdır. Bu akşamki Mehmed Niyazi Belgese-
liyle de KOCAV mükemmel bir iş çıkarmış. 
Mehmed Niyazi Ağabeyimizi tarihe mâl 

olacak şekilde anlatmışlar. Ben ziyadesiyle 
memnun oldum. Mehmed Niyazi ile ilgili 
söylenebilecek en güzel şey ‘dergâhı olma-
yan alperen derviş gazi’dir. Bizler de onun 
müritleriyiz. İnşallah onun yolundan yürü-
meye devam edeceğiz.”

Prof.	Dr.	Cemal	ZEHİR


“Mehmet Niyazi’nin 
Fikirleri Yaşatılıyor”
“Kültür Ocağı Vakfı’na Mehmet Niyazi 

Bey için düzenlenen bu Uluğbeyler Belgeseli 
için çok teşekkür ediyoruz. Herkesin eline 
emeğine sağlık. Çok güzel olmuş. Mehmet 
Niyazi Bey’in fikir ve düşünce hayatını, 
eserlerini çok güzel anlatılmış. İnanıyorum 
ki bu belgeseller sayesinde Mehmet Niyazi 
Bey’in boşluğu doldurulacak. Onun fikir ve 
düşünce hayatı yaşatılacak, eserleri okutu-
lacaktır.” 

Özgül	Bulut	ÖZDEMİR


“Hem Gözümüz 
Hem Gönlümüz Doydu”
“Bugün yüzümüz gülüyor. Çok güzel bir 

ziyafetten çıktık. Böyle hem gözümüz doy-
du hem gönlümüz doydu. Niyazi abiyi bir 
kere daha ve çok daha farklı bir kucakla-
mayla yeniden hissettik. Allah rahmet ey-
lesin. Yani bu belgeselde emeği geçenlere de 
teşekkür ediyoruz. 

Şimdi Niyazi abinin birçok açıdan de-
ğerlendirmesini yapmak mümkün. Bize 
çok fazla düşmez ama benim şahsi olarak 
Niyazi abiden etkilendiğim en önemli ta-
rafı onun yumuşak insanlığı. Hiçbir za-
man, zaman ve zeminden etkilenmeyen 
çok sağlam mütevazilik duruşu beni çok 
etkilemiştir.”

Prof.	Dr.	Yumuşhan	GÜNAY	
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Çanakkale Mahşeri Çanakkale’yi 
Anlattı
“Bir vefa programı olarak gerçekten çok 

mutlu olduk. İyi ki hazırlanmış, iyi ki Meh-
med Bey’i tanımışız. Allah rahmet eylesin 
kendisine de. Hazırlayanlara da çok teşek-
kür ederiz. Çok duygulandık, gerilere götür-
düler. Ben emekli edebiyat öğretmeniyim. 
Onun Çanakkale Mahşeri kitabıyla öğren-
cilerimi yetiştirmeye çalıştım, Çanakkale’yi 
anlatmaya çalıştım. Hakikaten Çanakka-
le’yi onun Çanakkale Mahşeri kitabıyla her-
kes anladı diye düşünüyorum. Allah rahmet 
eylesin, sizler de iyi ki varsınız.”

Tülay	ERSAN


“Bir Türk Gibi Yaşadı ve 
Bir Türk Gibi Öldü”
“Mehmed Niyazi demek aslında Türkiye 

demek. Türk halkı demek. Türk milletinin 
duygularını en veciz ve en güzel şekilde dile 
getiren müstesna bir şahsiyet demek. Bir 
Türk gibi yaşadı ve bir Türk gibi öldü. Biz 
de üzerimize düşen vefayı yerine getirerek 
bugün bu anma programında yanındayız. 
Bunun devam etmesi lazım Hocanın fikir 
ve şahsiyetinin bütün yönleriyle gelecek ne-
sillere aktarılması lazım. KOCAV’ın yapmış 
olduğu bu faaliyet de bunun çok güzel bir 
örneği, çok teşekkür ediyoruz.”

Doç.	Dr.	Hacı	İbrahim	DEMİRKAZIK


“Niyazi Abi Bir Nesli Yetiştiren 
Bir İnsandır”
“Allah rahmet eylesin. Biz Mehmed 

Niyazi abiyi 30 senedir tanıyoruz. Niya-
zi abinin romanlarıyla kitaplarıyla hem 
biz büyüdük, okuduk, hem de gençlerimi-
zi büyüttük, okuttuk. Niyazi abi bir nesli 
yetiştiren insandır. Ben kendisine de bunu 
söylerdim ‘Estağfurullah’ derdi ama cid-
den öyledir. Özellikle Çanakkale Mahşe-

ri’nin ve diğer, Millet ve Türk Milliyetçiliği 
kitabının... Hangi birisini sayayım bütün 
kitaplarının bir neslin yetişmesinde fikir 
sahibi olmasında Milli manevî değerleri 
kazanmasında büyük etkisi vardır. Kabri 
nur olsun, makamı cennet olsun. Bugün ki 
program da Mehmed Niyazi abiyi anmaya 
anlamaya ve ona dua etmeye inşallah vesile 
olsun, çok teşekkür ederiz.”

Doç.	Dr.	Bünyamin	AYÇİÇEĞİ


“Mehmet Niyazi Büyük Bir Ruh”
“Mehmet Niyazi’yi her şeyiyle anlatan, 

onun fikirlerini ortaya koymaya çalışan, esas 
Mehmet Niyazi’nin ruhunu anlatan çok gü-
zel, çok samimi, çok duygusal bir belgesel ol-
muş. Mehmet Niyazi bu milletin çok büyük 
bir değeri. Ve Mehmet Niyazi’nin Türk genç-
liğine tanıtılması gerekiyor. Mehmet Niyazi 
büyük bir mütefekkir, büyük bir ilim adamı, 
büyük bir ruh, büyük bir milliyetçi, büyük 
bir dava da var. Bunların da belgesele yan-
sıtılmasından dolayı ayrıca hoşnut olduğu-
mu ifade etmek istiyorum. KOCAV’a, Kültür 
Bakanlığına teşekkür ediyorum. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.”

Dr.	Öğr.	Üyesi	Mustafa	Hakkı	ERTAN



KOCAV KAGEM

KOCAV Kariyer Geliştirme Merke-
zi tarafından öğrencilerin kişisel 
ve ileriye dönük bakış açılarını ge-

liştirmek amacıyla her yıl itinayla düzen-
lenen Meslek Tanıtım Seminerleri’ne 26 
Haziran tarihinde akademisyenlik başlığı 
altında devam edildi. Google Meet üze-
rinden gerçekleştirilen Fatih Sultan Vakıf 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arş. Gör. 
Esra Gültekin yöneticiliğinde gerçekleşti-
rilen Seminer’de İÜ İletişim Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Mesut Aytekin, İstan-
bul Ticaret Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Arş. Gör. Ali Kürşat Sak akademisyenlikle 
ilgili görüşlerini ve tecrübelerini öğrenci-
lerimize aktardılar.

Arş. Gör. Gültekin ‘‘Akademi, iki yönü 
bulunan bir alandır. Akademisyenler, bir 
taraftan öğrencidir çünkü akademisyen 
sürekli olarak öğrenen ve üreten kimsedir. 
Diğer yönüyle akademisyen uygulama ça-
lışmalarıyla ders anlatımıyla öğrenci ye-
tiştirendir. Bu yüzden akademi süreklilik 
isteyen bir yaşam tarzıdır.’’ sözleriyle aka-
deminin muhteviyatına dikkat çekti.

Arş. Gör. Sak, akademisyenliği mesaisi 
olmayan, sürekli üretim gayesi bulunan, 
üretmeyi sevmenin zorunlu olduğu bir 
alan olarak tanımladı. Öğrencilerin aka-
demisyenlik hakkındaki düşüncelerinde 
belirgin farklılıklar oluştuğunu da belirtti. 
Arş. Gör. Sak gelen sorular üzerine yüksek 

lisans perspektifinin geniş tutulması ve 
dolasıyla spesifik alanlardan kaçınılarak 
kapsayıcılığı yüksek, majör konulara eği-
lim gösterilmesinin önemine değindi.

Arş. Gör. Gültekin ve Arş. Gör. Sak 
akademisyenlikte yabancı dilin son de-
rece önemli olduğunu ve bu kapsamda 
girilecek olan ALES, YDS, YÖKDİL gibi 
sınavlardan da bahsederek öğrencilerin dil 
konusundaki soru işaretlerine açıklık ge-
tirdiler. Yüksek lisans aşamasında öğrenci-
lerin ekonomik durumlarını da göze alan 
konuşmacılar çeşitli burs kurumlarını da 
dinleyenlerle paylaştılar. 

Diğer bir katılımcı olan Doç. Dr. Ay-
tekin de akademisyenlikteki sürekli ça-
lışma gerekliliğini özellikle vurgulayarak 
akademisyenliğin zihnen bir yorgunluk 
getirdiğini ifade ettikten sonra öğrenci-
lerin gözlerine bakıldığında bu yorgun-
luğun unutulduğunu sözlerine ekledi. 
Farklı alanlardaki akademisyenlerle çalış-
manın kişinin kendi alanını tayin etme-
sinde önemli rol oynadığını dile getirerek 
öğrencilere bu konuda tavsiyelerde bulun-
du. Akademisyenlikte nitelikten çok nice-
liğe verilen önemin arttığını belirten Doç. 
Dr. Aytekin bu husustaki eleştirilerini de 
öğrencilerle paylaştı. Bu meslekten alına-
cak verimin hangi yollarla arttırılabilece-
ğini kişisel deneyimleriyle aktardı ve şu 
nasihatlerde bulundu: ‘‘Üretilebilir bir tez 
seçimi, düzenli okuma, mutlak suretle yazı 
yazma ve sevilen bir tez konusu. Bunlar bir 
akademisyenin olmazsa olmazıdır.’’ 

