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Kıymetli okurlarımız bu sayımızda karşınıza “Dikkat Me-
suliyet Var” tabelasını görüp koşar adım geldik. Üzerimizde-
ki büyük mesuliyetin farkında olarak geldik. Hayata dalıp da 
neden yaşadığımızı, bir şeyleri neden yapmamız gerektiğini 
unuttuğumuz zamanlardan çıkıp içimizde varlığından ha-
bersiz olduğumuz huzursuzlukları gidererek bizimle aynı 
düşüncede başka insanların da olduğunu hatırlayıp yalnız 
olmadığımızı görerek geldik!

Mesafelerin aslında hiçbir şeye engel olamayacağını 
hissederek geldik. Bu sayımızda sizlere bir nevi eski günle-
ri getirdik. Pandemi öncesi günlerin benzerlerini… Divan 
sohbetlerinin sıcaklığını ve samimiyetini, sempozyumdaki 
arkadaşlarımızın yüzlerindeki heyecanı ve bir şeyleri başar-
mış olmanın getirdiği haklı gururu getirdik. Size kocaman bir 
ailenin dergisini getirdik. Kâh ağabeylerimizin aldığı ödül-
lerle sevindiğimiz kâh hocalarımızın yeni görev yerleri ile 
gururlandığımız kâh kıymetli hocalarımızı kaybetmemizin 
hüznünü paylaştığımız bir sayı getirdik. 

Ben bu yazıyı size kilometrelerce öteden Adana’dan ya-
zıyorum. Ama emin olun Vakfımızın yaptığı her etkinlikte 
fiilen olmasa bile ruhen bulunuyorum ve bundan dolayı 
da çok mutluyum. Vakfımızı çok özledim, benim gibi Vakıf 
özlemi çeken okurlarımıza bu özlemlerini bir nebze dindi-
rebilmek adına dergimizi takdim ediyorum. Umarım siz de 
bizimle aynı duygular eşliğinde bu sayfaları çevirirsiniz…

Zaman öyle nispi bir kavram ki kimine göre koşar adım 
kimine göre aheste aheste.

Öyle ki bazen tümüyle dışında kalırız bazen de öyle can-
dan oluruz ki beraber oturur beraber kalkarız.

Bizler de çoğu zaman yetişmeye çalıştık bir yerlere, aheste 
geçen günlerimiz de oldu tabi ki durduk beraberce sarsıldık. 
Bir ağabeyin nasihatiyle, bir dostun eliyle toparladık kendi-
mizi. Birlik olmanın önemini de böyle günlerde anladık. Aynı 
çatı altına girince hem işlerimiz hem zamanımız bereketlendi. 
Böyle geçti 2022 bizler için. Dolu dolu, bir etkinlikten başka 
bir etkinliğe koştuğumuz, hem faaliyetlerimizin hem de sa-
yımızın günden güne arttığı bir yıl oldu. Allah eksiltmesin 
çoğaltsın efendim.

2023 yılının ilk sayısında da sizlere divanlarımızdan, 
sempozyum ve seminerlerimizden  haberlerle geldik. Yani 
KOCAV'dan haberler getirdik. Belki Hacı Arif Bey'de Süley-
maniye'ye karşı bir Divan Sohbeti'nde bulunamadınız ama 
pek kıymetli yayın kurulum haberlerini öyle ihtimamlı yazdı-
lar ki sizler de okuyunca sırtınızı Süleymaniye’ye vermiş gibi 
kulağınızda yazdığımız satırlar çınlayacak.

Aynı zamanda bu sayımızla birlikte yayın kurulumuza ka-
tılan Berra Kılıç, Efsanur Tekin, Firdevs Beyza Koca, Mustafa 
Haluk Gültekin, Yunus Emre Çetinkaya, Zeynep Öztürk arka-
daşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum.