Öğrencilerin soruları ve aktif katılımı, 
konuşmacıların bilgi birikimleri ve payla-
şımları ile interaktif bir biçimde gerçekleş-
tirilen Seminer, teşekkürler eşliğinde sona 
erdi.

Haber 
Enis BİLİCİLER 

(Gelişme 2)

KOCAV Meslek Tanıtım Seminerleri’nde 

İlme Yolculuk: Akademisyenlik
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KOCAV Kariyer Geliştirme Mer-
kezi’nin düzenlediği Meslek Ta-
nıtım Seminerleri’nin İktisadi ve 

İdari Bilimler Bölümü, 25 Mayıs günü 
saat 21.00’de gerçekleştirildi. Yöneticiliğini 
Bupa Acıbadem Sigorta Şirketi’nde denet-
men Bupa Acıbadem Sigorta Türkiye İç 
Denetim Başkanı Turgut Kozan’ın yaptığı 
programda ve Buharkent Kaymakamı Al-
per Açıkgöz, Birtep ve Sigortambir CEO’su 
Kürşat Köz ve Yeminli Mali Müşavir Ercan 
Özcan konuşmacılar arasında yer aldı. 

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi 
mezunu, sigortacılık alanında uzmanlaş-
mış Köz, ”Sigortacılık eskiden dar bir kesime 
hitap ederken bugün bankacılık sektörün-
den sonra en geniş ikinci sektördür. Sigorta-
cılık sektörünün iki özelliği var. Bunlardan 
birisi teminat verme, diğeri fon yaratma 
ve fon oluşturma özelliğidir. Bu anlamda 
Türkiye’deki emeklilik fonları, dünyadaki 
kıyaslarına göre en çok büyüyen fonlar 
arasında; GSYİH ile fonları oranladığımız 
zaman ise payı en küçük olan fonlar ara-
sındadır. Bu aslında bir negatiflik olarak 
gözükse de ciddi bir potansiyeli 
de barındırmaktadır.” Sektör-
deki son yeniliklerden de bah-
sedilen konuşmanın sonlarına 
doğru Köz, teknolojiye hâkim 
olunmasının kariyer açısın-
dan olmazsa olmaz bir nokta 
olduğuna değindi. 

İkinci konuşmacı Ercan 
Özcan hayat öyküsünden kı-
saca bahsederek konuşması-
na başladı. İÜ Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nden mezun olan ve 
vergi müfettişi olarak başladı-

ğı meslek hayatında 2015 yılında yeminli 
mali müşavir olarak devam eden Özcan: 
“Yeminli mali müşavirlik, mezun olunduk-
tan sonra hemen başlanabilecek bir meslek 
değildir. Yeminli mali müşavirlik yarı ka-
musal bir meslektir. Şirketleri maliye ba-
kanlığının verdiği mühür ile denetlersiniz 
ve bunun ardından her yıl Maliye Bakanlı-
ğı’na raporlar hazırlarsınız." 

Son konuşmacı İÜ Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi mezunu, Buharkent Kaymakamı 
Alper Açıkgöz idi. Açıkgöz, selamlamanın 
ardından sözlerine kaymakamlık mesle-
ğini tanımlayarak sözlerine başladı: “Kay-
makamlık, ilçenin, merkezi idarenin en bü-
yük yönetim görevlisi olarak tanımlanabilir. 
Osmanlı Türkçesinde kullanılan adıyla da 
kaymakamlık makam temsili anlamına gel-
mektedir. Günümüzde ise Cumhurbaşkan-
lığı temsilcisi veya idari yürütme vasıtası 
olarak kabaca tanımlanabilir. Kaymakam-
lık çok geniş yetki ve sorumluluğu sahiptir.” 
Bu sözlerinin ardından Açıkgöz, kayma-
kamlık sınavının, kamu sınavlarına kıyasla 
görece daha zor bir sınav olduğunu söy-

ledi. Yazılı sınavın ardından 
mülakat ve tercihle birlikte 
mesleki hayatının başladığını 
söyledi. Açıkgöz, kaymakam-
lık mesleğinin sorumlulukla-
rına ve kaymakam olabilmek 
için hangi yollardan geçilmesi 
gerektiğine etraflıca değindi. 

Vakıf Genel Sekreteri Ali 
Kuyu’nun değerlendirmele-
rinin ardından öğrencilerin 
soruları konuşmacılar tara-
fından cevaplandırıldı.

Haber 
Emre ATLIHAN 
(İhtisas 2)

İktisat ve İdari Bilimler Meslek Tanıtım 

Seminerleri Ufuk Açtı

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz
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Vakfımızın kuruluşunun 35. yılında 
başlatılan ve 16 Haziran 2022 Çarşamba 
günü 6.’sı çevrimiçi olarak gerçekleştiri-
len bölge toplantılarında rotamız, Yalova, 
Bursa ve Kocaeli’nde bulunan Vakıf men-
suplarımız oldu. Toplantıda, İstanbul’daki 
Vakıf üyeleriyle birlikte Marmara Böl-
gesi’ndeki KOCAV mensupları bir araya 
geldi. Toplantının açılışında Vakıf Başka-
nımız Av. Dr. Ali Ürey gelen konukları tek 
tek selamlayarak hâl hatır sordu.

Av. Dr. Ürey “Bizler Vakfın içinde birta-
kım çalışmalar yapıyoruz ama bunu sadece 
biz görüyoruz. Olur ki yakından hataları-
mızı eksiklerimizi göremeyiz. Bu sebeple 
toplanalım farklı ortamlardan, uzaklardan 
Vakfımız nasıl görünüyor konuşalım iste-
dik.” diyerek toplantının amacını açıkladı. 
Ardından toplantıda bulunan herkese bu-
lundukları yerden Vakfın nasıl göründü-
ğünü, olumlu olumsuz yanlarını sordu. 

“İstanbul’u Değerli Kılan 
KOCAV Gibi Vakıflardır”
Toplantıda Yalova Valisi Muammer 

Erol, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Aziz 
Yeniyol, Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Em-
rah Eray, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çe-
likkaya, Karamürsel Kaymakamı Osman 
Canbaba, Kırşehir Boztepe Kaymakamı 
Nurettin Yavuz ve 20 Vakıf mensubu/me-

zunu misafir edildi. KOCAV’ın faaliyetle-
rinden bahsedilerek yapılmış ve planlanan 
etkinler hususunda katılımcıların fikirleri 
alındı. 

Yalova Valisi Muharrem Erol “Üniver-
siteyi, İstanbul’u değerli kılan KOCAV gibi 
vakıflardır.” dedi. Kırşehir Boztepe Kayma-
kamı Nurettin Yavuz bu zamanda insanla-
rın güven problemi yaşadığını ve eğitim 
dostluklarının farklı olduğunu söyleyerek 
vakıfların bu konuda güzel işler yaptığını 
belirtti. Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Gökçen Kılınç Ürkmez, 
KOCAV gibi vakıfların az olduğunu ve bu 
sebeple çok değerli olduğunu belirtti.

KOCAV’da eğitim görmüş, vakit ge-
çirmiş olan katılımcıların yıllar sonra bir 
araya gelmiş olması, toplantının sıcak ve 
duygusal bir minvalde ilerlemesine vesile 
oldu. Her katılımcı kendini tanıtarak yıllar 
sonra neler yaptığını ve eski KOCAV gün-
lerine duyduğu özlemi ifade etti. Bazı katı-
lımcılar Saadettin Ökten, Erol Güngör gibi 
isimlerden ders almış olmanın ayrıcalığını 
ifade etti.

Yıllar sonra bir araya gelmenin etkisiyle 
tazelenen duyguların ve özlemlerin dillen-
dirildiği bölge toplantısı, KOCAV men-
suplarının güzel temennileri ve yüz yüze 
buluşma dileğiyle sona erdi.

Haber 
Nazlıcan İLHAN 

(İhtisas 2)

KOCAV 2. Marmara Bölge Toplantısı 

Gerçekleştirildi

1987-2022



2525
KOCAV 

Kİ
TA

P-
SÖ

YLEŞİ

KOCAV, alanlarında yetkin birbirin-
den kıymetli yazarları ve onların eserleri-
ni okuyucuyla buluşturduğu Kitap Söyle-
şi programına hız kesmeden devam etti. 
Dolu dolu sohbetlerle okuyucularını gönül 
hoşlukları içinde bırakan Kitap Söyleşi’nin 
29 Mayıs tarihindeki konuğu İÜ Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. Dr. 
M. Fatih Karakaya oldu. Yönlendiriciliğini 
Kırklareli Üniversitesi İktisat Bölümü Dr. 
Öğr. Üyesi Canan Özge Eğri’nin yaptığı 
sohbette, Arş. Gör. Dr. Karakaya’nın kale-
me aldığı KOCAV Yayınları Akademi Di-
zisi’nde çıkan “Son Klasik İlk Modern Piti-
rim Aleksandroviç Sorokin ve Sosyolojisi” 
isimli kitap konuşuldu.