Tekrardan girdiğimiz bu yeni yılın hayırlı ve bereketli geç-
mesi ümidiyle diyorum, esen kalın...

Afra YörükoğluAyşenur Güz

Koşar Adım...
1987-2022

“Hilalin Gölgesinde
Kalemin izinde…”
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Rusya-Ukrayna Savaşı > R. İclal SAYMAN

KOCAV Hacı Arif Bey Konağı Divan Salonu’nda gerçekleştirilen 2022 Güz 
dönemi Divan Sohbetleri’nin ilk konuğu olarak Prof. Dr. Mehmet Akif Okur 
hocamızı ağırladık. Rusya-Ukrayna Savaşı ve bu savaşın etkilerini hocamızdan 
dinledik.

Düşünce Dergisi 16. Sayısında “Aile” Dedi    > Dilruba ARIKAN  
Vakfımız yayınlarından çıkan kültür, sanat, edebiyat, sosyoloji gibi sosyal 
bilimlerin birçok alanında kapsamlı çalışmalara yer veren Düşünde Dergisi 16. 
Sayısında aileyi mercek altına aldı ve “Aileye Panoramik Bir Bakış” başlığıyla 
aile konusunda pek çok önemli noktaya temas etti. 

KOCAVlılar İstanbul > Efsanur TEKİN  
Arkeoloji Müzesi’ni Gezdi
İstanbul Gezileri ile öğrencilerine İstanbul’u keşfetme imkânı sunan Vakfımız, 
yaklaşık 20 KOCAV’lı öğrenci ve müze uzmanları eşliğinde İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’ni gezdi..

İnsanlık Medeniyetinden Ekonomiye   > Nazlıcan İLHAN   

Her ayın son perşembesinde KOCAV Kariyer Geliştirme Merkezi tarafından 
gerçekleştirilen Ekonomi Divan’ı Hacı Arif Bey Konağı’nda başladı. Ekonomi 
Divan’ının ilk konuğu olarak iş insanı Günhan Karakullukçu’yu ağırladık.

Vakıf Meclisi Üyemiz Türk Alman Üniversitesi > Efsanur TEKİN  
Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız'ı Ziyaret Ettik 
KOCAV Başkanı Ali Ürey, Mütevelli Heyeti ve Vakıf Meclis üyeleri ile birlikte 
Vakıf Meclisi Üyemiz, Türk Alman Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Cemal 
Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

Dikkat Mesuliyet Var…  > Osman FAZIL

“Ben varım!..” diyenlerin kaybolduğu, “Kime varsın, kime kadarsın..” deyip dalga
geçenlerin çoğaldığı bir garip devirdeyiz. Öyle “Kim var?” diye soracak aksakallı-
larda yok ortalıkta.
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Önce ve Sonra  > Aslı Nur LEKESİZBAŞ

Yolların birleştiği noktada, bir enstrümanın telleri gibi bir armoni içinde o 
büyük senfoninin bir parçası olabilmek… her bir yüzde, her bir kalpte aynı yol 
işaretlerini görmek…

Mekâna Sığmayan Muhabbetler  > Meryem KARAKULAK

İlmi mercek altına alırken dostlarla paylaştık. Eskinin maddeye mana kattığı 
mekânlarda doğanın bağrında bazen nice izlerin yer aldığı merdivende izler 
bıraktık geleceğe.
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 YAPIYORUZ?

Öğrenci okutan vakıf şiarıyla öğ-
rencilerinin ilmen ve ruhen ge-
lişimine önem veren KOCAV, 

geçmişini bilen, milli kültür ve değerleri-
ne bağı münevverler yetişmek maksadıy-
la çeşitli eğitimler düzenlemektedir. KO-
CAV’da Gelenekli Türk İslam Sanatları’nın 
yeri ayrı tutulmaktadır. Türk İslam mede-
niyetinin neşv-ü neva bulmasında zemini 
hazırlayarak alanında uzman hocalarla öğ-
rencilerini buluşturan KOCAV, öğrencile-
rinin estetik değerlerini yükseltirken aynı 

zamanda bu alanlarda usta sanatçıların ye-
tişmesine de vesile olmaktadır.