Kitabın Hikâyesi
Arş. Gör. Dr. Karakaya özgeçmişi ve sos-

yoloji bölümü ile ilgili yolculuğunun seyri-
ni anlatarak sohbete başladı. KOCAV semi-
nerlerine devam ederken tanışmış olduğu 
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakülte-
si Sosyoloji Bölümü’nde görev yapan Prof. 
Dr. M. Tayfun Amman Hoca’nın tarihe, 
insana, topluma yaklaşımının ve akademik 
hikâyesinin ona ilham verdiğini dile getirdi.

Yüksek lisans döneminde tez danışma-
nının tavsiyesi üzerine “Çağımızın Bunalı-
mı” kitabı ile tanıdığı Sorokin’i çalışmaya 
başlamıştır. Soroki’nin Rus modernleş-
mesinin en sancılı döneminde Rusya’da 
bulunduğunu bunun yanı sıra Amerikan 
sosyolojisinin kendini kurumsallaştırdı-
ğı dönemde ABD’de bu çabaların bizzat 
kuramsal ve kurumsal aktörü olduğuna 
dikkat çekti. Bu durumun Arş. Gör. Dr. 
Karakaya’yı, sosyolojinin klasikleriyle bir 
ünsiyete soktuğunu ve ana akım Amerikan 
sosyolojisinin getirdiği çağdaş eleştirilerle 

tanışmasına vesile olduğunu ifade etti. 
Araştırma sürecinde Batı dışı modernlik 
örneği sunan Rusya’nın modernleşmesin-
den beslenerek yüksek lisans tezini kitap-
laştırdığını ve bu uzun soluklu maceranın 
meyvesinin de “Son Klasik İlk Modern” 
olduğunu ekledi.

KOCAV Farkı…
Bugün sivil toplum kuruluşlarının te-

reddütle yaklaştığımız yerler haline geldi-
ğini ancak bizim tereddütle yaklaşmamıza 
neden olacak tüm bağlaşıklardan münez-
zeh olan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 
İstanbul’da olmasının çok büyük bir şans 
olduğunu vurgulayan Arş. Gör. Dr. Kara-
kaya, burada akademik eğitimin tamamla-
yıcısı olan çeşitli okuma grupları veya se-
minerleri yakalama fırsatımızın olduğunu 
vurguladı. “Sosyal, edebi, kültürel, sanatsal 
alanlarda üniversite öğrencilerinin klasik 
müfredatta bulamayacakları konuları veya 
kendi üniversitelerinde tanıma fırsatı ya-

Hazırlayan 
Nilhan DİLEKLİ (İhtisas 2)

Kitap Söyleşi’de “Sorokin” Kitabı 

Ele Alındı
Arş. Gör. Dr. Karakaya, kitabının 
ikinci bölümünde Sorokin’in 
eserlerinin özetlerine değindiğini 
ve değerlendirmeler yaptığını 
dile getirdi. Sorokin’in en önemli 
çalışmalarından bir tanesi, çok erken 
bir dönemde toplumsal tabakalaşma 
ve toplumsal hareketliliğe dair bir 
eser olan “Toplumsal Hareketlilik” 
kitabıdır.

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz
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kalayamayacakları hocaları 
gördükleri ve onlarla birebir 
iletişim kurdukları, hayat-
larını değiştirecek çok ilginç 
kitap isimlerini duyacakları 
bir aile evi KOCAV. Bunların 
yanında politize olmaması 
ve kimseye minnet borcu ol-
maması gibi ayrıcalıklı nite-
liklere sahip.” sözleriyle KO-
CAV’ın da bu kuruluşlardan 

biri olduğunu söyledi.
“Sosyoloji Literatürünü 
Değerlendirdi”  
Politik aktivizmi ve Bolşeviklerle olan 

çatışmasından dolayı idam cezasına çarp-
tırılmış daha sonra affedilmiş bir mülteci 
aydın olan Sorokin‘in yaşamından bah-
seden Arş. Gör. Dr. Karakaya, Sorokin‘in 
otobiyografisi yayınlandıktan sonra Ame-
rikan Sosyoloji Derneği’nin başkanlığına 
seçildiğini, “Bugünün Sosyolojisi” başlıklı 
bir kitap yayınlayarak sosyoloji literatürü-
nün eleştirel değerlendirmesini yaptığını 
belirtti. Arş. Gör. Dr. Karakaya, Rusya’daki 
toplumsal hareketlilik ve Amerikan sos-
yolojisinin içinde bulunduğu çalkantılı 
dönemden hareketle sosyoloji yazım tari-
hine dair şu ifadelerde bulundu: “Bugün 
sosyoloji yazım tarihine baktığımızda sa-
nayileşme, kentleşme, demografik hareket-
lerle çeşitli sorunların bir meyvesi olarak 
sosyoloji disiplinin gelişme çizgisini görü-
rüz. Burada üç kurucu figürden bahsederiz. 
Marx, Durkheim ve Weber. Bu anlatı çok 
eksiktir. Bunlara Georg Simmel, Gabriel 
Tarde gibi isimleri de dâhil etmek gerekir. 
Kurucu isimlerin çalışmalarına baktığımız-
da Avrupa’nın sömürge geçişinin çok baskın 
olduğu bir sosyoloji tartışmalarını görürüz. 
Ve bu dönemde sosyoloji, merkez sömürge-
ci ülkelerdeki biz ile sömürgeleştirilen ilkel, 
öteki arasındaki farklarının araştırıldığı ve 
o toplumların nasıl medenileştirileceğinin 
tartışıldığı bir bağlamdadır. Yine bunun ya-

nında Protestan toplumsal reform hareke-
tinin etkili olduğu özellikle iç savaş sonrası 
suç örgütlerinin artması gibi çalkantıların 
izlendiği bir bağlamın da varlığını unutma-
mamız gerekir.”

“Sorokin’in Hayatı 
Üç Dönemde Şekillendi”
Mümtaz Turhan, Erol Güngör, Nilgün 

Çelebi gibi sosyolojide çeşitli hocaları et-
kileyen Soroki’nin yaşamındaki farklı-
lıkların neden kaynaklandığı ve nasıl bir 
sefer izlediği sorusu üzerine devam eden 
sohbette, Rusya’daki çocukluk dönemle-
rindeki manevi, toplumsal devrime yol 
açacak çalkantılı politik iklimin ve oradaki 
ideolojik münazaralar üzerinden edindiği 
bazı şeylerin Sorokin’in hayatını değiştir-
diğine değindi. Hayatının üç temel dönem 
üzerinden şekillendiğini ifade eden Arş. 
Gör. Dr. Karakaya, bu üç dönemi şöyle 
ifade etti: “İlk olarak Pozitivist bakışa sahip 
olduğu bir dönem ardından özellikle Birinci 
Dünya Savası öncesi ve sonrası ile beraber 
hayal kırıklığına uğradığımız bir dönem 
vardır. Üçüncü ve son olarak da çağın in-
sanlığın ilerlemeci bakışana cevap verir bir 
yere gitmediği dolayısıyla bir kıyamet çöküş 
senaryosunun baskın olduğu çağın teşhisi 
dönemi söz konusudur. Bu bahsettiğim üç 
dönemi Sorokin kendisi ifade ediyor. Ben ise 
Sorokin’in hayatını anlatırken onun bahset-
tiği üç temel evreyi esas alarak kitabımda 
beş temel evreden bahsettim.”

Sohbetin sonuna doğru gelirken kitap 
yazma sürecinden bahseden Karakaya, yaz-
mış olduğu tezi kitaplaştırma sürecinin ken-
disi için büyük bir tecrübe olduğunu söy-
ledi. Sosyal bilimler alanında tez çalışması 
yapacak gençlere okuma ve yazmaya dair 
edebi metinleri takip etmelerinin önemine, 
Dünya ve Türk klasiklerini okumada cesa-
retli olmaları gerektiğine vurgu yaptı. Arş. 
Gör. Dr. Karakaya’nın yazma ve okumaya 
dair bize yeni kapılar açacağını düşündüğü 
kitap önerileri ile yayın sonlandırıldı. 