Gelenekli Türk İslam Sanatlarını ni-
telikli üretime yönlendirip, geliştirmek, 
yaygınlaştırmak, desteklemek ve gelecek 
nesillere en doğru şekilde aktarılmasını 
sağlamak amacıyla KOCAV, hat, ebru, tez-
hip ve ney kursları açmaktadır. KOCAV, 
Hem kültürümüzü yaşatmak hem yeni sa-
natçıların yetişmesine vesile olmak hem de 
öğrencilerimize ince bir ruh kazandırmak 
için sanata büyük destek vermektedir.

Hat Kurslarımız 2008’den 
Beri Devam Ediyor*

“Kur’an-ı Kerim Hicaz’da nazil oldu, 
Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” Bu 
veciz söz KOCAV’da yerini bulmaya de-
vam etmektir. Geleneğe ve kültürümüze 
verdiği değerle ön plana çıkan KOCAV, 
her sene olduğu gibi bu sene de Gelenekli 
Türk Sanatlarından el sanatı kültürünün 
mihenk taşlarından olan hat sanatı için 
kurs açtı. Kuran-ı Kerim’in en güzel ya-
zılması amacıyla ortaya çıkan hat sanatı, 

sadece bir yazma çabası değil bir his an-
layışıdır. 

Özümsemek, hissetmek gereken bu sa-
nat usta- çırak ilişkisine dayalı bir gelenek-
sel kültüre sahiptir. Bu kültürün bir parça-
sı olmak isteyenlere duyuralım: Her hafta 
Cumartesi günleri saat 12.00’de Hacı Arif 
Bey Konağı Hasan Kılıçaslan Kütüpha-
nesi’nde hocamız Hattat Ceyhun Oydem 
eşliğinde hat kursumuz gerçekleştirilmek-
tedir.

KOCAV Gelenekli Türk İslam 
Sanatlarını Öğretiyor

Meryem KARAKULAK
(Genel Yayın Yönetmeni)

1987-2022

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz
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Kültürümüzün Zarif Çiçeği “Ebru”**

Kültürümüzün zarif çiçeği Ebru sa-
natı, Ebru Sanatçısı Halide Dursun ön-
derliğinde en temel düzeyden başlayarak 
öğretilmektedir. Her dönem yeni ve eski 
kursiyerlerle birlikte devam eden dersler-
de ebru, gelecek kuşaklara taşınmaya ça-
lışılmaktadır. KOCAV Ebru Kursu, Cuma 
günleri 15.00-18.00 saatleri arasında KO-
CAV Hacı Arif Bey Konağı Mustafa Düz-
günman Ebru Atölyesi’nde düzenlenmek-
tedir. KOCAVlı öğrenciler, ebru sanatını 
yapma süreçlerini adım adım tamamlıyor. 

Gelecek nesillere ebru sanatını tanıta-
cak ve bu güzel kültür mirasını nesilden 
nesile taşıyacak yeni Ebru ustalarının ye-
tişmesini amaçlayan dersimizde öğrenci-
lerimiz ilk olarak battal boyama tekniğiyle 
başlamaktadır. Bu aşamadan sonra çeşit 
çeşit çiçek motiflerine ve yazı tiplerine 
doğru uzanan bir yola revan olunmaktadır. 
Öğrenciler su yüzeyinde renklerin kucak-
laşmasıyla tekne başında kitrenin akışında 
kendilerine de vakit ayırabilmektedir.