KOCAV Yayıncılık için 
karekodu okutunuz

1987-2022
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KOCAV Yayınları tarafından çıkarılan 
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 46. 
sayısı okuyucu ile buluştu. Dergi bu sayıda 
da birçok konuya farklı bakış açısı sunan 
önemli makalelere ev sahipliği yaptı. Der-
ginin 46. sayısında 8 özgün makale kaleme 
alındı. Bu makalelerin yazarları ve başlık-
ları ise şu şekildedir: 

Derginin bu sayısında yer alan 8 maka-
lenin yazarları ve başlıkları ise şu şekilde-
dir: Engin Eroğlu’nun “Tuna Bulgarlarının 
Din Değiştirme ve Milliyetlerini Kaybetme 
Meselesi”, Serap Sunay’ın “Müsriflikten, 
Müflisliğe Bir Hanedan Damadının Port-
resi: Mısırlı İbrahim İlhami Paşa’nın Tere-
kesi”, Yasemin Tümer Erdem’in “Osmanlı 
Modernleşme Sürecinde Müfettiş Rapor-
larına Göre Öğretmenlerin Nitelikleri”, Fı-
rat Küskü’nün “2. Abdülhamid’in Madalya 
Siyaseti: Liyakat Madalyası Örneği”, Hasan 
Akay’ın “İstiklal Marşı’nın Kavramsal Bo-
yutları (Hafıza Tarih Unutma ve Düşün-
me Kavramları Bağlamında Mutlak Metin 
Merkezli Holistik Okuma ve Yorumlama)”, 
Ramazan Arı’nın “Türk Misafirperverliği: 
Klasik Türk Şiirinde Mihman”, Nurgül Ka-
rayazı’nın “Nizami ve Fuzuli’nin ‘Leyla ve 

Mecnun’ Mesnevisinde Miraç Hadisesi, 
Betül Özbay’ın “Manihaist Tövbe Duası 
‘Huastuanift’in Eski Uygurca ve Soğdca 
Nüshalarındaki Anlatıcı Bakışı ile Doğu 
Manihaizmi’ndeki İbadet Usulleri”.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 
46. Sayısına https://tkidergisi.com adre-
sinden erişim sağlayabilirsiniz.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 
20 yıldır yayınlanmaya devam eden sos-
yal ve beşerî bilimler konulu akademik 
yazıların yer aldığı uluslararası hakemli 
bir dergidir. Derginin genel editörlüğünü 
Prof. Dr. Nihat Öztoprak, tarih alanında 
editörlüğünü Prof. Dr. Davut Hut, ede-
biyat alanında editörlüğünü ise Doç. Dr. 
Ümran Ay Say yapmaktadırlar. 

Bahar ve güz olmak üzere yılda iki kez 
yayınlanan dergide dilbilim, halk edebi-
yatı, ortaçağ tarihi, yakın çağ tarihi, eski 
ve yeni Türk edebiyatı, çağdaş Türk leh-
çeleri, Türk kültür tarihi, Kafkasya tarihi 
gibi birçok alanı kapsayan makaleler yer 
almaktadır.

20 Yıldır Bilime Büyük Katkı

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 

46. Sayısı Çıktı

Haber 
Nazlıcan İLHAN (İhtisas 2)

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz
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KOCAV, 2022 yılında farklı üniver-
sitelerden 23 öğrencisini mezun 
etti. Mezun öğrencilerle, 23 Mayıs 

tarihinde saat 11.00’de kahvaltılı bir top-
lantı gerçekleştirildi. Toplantıda öğren-
cilerin gelecek planlamaları konuşuldu. 
Toplantıda öğrenciler sırayla söz alarak 
mezun olduktan sonra hangi mesleği icra 
etmek istediklerini, kariyer planlamalarını 

ve kendilerini hangi şehirde gördüklerini 
anlattı. 

Lisans eğitimlerine şahit olduğumuz 
öğrencilerimizin mezuniyetleriyle bu yıl da 
onurlandık, gururlandık. Üniversite eğitim-
lerini tamamlayarak hayatlarının önemli bir 
bölümünü geride bırakan KOCAVlı yeni 
mezun arkadaşlarımızı tebrik eder, bundan 
sonraki hayatlarında başarılar dileriz.

KOCAV	2022	MEZUNLARI
AD-SOYAD ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM

ABDOULAYE JİBO İBN HALDUN YÖNETİM BİLİMLERİ İŞLETME

AFRA YÖRÜKOĞLU İSTANBUL HUKUK HUKUK

ALİ MERT LEBLEBİCİ YİRMİ DOKUZ MAYIS İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER EKONOMİ

ASLI NUR LEKESİZBAŞ İSTANBUL HUKUK HUKUK

AYŞENUR GÜZ CERRAHPAŞA SAĞLIK BİLİMLERİ FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON

BEYZA NUR YILMAZ İSTANBUL İLETİŞİM RADYO TELEVİZYON VE 
SİNEMA

BURHAN KEREM ÖZDEMİR YİRMİ DOKUZ MAYIS İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER SİYASET BİLİMİ VE 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER

FATİH GÜNEY İSTANBUL HUKUK HUKUK

FURKAN DOĞAN MEDENİYET TIP TIP

GÜLSÜM HAKSEVER BEYKENT HUKUK HUKUK

MUHAMMED TAHA ERİŞGİN SAĞLIK BİLİMLERİ YAŞAM BİLİMLERİ PSİKOLOJİ

MUHAMMET SEFA İLHAN İSTANBUL İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER SİYASET BİLİMİ VE 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER

OĞUZHAN GÜLER MEDENİYET MÜHENDİSLİK VE 
DOĞA BİLİMLERİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

RECEP ATABEY ESEN İSTANBUL HUKUK HUKUK

SALİH TEVKE İSTANBUL İKTİSAT MALİYE

SERAY BURĞAÇ KAYA BOĞAZİÇİ UYGULAMALI BİLİMLER ULUSLARARASI TİCARET

SUNA ALBAYRAK FATİH SULTAN MEHMET HUKUK HUKUK

ŞAFAK YILDIRIM SABAHATTİN ZAİM İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ SİYASET BİLİMİ VE 
KAMU YÖNETİMİ

TUNAHAN SEFA AYDIN İSTANBUL HUKUK HUKUK

YADİGÂR BAYAZIT İSTANBUL AYDIN SAĞLIK BİLİMLERİ ODYOLOJİ

YAHYA ARSLAN İSTANBUL SİYASAL BİLGİLER SİYASET BİLİMİ VE 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER

YUSUF BİLAL AKKAYA FATİH SULTAN MEHMET EDEBİYAT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YUSUFCAN ERGÜN SAĞLIK BİLİMLERİ HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ PSİKOLOJİ

Haber 
Zehra DAMAR 

(KOCAVlı Mezun)

KOCAV 2022 Mezunlarını Uğurladı

1987-2022
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KOCAVlı öğrencilerin bir yıllık sü-
reçlerini değerlendirdiği Bahar 
Dönemi Değerlendirme Toplantı-

sı, Giriş, Gelişme ve İhtisas Seminerlerini 
tamamlayan öğrencilerin katılımlarıyla 28 
Mayıs tarihinde Erol Güngör Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. 

Her dönem sonunda gerçekleştirilen 
Dönem Değerlendirme Toplantıları, son-
raki dönemlerde yapılacak çalışmaların 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına büyük 
önem taşımaktadır. Uzun bir aradan sonra 
yüz yüze yapılan Dönem Değerlendirme 
Toplantısı’na Vakfımızın yöneticileri ve 
öğrencileri katılım sağladı. 

Dönem Değerlendirme Toplantısı, 
Vakıf Başkanımız Av. Dr. Ali Ürey›in ko-
nuşmasıyla başladı. Toplantı, eğitimlere, 
seminerlere, programlara katılan ve görev 
alan öğrencilerin düşüncelerini söyleme-
siyle devam etti. Bütün dönemdeki Vakıf 
çalışmalarını, Seminerlerini, Divan Soh-
betlerini yüz yüze tamamlamanın mutlu-
luğunu yaşadığını ifade eden Av. Dr. Ürey, 
dönemdeki gelişmelerin değerlendirilmesi 
amacıyla öğrencilere çeşitli sorular yönelt-
ti. Samimi bir ortamın olmasından dolayı 
mutlu olduklarına vurgu yapan öğrenciler, 
sosyoloji, sanat, tarih, coğrafya ve diğer 
alanlardaki dersler hakkında görüşlerini 
paylaştılar. Öğrencilerin büyük bir çoğun-
luğu memnuniyetlerini dile getirirken bü-
tün bu tarih ve coğrafya gibi sosyal alanla-
rın yanı sıra fen bilimleri alanları üzerine 

de seminerler verilmesi önerisi gibi görüş-
lerini de ilettiler. 

Toplantının sonunda Vakfımız Eğiti-
minden Sorumlu Başkan Yardımcısı Üm-
ran Ay Say’ın değerlendirmesi, teşekkürü 
ve temennisi yer aldı. Eğitiminden Sorum-
lu Başkan Yardımcısı Ay Say, öğrencilerin 
kendilerini bu denli rahat, güzel ve saygılı 
ifade etmesinden mutlu olduğuna ayrıca 
belirtti. 

2022 Bahar Dönemi Değerlendirme 
Toplantısı, Vakıf Başkanı’nın yorumlardan 
ve eleştirilerden mutlu olduğunu belirtme-
sinin ardından “Biz sizi fikri hür yetiştir-
mezsek siz dünyaya hizmet veremezsiniz” 
cümlesiyle son buldu.

Haber 
Aybala KÜÇÜKGÖÇEN 
(Gelişme 2)

KOCAV 2022 Bahar Dönemini 

Değerlendirdi
Gerek Vakıf çalışmaları gerek Divan 
Sohbetleri gerekse de Seminerlerle 
kişisel gelişime katkıda bulunan 
KOCAV’da, 2021 Güz Dönemi 
küresel salgın sebebiyle hibrit 
olarak gerçekleştirilmişti. Bahar 
Dönemi'ndeki seminer ve etkinlikler 
ise yüz yüze gerçekleştirilerek 
İhtisas 1 ve 2 öğrencilerinin sunum 
yaptıkları öğrenci sempozyumuyla 
tamamlandı.