Sabrın ve İnceliğin Sanatı "Tezhip"***

KOCAV, Türk süsleme sanatlarının 
en önemlilerinden biri olan Tezhip sanatı 
içinde bu yıl kurs açmıştır. Güneşi yansıt-
mak için altın, âlimliği ortaya koymak için 
sarı, sonsuzluğu ve gökyüzünü temsil için 
mavi renklerin kullanıldığı simetrik de-
senlerin ve motiflerin tekrarı ise dünyanın 
sürekliliğini temsil eden bu efsane sanat 
KOCAV’da icra edilmektedir. Müzehhip 
İlknur Azar hocamız tarafından yönetilen 
Tezhip Kursu, her hafta Perşembe günle-
ri, saat 13.00-16.00 arasında Hacı Arif Bey 
Konağı Ahmet Yesevi Salonu’nda yapıl-
maktadır.

Nefesli Sazların En Gelişmişi 
“Ney” Vakfımızda****

Türk musikisinin ana enstrümanların-
dan ney, vakfımız bünyesindeki değerli 
hocalardan iki aşamalı dersler şeklinde 
icra edilmektir. Başlangıç ve ileri seviye 
olarak ayırdığımız dersler kademeli olarak 

ilerlemektedir. Başlangıç seviyesi ney ders-
leri Neyzen İsmail Hakkı Hafız önderliğin-
de neşredilmekte. Dersler her cumartesi 
günü 11.00- 13.00 saatleri arasında Hacı 
Arif Bey Konağı’nda gerçekleştirilmekte-
dir. İleri seviye ney dersleri Neyzen Ömer 
Erdoğdular’ın yönetiminde her Cumartesi 
saat 15.00-17.00 arasında Hacı Arif Bey 
Konağın’da yapılmaktadır. Hz. Mevla-
na’nın da söylediği üzere “Ney’in sesi gön-
lü yakan bir aşk ateşi, kimde yoksa bu ateş 
onun yoktur neşesi” ile ney meşklerimiz 
devam etmektedir.

Öğreten ve Üreten Kurslar
Kurslara katılan ve başarı gösteren kur-

siyerlerimize dönem sonunda düzenlenen 
sertifika töreninde sanat sertifikası takdim 
edilmektedir. Ayrıca belli aralıklarla dü-
zenlenen KOCAV Gelenekli Türk İslam 
Sanatları Sergileri ile sanat kurslarına ka-
tılan hocalarımızın ve öğrencilerimizin 
eserleri sanatseverlerle buluşturulmakta-
dır.

Yapılan bu derslerin yanında ilgili alan-
da düzenlenen sergileri de gezen kursiyer-
ler, yapılan eski ve yeni çalışmalar görmek-
te; bu vesileyle hem ustaları yâd edip hem 
de ustaların eserlerini hocalarının eşliğin-
de incelemektedirler. 

Dipnotlar
*Yunus Emre ÇETİNKAYA (Gelişme 2)
** Mustafa Haluk GÜLTEKİN (Gelişme 2)
*** Muhammed BULGUR (Giriş 2)
**** Berra KILIÇ (İhtisas 2)



DİVAN
 SO

H
BETLERİ

2022 Güz dönemi Divan Sohbet-
leri’nin ilk konuğu Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Akif Okur oldu. 21 Ekim 2022 
Cuma günü Hacı Arif Bey Konağı’nda ger-
çekleştirilen Divan Sohbeti’nde Rusya-Uk-
rayna savaşı ve bu savaşın halihazırdaki ve 
olası etkileri konu edildi. Sohbete gösterilen 
ilgi ve katılım oldukça fazlaydı.

Fazla Haber Normalleştirir 
Rusya ve Ukrayna savaşının üzerimiz-

deki tesirinin olması gerekenden çok daha 
hafif hissedilmesine değinilerek sohbete 
başlanıldı. Ukrayna açısından nükleerin 
konuşulduğu kritik bir noktada olduğu-
muz, Rusya- Ukrayna meselesinin yal-
nızca Ukrayna ile olmadığını ve bunu 
Putin’in talepler listesinde geçen madde-
lerden çıkarabildiğimizden söz edildi. Sa-
vaş süreci incelendiğinde kötü ihtimallerle 
karşılaşma riskinin henüz bertaraf edil-
mediği, bertaraf edebilecek güçlerin çeşitli 
sebeplerle elini taşın altına koymadığı do-
layısıyla risklerin ortadan kaldırılmasının 
ufukta görünmediğini belirten hocamız 
göstermelik ya da bir sonuca bağlanmayan 
ateşkes ve müzakerelerin yapılabileceğini 
de belirtti. 

Türkiye Denge Siyaseti İzliyor
“Türkiye’nin takınacağı tavırda üç ana 

tercih söz konusu: Avrupa’da toparlanma 

olduğu varsayıldığında Soğuk Savaş döne-
minden kalan kurumsal bağlantılara göre 
bir saflaşma içine girmesi, küreselleşmenin 
kırılmasıyla birbirine yaklaşan Rusya ve 
Çin penceresini gözetmesi ve dünya dev-
letleriyle ilişkileri belirli bir düzeyde tuta-
rak bizi bağımsız ve güçlü kılacak alanları 
besleyip Türk dünyasının örgütleyici olma 
vasfını kazanması.”

İlk muhtemel tercih için Batıdaki gü-
cün dağılmaya başladığı ve güç kaynağının 
baraj kapaklarını kapatmayı istediği belir-
tildi. Bağımlılıklar kurarak muhatabını de-
netleme anlayışı içerisindeki Batıyla yola 
çıkıldığında baskı unsuru olan bağlardan 
kurtulabilmek için içerde kapasite üretme-
miz gerektiği ve bu başarılmadığı taktirde 
kriz anlarında bir büyük güçten diğerine 
yönelip bağımlılık halinde olmaya devam 
edileceği belirtildi.

Söz konusu ikinci tercih ise zamanın-
da Batı ile yaşananların tekrar yaşanacağı 
yönünde değerlendirildi. Bu konuda, Batı 
ile yaşanan değerler akışı işaret edilerek 
ne kadar Müslüman olabileceğimize Batı 
temelli tartışmaların yön verdiği hatırla-
tıldıktan sonra Doğuya döndüğümüzde de 
benzer bir yaklaşımda oldukları Çin Ko-
münist Partisinin yakın zamanda yaptığı 
“Parti kadroları belirlenmiş bir karakterde 
Müslümanlık anlayışını inşa etmeli.” açık-
laması ile örnek verildi. 

İzlenebilecek üçüncü yol için tarihteki 
Türk dünyasının savaş düzeni alma-
ya başlayan aktörlerle komşulukları 
sebebiyle jeopolitik önem kazandığı 
ve söz konusu coğrafyanın en irisi-
nin Türkiye olduğu konuşuldu. Türk 
Dünyası toplanmasından bahsedi-
lebilmesi için Türkiye merkezli bir 
düşünce şeklinin çok kaynak ayırdı-
ğımız kurumların ilk işi haline geti-
rilmesi gerektiği vurgulandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı

1987-2022

Hazırlayan 
Raziye İclal SAYMAN 

(İhtisas 2)

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz
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Divan Sohbetleri’nin 28 Kasım 
2022 tarihindeki konuğu Mar-
mara Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu idi. 
Prof. Dr. Kuzucu’yu, Marmara Üniversi-
tesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ümran Ay Say takdim etti. Sohbet Mayıs 
2022’de yayınlanan Prof. Dr. Kuzucu’nun 
kaleme aldığı “İstanbul’un Sokak Köpek-
leri (Muhafazakarlık ve Modernlik Bağ-
lamında Osmanlı’dan Cumhuriyet’e)” adlı 
eseri etrafında şekillendi.