 KOCAV 2021-2022 
dönemi için tıklayınız.
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Fikriyatı ile KOCAV’ın 
misyonuna ilham olan ve 
vizyonunu besleyen sosyal 
bilimci Prof. Dr. Erol Gün-
gör’ü ve düşünce dünya-
sını anlatan “Bu Ülkenin 
Meselelerine Dair Bir Erol 
Güngör Kitabı” kitabı Tez-
kire Yayınları tarafından 
yayımlandı. Vefatının 39. 
yıldönümüne ithaf edilen 

367 sayfalık kitap, Prof. Dr. Mustafa Kemal 
Şan’ın editörlüğünde hazırlandı oluşan bu 
eserde KOCAV Vakıf Meclis Üyelerimiz ve  
Seminer hocalarımızdan Prof. Dr. Tahsin 
Görgün ve Doç. Dr. Adem Bölükbaşı’nın 
da birer yazısı bulunuyor.  

Editör Prof. Dr. Şan, Erol Güngör’ün 
ülkemize ait ele aldığı meseleleri günümüz 
şartlarına göre değerlendirmek amacıy-
la yola çıktıklarını ifade ediyor. Eser, Erol 
Güngör’ün fikriyatının kurucu değerleri 
ekseninde eleştirel değerlendirmeler de 
içeriyor. Ziya Gökalp ve Mümtaz Tur-
han’ın yaptığı gibi kendinden sonraki ne-
siller için çağdaş Türk düşüncesinin yol 
haritasını belirginleştirmeyi hedefleyen 
Erol Güngör’ün yol haritasına katkı sağ-
layan bu eserde toplamda on üç başlıktan 
oluşan ayrı bölümler bulunmaktadır.  

Erol Güngör’e Göre İlim ve Üniversite
Prof. Dr. Görgün, eserde “Türkiye’de 

İlim ve Üniversite Sorunu: Erol Güngör 
Perspektifinden Bir Tahlil” başlığıyla dü-
şüncelerini kaleme almıştır. Eserin bu 
bölümünde Prof. Dr. Görgün, Erol Gün-
gör’ün hem hakim olduğu alandaki Batı 
düşüncesini hem de Osmanlı maarifini 
özümsemiş bir düşünür olmasını Erol 
Güngör’ün perspektifinden kapsamlı bir 

şekilde değerlendirmiştir. Yazı, Türk kül-
türünün ilim olarak kabul edilmesi, ma-
nevi ve sosyal ilimler konu olduğunda 
önce kendi toplumumuza sonra toplumun 
zaman içerisinde kendi sorunlarını hallet-
mek için geliştirdiği makul yollara bakıl-
ması hususlarına değinilmektedir. Ayrıca 
Erol Güngör’ün ilmi ele alış biçiminden 
başlayarak neden Türkiye’de bir üniversite 
problemi olduğu da detaylıca nitelendiril-
mektedir.

Erol Güngör ve Din
Eserde “Soğuk Savaş Dönemi Türki-

ye’sinde Din Eğitimi Sorununa Dair Tar-
tışmalar” başlığıyla ele alınan bölüm ise 
Doç. Dr. Bölükbaşı’ya ait. Eserin bu bölü-
münde Doç. Dr. Bölükbaşı, Prof. Dr. Erol 
Güngör’ün dönemsel şartlara göre 1945 
sonrası yaşanan soğuk savaş döneminde, 
Türkiye’de din ve din eğitimi alanında ya-
şanan tartışmalara getirdiği bakış açısına 
değiniyor. Doç. Dr. Bölükbaşı günümüz-
de hala bir tartışma konusu olan laikliğe 
Erol Güngör perspektifinden bakıyor ve 
dönemin şartlarına göre bu hususu itina 
ile değerlendirerek laikliğin bir kültür ve 
medeniyet çatışması olarak algılandığını 
ve bu bağlamda ele alarak çözümlenmesi 
gerektiğini açıklıyor.  

Eserde ayrıca “Erol Güngör’ün Kültür 
ve Medeniyet Anlayış’’, “Sosyolojik Mil-
liyetçilik Açısından Erol Güngör’’, ‘‘İslam 
Tasavvufunun Meseleleri: Değişken, Kay-
nak, Pratik’’, ‘‘İslamcılık ile Milliyetçilik 
Arasında Erol Güngör’’, “Yerel-Nesnel Bir 
Bilim İnsanı ve Milletin Organik Aydını 
Erol Güngör’’,  “Dönemin Şartlarının Dü-
şüncelerini Bütünüyle Şekillendiremediği 
Bir Entelektüel: Erol Güngör’’ gibi başlık-
lar yer almaktadır. 

‘‘Bu Ülkenin Meselelerine Dair 
Bir Erol Güngör Kitabı’’ Çıktı 

Haber 
Gülceren KÖKCE 

(İhtisas 2)

1987-2022
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Vakıf meclis üyemiz ve seminer hoca-
larımızdan Prof. Dr. Zeki Arslantürk’ün 
Prof. Dr. Ertuğrul Hamit Arslantürk ve 
Prof. Dr. Mustafa Usta ile birlikte “Doğu 
Karadeniz Üzerine Sosyal Araştırmalar” 
adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Eser başta 
Trabzon olmak üzere diğer Doğu Karade-
niz illerini de içine alacak şekilde bölgenin 
sosyal-kültürel yapısını ve değerlerini irde-
leyerek okuyucuya bölge ile ilgili en kap-
samlı bilgileri sunmaktadır. Kitap üç ana 
başlık altında şekillenmiştir. Bunlar: Doğu 
Karadeniz Bölümünde Çay-Mono Kültürü 

Ve Sosyo Ekonomik Değişme, Trab-
zon’da Şehirleşme Eğilimleri Ve Ke-
nar Mahalle Hayatı son olarak Doğu 
Karadeniz’de Etnik Grup İddiaları Ve 
Misyonerlik Faaliyetleri şeklindedir. 
Birinci ve ikinci bölüm birbirinden 
bağımsız iki farklı konuyu ele alırken son 
bölüm bu iki konuyu ortak değerleriyle in-
celeyip bölge halkının karşı karşıya kaldığı 
problemleri okuyucuya aktarmıştır. Prof. 
Dr. Zeki Arslantürk’ün bu kitabını seçkin 
kitap mağazalarından ve internet satış ad-
reslerinden temin edebilirsiniz.

Vakıf Meclis Üyemiz Prof. Dr. Zeki Arslantürk’ün 

“Doğu Karadeniz Üzerine Sosyal Araştırmalar” 
Kitabı Çıktı

Vakıf Meclis Üyemiz ve Seminer Ho-
calarımızdan Bünyamin Aksungur, nisan 
ayında Türk dünyasının usta bestekâr ve 
ifacısı merhum Ali Baba Memmedov’un 
40. Gün Anma Konseri’ne katılmak üzere 
Azerbaycan’a ziyarette bulundu. Azerbay-
can halk müziğinin üstatlarından ve “va-
tan aşkı” üzerine yazılmış pek çok esere sa-
hip Memmedov’u anma etkinliği Mugam 
Sarayı’nda düzenlendi. Birçok ünlü sanat-
çının merhum Memmedov’un eserlerini 
seslendirdiği gecede Bünyamin Aksungur 
da üstadın bir eserini seslendirip onunla 
ilgili anılarını paylaştı. 

Gönül Dostlarının Buluştuğu 
Organizasyonlar
Azerbaycan ziyaretine yoğun bir şekil-

de devam eden Aksungur, çeşitli radyo ve 
televizyon programlarında yer aldı. Azer-
baycan İctimai TV’de Üstad Dersi progra-

mında kemança virtiözü 
Munis Şerifov’un canlı 
yayın konuğu olan Aksun-
gur, zengin Türk müziği ve 
müzik aletleri üzerine soh-
bet gerçekleştirdi. Aksun-
gur, ziyaretinin ilerleyen 
günlerinde AZ Radyo’da 
bir programa ve Medeni-
yet TV’deki Seher Çağı sabah kuşağı prog-
ramına katılarak derin müzik bilgisi ve 
repertuarı ile unutulmaz anlara imza attı.

Liselerde Türk Dünyası Esintisi 
Hedef Lisesi ve Türk Dünyası Bakü 

Atatürk Lisesi’nde öğrencileriyle de bir 
araya gelen usta sanatçımız, Türk dünyası 
ezgilerini Bakü’nün gençleri için seslendir-
di. Şarkılara coşkuyla eşlik eden öğrenci-
ler, hocamızın konser ve sohbetlerinden 
renkli görüntüler bıraktı.

Vakıf Meclis Üyemiz Bünyamin Aksungur 
Azerbaycan’da Türkiye’yi Temsil Etti
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“Şu alemde saklı duran birçok ilim 
vardır. Ah! Onları taşıtabilecek erleri bul-
sam.” İşte o meşakkatli yolları aşan, ilim 
kervanı erlerinin keşfettikleri diyarlarda 
serpiştirdikleri tohumların mahsulü olan 
Rengâhenk Dergisi’nin 53. sayısı yayım-
landı. Ardında bıraktığı nice sayılarla bir-
likte gelin, hep birlikte kervanımızda birer 
ilim şerbeti içip 53. sayımızın birbirinden 
kıymetli yazılarından oluşan bu yolculuğa 
iştirak edelim. 

Defteri-i Kadim bölümünde ‘‘Osmanlı 
Devleti’nde Diploması ve İlk Temsilcileri’’ 
ile Osmanlı diplomasisinin önemli nok-
talarını vurgulayan Aybala Tüzün bizleri 
karşılıyor. Ardından Hilal Nur Güney’in 
kaleminden ‘‘E.E’’ okurlarını tarihin ve şi-
irin hemhal olduğu beyitleriyle selamlıyor. 
Makale bölümünde Meryem Karakulak’ın 
fikir ve bilgilerini incelikle işlediği ‘‘Bü-
yük Taarruz’un 100. Yılı’’ okuyucularına 
Kurtuluş Savaşı ruhunu yeniden yaşata-
rak tarihin bilinmeyenlerine dem vuru-
yor. Nuray Şişko’nun ‘‘TV Programlarında 
İnsanı Şekillendirme Gücü’’ çevirisi oku-
yucusuna televizyonun gerçeklerinden 
bahsederken ‘‘Filtre Kahve’’ ile Oğuzhan 
Kanat, modanın travmatik bir gerçeklik 
olduğunu carpe diem mağazasında nostal-

ji reyonunun tükendiğini, 
fütürizm rafının yağma-
landığını anlatıyor. Sizler 
de kahvelerinizden birer 
yudum alırken raftakiler 
bölümünde Yusuf Bilal 
Akkaya’nın insan olgusu 
çerçevesinde neşrettiği 
‘‘Olgun Bir Eser: Biz İn-
sanlar’’ ile modern insa-
nı okuma fırsatı yakalı-
yoruz. ‘‘Dur-Dinlen… 
Spor Hayatında Yer 

Alsın’’ röportajıyla Merve Öksüz, Turgut 
Kozan ile sohbetlerini okuyucularıyla pay-
laşırken İncir Çekirdeği köşesinde Ayşe 
Burhan Aytekin’in ‘‘Canlı Süs Eşyaları’’ 
adlı yazısı bol anekdotu, arabesk sosu ve 
flashback geçişleriyle okuyucusunu ser-
semleten sıra dışı bir biyografi olan Fink’i 
ele alıyor. Serbest kürsümüzden Beyzanur 
Kandemir’in ‘‘Toprak Alıştırır’’ yazısı top-
rak, yöre ve bereket konularını ele alarak 
tam bir Türkiye mozaiği meydana getiri-
yor.

Dergimizin kültür ve sanat bölümün-
de ‘‘Bugünün Sanatçıları 2: Sanatla İç İçe 
Bir Hayat’’ yazısıyla Şeyma Nur Gültekin, 
minimalist müzik akımının Türkiye’deki 
temsilcilerinden olan Büşra Kayıkçı’nın 
sanat serüvenini ele alıyor. Doç. Dr. Üm-
ran Ay Say’ın kaleme aldığı ‘‘Divan Şiiri-
nin Bilge Sesi’’ yazısında Ragıp Paşa’nın 
kalemini milletine adadığının nişaneleri 
okuyucularına neşrediliyor. Sümeyye Ör-
nek’in ‘‘İstanbul’da Bir Filozof ’’ yazısında 
Prof. Dr. Teoman Duralı’nın namütenahi 
fikir dünyasını ve felsefe bilimindeki etki-
leri vurgulanıyor ve hemen ardından Nu-
rettin Çökmez ‘‘Barış Hasreti’’ ile savaşın 
karanlık yüzünü, barışa hasret kalan ço-
cukların gözyaşlarını sinenizde hissetme-
nizi sağlıyor. Hasbihal’de şöyle bir solukla-
nıp ‘‘60 Yıllık Emek: Özkonak Lokantası’’ 
yazısı ile Ayşenur Güz ve Burhan Kerem 
Özdemir geçmişten günümüze esnaf kül-
türünü ve esnaflık mesleğinin ince nokta-
larını bizlerle paylaşıyorlar. 53. sayı muh-
teviyatı ile okuyucusuna ilimin her rengini 
hissettiren yukarıda bahsi geçen geçmeyen 
‘‘Zamanın Rüyası, Ayraç Efendi ile Püskül 
Hanım, Fotoğraf Söze Geldi, Tekno-can, 
Ocak’ta Mizah Var, Üçüncü Göz, Deneme, 
Çelebi’’ köşelerinde siz okuyucuları ile bu-
luşmayı bekliyor. 

İlim Sahifelerinde Bir Nefes: Rengâhenk 53. Sayı

Haber 
Enis BİLİCİLER 

(Gelişme 2)

1987-2022
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Atama
- Vakıf Meclisi Üyemiz Dr. Öğretim Üye-
si Necmettin Özmen, İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe 
Öğretmenliği programında yaptığı çalış-
malar neticesinde doçent unvanı almaya 
hak kazanmıştır. 
- Mezunlarımızdan, Düşünce Dergisi Ya-
yın Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Çalış-
kan, Pamukkale Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Dekan Yardımcılığına atanmıştır.
- Mezunlarımızdan, Düşünce Dergisi Ya-
yın Kurulu Üyesi Erhan Akkaş Sakarya 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İs-
lam İktisadı ve Finansı Bölümü’ne Dr. Öğr. 
Üyesi olarak atanmıştır.
- Mezunlarımızdan Sakarya Bölge Adliye 
Mahkemesi Üyesi Ramazan Kepoğlu, İs-
tanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine 
atanmıştır.
- Mezunlarımızdan İslâhiye Hâkimi Mer-
ve Naciye Dinç, Bolvadin hakimliğine 
atanmıştır.
- Mezunlarımızdan Ankara Hâkimi Ulu-
kan Maden, Saruhanlı hakimliğine atan-
mıştır.
Mensuplarımızdan Samsun savcısı Fatih 
Ayaz, Samsun Başsavcı vekilliğine atan-
mıştır.
- Mezunlarımızdan Seher Doğaner, Erzu-
rum-Horasan’a ilçe seçim müdürü olarak 
atanmıştır.
Kendilerini tebrik eder, yeni görevlerinde 
başarılar dileriz.
Düğün
- Mezunlarından Şahin Karpuz, 22 Hazi-
ran 2022 tarihinde gerçekleştirilen düğün 
merasimiyle Mine Er ile dünya evine gir-
miştir.
- Mezunlarımızdan Semin Özkan, 25 Ha-
ziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen dü-
ğün merasimiyle Ferhat Işık ile dünya evi-
ne girmiştir.
- Mezunlarımızdan Ebru Kelat, 26 Hazi-
ran 2022 tarihinde gerçekleştirilen düğün 
merasimiyle Yusuf Dülek ile dünya evine 
girmiştir.

- Mezunlarımızdan Hilmi Temel, 26 Hazi-
ran 2022 tarihinde gerçekleştirilen düğün 
merasimiyle Fatma Uğuz ile dünya evine 
girmiştir.
- Mezunlarımızdan Ahmet Can Çeküç ve 
Hilal Güler, 26 Haziran 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen düğün merasimiyle dünya 
evine girmiştir.
- Mezunlarımızdan Ebru Erman, 7 Ağus-
tos 2022 tarihinde gerçekleştirilen düğün 
merasimiyle İsmail Battal ile dünya evine 
girmiştir. 
- KOCAV Bülteni Yayın Kurulu Eski Üye-
si Ahmet Çay ve mezunlarımızdan Ayşe 
Sarıkoç, 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleş-
tirilen nikâh merasimiyle dünya evine gir-
miştir.
Çiftlerimize mutluluklar dileriz.
Doğum
- Mezunlarımızdan Orhan Önder'in Huma 
ismini verdikleri kız çocukları dünyaya gel-
miştir. 
- Mezunlarımızdan Egemen Fatih Da-
bak’ın Zeynep Hüma ismini verdikleri kız 
çocukları dünyaya gelmiştir.
- Mensuplarımızdan Yasin Cemal Gala-
ta’nın Aybike ismini verdikleri kız çocuk-
ları dünyaya gelmiştir.
Küçük KOCAVlılara hayırlı ve bereketli 
bir ömür dileriz.
Vefat
- Vakıf Meclisi Üyemiz H. Engin Tuncer’in 
annesi vefat etmiştir.
- Vakıf Meclisi Üyemiz İsmail Güneş’in 
annesi vefat etmiştir.
- Vakıf Meclisi Üyemiz Eyüp Arıcan’ın kar-
deşi vefat etmiştir.
- Mezunlarımızdan Fatih Şahinoğlu'nun 
babası vefat etmiştir. 
- Mensuplarımızdan Abdülkadir Akıl’ın 
annesi vefat etmiştir.
- Mensuplarımızdan Sedat Dur'un babası 
vefat etmiştir.
- Mensuplarımızdan Prof. Dr. Abdulkadir 
Donuk vefat etmiştir.
Merhum ve merhumelere Allah’tan rah-
met dileriz

Haber Grubu:
H. Aybala TÜZÜN 
(İhtisas 2)
Yusuf Ekrem ÇELEBİ 
(Giriş 2)



HAKK’A YÜRÜ
YEN

 KOCAVLILAR

Tasavvuf ve kültür dünyamızın ki-
lometre taşlarından, “hocaların 
hocası” Prof. Dr. Emin Işık, bir 

ilahiyatçı, hafız, akademisyen, mutasav-
vıf, Mevlîdhan ve bir Mesnevîhan’dır. 
Seminer Hocalarımızdan, aynı zamanda 
Vakıf Meclis Üyemiz Emin Işık, haiz ol-
duğu bu sıfatları ile yaşantısının sonuna 
değin yer aldığı meclislerde velut sohbet-
lerini, kendisini dinleyenlerin istifadesi-
ne sunmuştur. 

Kur’an’ı Ahlakıyla 
Üzerinde Taşıyan Bir Hafız
Emin Işık, yaşantısı ve yazın hayatına 

kazandırdıkları ile Türk kültür hazinesinin 
başta gelen isimlerinden birisidir. Küçük 
yaşlarından başlayarak içerisinde yetiştiği 
ilim ve din çevresi itibariyle Osmanlı’nın 
sohbete dayalı irfan kültürünü taşıyanların 
son temsilcilerindendir. Sohbet kültürüyle 
birleşen musikiye olan temayülü de kendi-
sini musiki meclislerinin aranan ismi hali-
ne getirmiştir. Bu sayede anlattığını anlaşı-
lır kılarak söylediğini samimi şekilde ifade 
ederek bulunduğu mekâna nükte ve neşe 
getirmiştir. 

Işık, aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in 
ahlakını da edinmeye gayret gösteren bir 
hafızdır. Tilavetinin kuvvetli olması ve 
okuduğu ayetlerin de anlamını bilmesi se-
bebiyle manayı ses tonuyla adeta sanatkâ-
rane bir biçimde duyurarak dinleyenlere 
Kur’an’ın ahengini hissettirmiştir. Allah’ı 
en büyük sevgili olarak nitelendiren Emin 
Işık, aynı zamanda büyük bir Allah aşığıdır. 
O mutasavvıf kimliği ile en sevgiliye olan 
muhabbetini Yahya Kemal’in “Yanar bir 
çöldür iklîm-i muhabbet nem kabul etmez” 
dizesindeki gibi ihlas dolu bir yangınla sür-
dürmüş ve aşkını, ömrü boyunca kendisini 
İslam’a adayarak göstermiştir. Öyle ki Işık, 
dinin manevi tarafıyla ilişkili bir disiplini 
olan tasavvufun günümüzde yaşanıp yaşa-
namayacağı hakkında “Aşkı Meşk Etmek” 
isimli eserini kaleme almıştır. Eserinde ta-
savvufu açıklamak için sıraladığı tanımlar-
dan birinde, “Tasavvuf, Allah’a kul olmanın 
şükrünü ve sevincini yaşamaktır.” ifadesini 
kullanır. Ona göre şükür bizim mutlulu-
ğumuzdur ve mutlu olmak isteyenlerin 
bol şükretmeleri gerekir. Yine bu noktada 
tasavvuf Allah’a ne kadar muhtaç olduğu-
muzun bilincinde olmaktır. 

Aşkı Meşk Eden Bir Muhabbet Ehli: 
Emin IŞIK

Aşkı Meşk Eden Bir Muhabbet Ehli:

Hazırlayan 
Beyzanur KANDEMİR 

(İhtisas 2)
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İslam Ahlakıyla 
Müzeyyen Bir Yaşantı
Emin Işık, 83 yıllık yaşantısının sonuna 

değin dile getirdiklerimizle birlikte geti-
remediğimiz nice vasıflarını İslam ahlakı 
ve Allah aşkı ile adeta müzeyyen kılmış, 
bu kişiliğine uygun yaşantısı ile de geride 
kalanlara yarınlarımız için bir istikamet 
çizgisi çizmiştir. Yarınların münevverleri-
ni yetiştirmek gayesinin yanı sıra mevcut 
münevverlerimizin tarihte layık olduğu 
yeri almasını sağlamak amacını güden 
KOCAV’ın, bu amacı doğrultusunda ha-
yata geçirdiği faaliyetlerden birisi de Uluğ-
beyler Belgesel dizisidir. Bu diziyle birlikte 
Türk milleti için terini emeğine katarak 
hizmet etmiş olan değerli isimleri birer 
“Uluğbey” olarak milletin hafızasına ka-
zımak mücadelesi hedeflenmiştir. Dizinin 
ilki, ömrünü Türk dünyasına adayan Tu-
ran Yazgan hocamız ile başlamış, ikincisi 

ise Emin Işık hocamız ile devam etmiştir. 
Emin Işık’ın da sağlığında teşrif ettiği bel-
geselin ilk gösteriminde KOCAV Başkanı 
Av. Dr. Ali Ürey, hocamızın kıymetine şu 
ifadeleri ile dikkat çekmiştir. “Bu ülkenin 
fikir düşünce ve dini hayatı zaman zaman 
dışarıdan kaynaklanan çeşitli rüzgârlara 
sahne oldu. Emin Işık hocamız, tanıdığı-
mız günden beri hiçbir rüzgârın etkisinde 
kalmaksızın bu milletin kadim değerlerine 
saygı duyarak dini bizzat özüyle kabul edip 
anlaşılmasına hizmet etti. Bu rüzgârlara 
kapılanların yaptığı gibi büyük Türk mille-
tine küfretmedi, hakaret etmedi. Din adına 
bu millete sövmedi. Emin Işık Hoca dinin, 
İslam’ın Türk milletiyle nasıl bir bütün ve 
barışık olduğunun yaşayan timsalidir.” Biz-
ler de saygıdeğer hocamızın çizdiği isti-
kamet üzere olabilmek temennisiyle ken-
disini minnetle anıyor, Allah’tan rahmet 
diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. 

Hocaların Hocası Emin IŞIK
Hatay’da 1936 yılında dünyaya gelen 

Emin Işık, imam olan babası Hoca Şem-
seddin Efendi’den ilk din eğitimini almış-
tır. Işık, tedrisatından geçtiği babası Hoca 
Şemseddin Efendi’nin kendisi üzerinde 
büyük bir tesir bıraktığını ve gerek dav-
ranış gerek söz gerekse de bilgi olarak ba-
basının ikinci bir kopyası olduğunu dile 
getirmektedir. Nitekim bir sohbetinde 
babasının da büyük bir Mevlana hayranı 
olan Kuddûsî’nin Divanı’nı elinden bı-
rakmadığını ifade etmiştir. Işık, Demir-
köprü Köyü İlkokulu’nu tamamladıktan 
sonra Antakya Kur’an Kursu’nda hafızlık 
eğitimi almış ve hafız olmuştur. Bunun 
akabinde 1960’ta İstanbul İmam Hatip 
Okulu’nu, 1964’te ise İstanbul Yüksek 
İslam Enstitüsü’nü tamamlamıştır. İstan-
bul İmam Hatip Okulu’nda 1965 ve 1968 

yılları arasında öğretmenlik yapan Işık, 
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü olarak 
anılan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi’nde Kur’an İlimleri ve Tefsir Ana 
Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak gö-
rev yapmıştır. Doktora sürecini Ebubekir 
İbnu’l Enbârî’nin  “Kitâbu’l-Vakfive’l-İb-
tidâ” adlı eseri üzerinde yaptığı edisyon 
kritik çalışmasıyla tamamlamıştır. 

Daima diri tuttuğu öğretme iştiyakıy-
la “hocaların hocası” olarak insan yetiş-
tirmeyi sürdürmüş, Vakfımız çatısı altına 
gerçekleştirilen KOCAV Seminerleri’nde 
de hocalık yaparak talebeleriyle bir araya 
gelmeye devam etmiştir. İlerleyen yaşına 
rağmen sahip olduğu ihlas çizgisinden 
bir an olsun vazgeçmeksizin çevresine 
fayda sağlamaya devam eden Emin Işık 
Hocamız, 1 Ağustos 2019 günü İstan-
bul’da Hakk’a yürümüştür.

(HYK Emin Işık) 
yazının tamamı için

Uluğbeyler Emin Işık 
Belgeseli için tıklayınız
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“Emin Işık Hoca 
Bir Vakıf İnsanıydı” 
“Vakıf faaliyetleri kapsamında sıklıkla 

görüşürdük. Zaman içerisinde o da Kültür 
Ocağı Vakfı’nın misyonuna ve davasına 
inanınca ilişkiler her geçen gün sıklaştı, yo-
ğunlaştı. Adeta muhabbete, kucaklaşmaya 
dönüştü. Emin Hoca söyledikleri ve yaptık-
ları kadar bunun söyleniş ve yapılış şekli-
nin de önemli olduğunu bilen ve bunu uy-
gulayan birisidir. Ancak Emin Hocamdan 
sonraki yeni kuşak, işin üslubuna çok özen 
göstermeden yapması ve söylemesi gereken 
neyse, hoyratça bunu yapıyor veya söylüyor. 
Emin Işık hocam, üslubu öne alan bir kişili-
ğe ve kimliğe sahiptir. 

Uluğbeyler dizisinin ikincisinde Emin 
Işık hocamızı anlattık. Emin Işık hocam te-
sadüfen seçilmiş bir isim değil tam tersine 
uzun uzadıya üzerinde düşünülerek tespit 
edilen bir isimdi. Öne çıkma sebebi ilim 
adamlığı ve tilavet kimliğinin yanı sıra hal-
kın tamamını kucaklayan ve yediden yetmi-
şe herkesle iletişim kurma becerisidir. Ama 
bütün bunların da ötesinde, her türlü farklı 
düşünceye sahip kişi ve kuruluşları kucakla-
yacak hoşgörüsü onun konu olarak seçilme-
sinde etkili oldu.”

Av. Dr. Ali ÜREY (KOCAV Başkanı)

“Sıra Dışı Bir İlim Adamı ve 
İlahiyatçıydı”
“Emin Işık, adeta bir felsefeci gibi sor-

gulayan inanılmaz ilmi yapısı olan bir ho-
camızdı. Kendisi, Türkiye Cumhuriyeti’n-
de İlahiyat alanında mukaddes kitabımız 
Kur’an üzerine ilk bilimsel çalışmayı yapan 
birkaç insandan birisidir. O, gerçek bir en-
telektüeldi. Aynı zamanda bir gönül insa-
nıydı. Bu gönül insanlığı, kendisinin sufi 
tefekkürle tanışmasına ve içerisinde yer al-
masına sebep olmuştur. Dinin fıkhi, hukuki 
ve gönül yönünü en iyi şekilde anlatırdı. Bu 

özelliklerinin yanında dini ve milli değerlere 
inanılmaz derecede duyduğu hürmeti vardı. 
Milli değerler bakımından bir bayrak aşığı, 
Türk milleti aşığıydı. Sohbetlerinde mil-
li çizgiyi anlatırken onu keyifle dinlerdik. 
Sohbetini dinlerken sanki karşınızda bir ila-
hiyatçı değil bir tarihçi olurdu. İslam kültür 
ve fıtratının en önemli unsurlarından biri 
olan hasbilik, Ali Murat Daryal ile rahmetli 
Emin Işık hocalarımızın karakterlerinin bi-
rer parçasıydı.”

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hakkı ERTAN 
(Öğrencisi)

Emin IŞIK Hocamızın Ardından…

Emin Işık: “Şükür bizim 
mutluluğumuzdur, mutlu olmak 
isteyenlerin kendilerine verilen 
nimetlerin farkına vararak bol bol 
şükretmeleri gerekir. Tasavvuf 
da Allah’a ne kadar muhtaç 
olduğumuzun bilincinde olmaktır. 
Verilenlere karşı şükür borcumuzdur, 
gelen bela ve sıkıntılara karşı da sabır 
ve direncimizdir.”

1987-2022
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“Emin Ağabeyimiz 
Bu Çağı Yaşayan Bir Müslümandı”
“Biz Emin Işık’ta neşelenen, muhab-

betlenen, çiçeklenen bir gönül adamını 
gördük. Bizler aynı muhabbet dünyasının 
insanlarıyız. Kendisini rahmetli babam 
üzerinden tanıdık. Kanlıca’da yazlıktayız. 
Babam haftada bir veya iki gün İstanbul’a 
gidiyor, imam hatip okuluna uğruyor. Bir 
akşam ‘bugün hoş bir delikanlı’ geldi dedi. 
Hem kibar hem hizmet ehli hem de gayet 
hoş Kur’an-ı Kerim dinlediklerini söyledi. 
İşte o gelen delikanlı imam hatip okulunun 
lise kısmına kaydolmaya gelen Emin Ağa-
beymiş. Emin Ağabeyimiz bu çağı yaşayan 
bir Müslümandı. Hadiseleri objektif bir 
gözle tespit eden realiteden kaçmayan ve 
onu İslam medeniyetinin temel ve kıymet 
hükümleriyle yargılayıp neticeye bağlamış-
tır. Daima ‘Beşir’ sıfatını öne çıkaran bir 
mürşittir.”

Prof. Dr. Saadettin ÖKTEN 
(Arkadaşı)

“Sohbete Dayalı İrfan Kültürünün 
Son Temsilcilerindendi”
“Emin Hoca İstanbul’a imam hatip oku-

mak üzere geldiği yıllardan itibaren farklı 
bir kültür içerisine girmiştir. Burada Mahir 
İz, Nurettin Topçu hocalarımızla ve Yaman 
Dede ile tanışmış onlarla ilişki kurmuş, on-
ların devamlı yanında bulunmuş, sohbetler 
etmiştir. Emin Bey, yetişmesi itibariyle bi-
zim sohbet kültürümüzün özelliklerini üze-
rinde taşıyan özellikle Osmanlı’nın sohbete 
dayalı irfan kültürünün, son dönemlerde 
yetiştirdiği yegâne insanlardan birisidir. 
Anlattığını anlaşılır, söylediğini samimi bir 
şekilde söylediği için herhalde kendisine 
farklı bir bağlılığım oldu; kendisini de ko-
nuşmalarını da takip ettim.” 

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK 
(Öğrencisi)

“Dervişane Bir Tevekkülle Yaşadı”
“Emin Işık Hoca, hamd etmeyi, şükret-

meyi, dua etmeyi, niyazı ve nazı çok iyi bi-
lirdi. Gençliğinden beri sızı misali gönlünde 
taşıdığı aşkın başka bir boyutunu buldu 
Hazret-i Mevlâna ile. Tasavvuf neydi, ne 
işe yarardı? Bir insan neden bir kapıya ben-
de olurdu? Bu soruların cevabını kalbinde 
buldu o. Asırlardan beri gönülleri dinlen-
diren ve aslında Hazret-i Allah’a götüren 
bir yol olan tasavvufu kötüye kullananları 
çok iyi bildi Emin Işık. İyi bildi ki Hakk’a 
götüren yolun taşları hak ile döşenir. Kem 
alât ile kemalat olmaz. Tasavvuf bir tutam 
gözyaşı, bir takke, bir hırka değildir. O bir 
hak yoldur. Bunu bildi, bunu söyledi her 
dem. Hakkı batıldan ayırt etmekte mahir-
di. Dinin dilini konuşarak zehir saçanları, 
tasavvuf ehli gibi görünerek milletin gön-
lüne fitne sokanları, vaaz kürsüsünden ti-
caret yapanları iyi bildi o. Bildi ve ikaz etti 
bizleri. Fakat en güçlü ikazı sözünde değil 
yaşantısındaydı. O dervişane bir tevekkül, 
kalbi bir itmi’nan ile yaşadı.” 

Ahmet PAK 
(Öğrencisi)
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 DUYGULARA VÂKIF OLMAK

Varlık ile yokluk arasındaki halatın en zayıf bağı, en ücra boğumu olan 
tek bir nefesin neferleriydik…
O nefesten kaçarken o nefes için koşar, onu kovalardık…
Bir nefes ki mevcudiyetimizin meşruiyeti, helâkımızın ibrazı… 
Kaynayan çaydanlıkta son demlerin ikazı…

Dakikada bilmem kaç kere alıp verdiğimiz
Bir nefes için mi bunca çaba?
Uğruna bir ömür serdiğimiz, 
Diyardan diyara gelip gittiğimiz,
Ana baba kardeşten ayrı düştüğümüz 
Bu yolun sonu pervasız bir nefes mi gerçekten?

Yok, yok. Değildir öyle, muhakkak değildir.
Nefsin nefesle savaşı değildir koca bir ömür
Nefesin nefesle yarışı değildir şu beklenen vade.

Gayesine erişmeden bilinmez hayat
Öylece gitme der, iz bırak, dayat
Yalan dünyayı sen gerçek kıl, donat
Nefeslere nefes ol, harında küllendir 
Yokluğunla aldatma, varlığında şenlendir.

Madem manası vardır uçan kuşun 
Dağdaki kekliğin, amansız kışın
Nefesli dünyadaki nefessiz otun
Yaşa öyleyse her nefesinle yeniden 
İki elin doğan güneşe değsin 
Gecelerini dolunay beklesin
Nefes-i ahiri verene kadar 
Sevesin de sevilesin.

Yusuf Ekrem ÇELEBİ 
(Gelişme 2)

Bir Nefes ki Pir Nefes

1987-2022
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“Hayat yolda olmaktır.” Kemal SAYAR

Hayatın bizi nereye götüreceğini, kimlerle yan yana olacağımı-
zı, nasıl yürüyeceğimizi bilmeden yola çıkıyoruz çoğu zaman. Bu 
yolculukta ise bizi evimizde hissettiren bağlılıklarımız, aynı masa-
nın etrafında çay içtiğimiz dostlarımız ve çeşitli sebeplerle bir ara-
ya gelişlerimiz var. İçinde bulunduğumuz kalabalık için bir sürü 
bahanemiz olabilirken uğurlamak bir bahaneden çok daha ötesi. 
İçimize işleyen geleneklerimizin en kıymetlilerinden biri belki de 
“Biz buradayız.” demek. Vedanın sarsıcılığından da sıyırıyor “Yo-
lun açık olsun.” sözünü duymak. Bu yolcuğuluğun kaçınılmazı ise 
önümüze çıkanlar ve ardımızda kalanlar. Arkamızda kalanların 
bizim için en iyisini istediğini bilmek gönlümüzü ferahlatıyor şüp-
hesiz. Önümüzde uzayan yol engebeli bile olsa yüreklenmemize 
sebep bir yandan da.

Ardımızda Kalanlar 
Önümüze Çıkanlar

Elif Dilruba ARIKAN 
(İhtisas 2)



Sadra Şifa 
Hasbi gönüllere, yolcunun heybesindeki ilim ile hakikati arayanlara, hüsn-ü hal ile güzeli görenlere 
selam olsun. İyiliğe açılan ellerin maharetle buluştuğu bereketli sofraların, mazi, ati ve anın 
harmanlandığı birlikteliklerin, mahlûkatı temaşa edildiği, kalemin tefekküre kadrajın kareye eşlik 
ettiği, girişimci ruhun mecra bulduğu, taşların zekâları buluşturduğu, her daim dostluğun kazandığı 
takım ruhunu perçinleyen dostlara merhaba. Zaman ve mekânda, insanın aklının, fikrinin, zihninin 
ve sadrının şifa bulduğu, ülfet ve ünsiyetle gaye yolunda otuz beş yılın serencamının sergilendiği 
karelerdir bizi içine alıp gülümseten.

Meryem KARAKULAK (KOCAV Mezunu)

KOCAV KARELER

1987-2022