Hayırsızlar Adası’nın 
Davetsiz Misafirleri
Arşivde İstanbul’un köpekleri ile ilgili 

birçok kaynak tarayan Prof. Dr. Kuzucu, 
Osmanlı zamanında insandan sonra nüfu-
su en fazla olan hayvanın sokak köpekleri 
olduğunu söyledi. Köpekler o zamanlarda 
kültürel olarak eve alınmıyor olsalar da 
hep insanlara yakın konumda olduklarını, 
insanlarla hep işbirliği içerisinde yaşadık-
larını ifade etti. O zamanlarda ki köpek 
vakıflarının varlığından, Köpekçi Hasan 
Baba’dan, Necmeddin Kübra’nın köpeğin-
den bahsetti. 

Prof. Dr. Kuzucu, Tanzimat zamanında 
yayınlanan bir makale sonrasında köpekle-
rin fayda ve zararlarının sürekli gündemde 
olduğunu dikkatimize sundu. O zaman-
larda dericilik, itfaiyecilik, bekçilik ve bir-
çok konuda faydalı olan bu canların 
hastalık yaymak ya da korkutmak 
gibi zararlarının tartışıldığını anlat-
tı. Her şeyi göz önüne alarak birçok 
kesimden çözüm üretilmeye çalışıl-
dığını da sözlerine ekledi. Ardından 
1910 yılında zamanın belediyesince 
alınan kararla 80.000 köpeğin Ha-
yırsızlar Adası’na bırakılmasına da 
değindi. Bu olayın zamanın aydınla-

rınca alkışlandığından, halkın köpeklerle 
ne yapacaklarını bilmediğinden ve sağlıklı 
çözümün ne olduğunun bulunamadığın-
dan bu yola başvurulduğunu dile getirdi.  

“Tarım Toplumunun Bekçileri 
Köpekler”
Fransız seyyahların İstanbul’a geldikle-

rinde kaleme aldıkları ilk şeyler arasında 
İstanbul’un köpekleri olduğunu anlattı. 
Bu seyyahlardan bazılarının köpekleri öv-
düğünü ve onların yaşamının burada çok 
rahat olduğunu yazarken bazılarının kö-
peklerle yaşamın kötü olduğunu kaleme 
aldıklarını belirtti.   

Doç. Dr. Ay Say’ın kitaptan bazı pasaj-
lar okumasıyla devam eden sohbette kö-
peklerin insanla ilk yakınlığının, Türklerle 
ilk yakınlığının ne zaman başladığına dair 
konu açıldı. Bu konu kapsamında Prof. Dr. 
Kuzucu, avcı ve köpek ilişkisinden, köpe-
ğin rolünü aktardı. Ardından köpek keli-
mesinin eş anlamlarından ve dilimizdeki, 
kültürümüzdeki kullanımlarına değinir-
ken köpeklerin birçok atasözünde yer aldı-
ğına dair örnekler verdi. Çeşitli atasözleri-
nin kaynağının nereye dayandığını anlattı.

Köpek kedi üzerinden medeniyet kı-
yaslaması yapan Peyami Safa’dan, kita-
bında ki köpek karakterine “Türk” ismi 
veren Pierre Loti’den, köpek korkusundan, 
efsanelerde geçen köpeklerden ve birçok 
konunun ele alındığı sohbet, tadına doyul-
maz bir kültür ziyafetine dönüştü.

İstanbul’un Köpekleri

Hazırlayan 
Nazlıcan İLHAN 
(İhtisas 2)
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Her ayın cuma akşamları, Hacı 
Arif Bey Konağı’nda gerçekleşen 
Divan Sohbetleri’nin 25 Kasım 

akşamındaki post sahibi Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. 
Ögr. Üyesi Mustafa Hakkı Ertan oldu. Dr. 
Ögr. Üyesi Ertan, TRT sanatçısı müzisyen 
Bünyamin Aksungur’u ağırladı. 

Sohbete, Aksungur’un nağmeleriyle ve 
Turan iline yapılan bir yolculukla başlan-
dı. Aksungur gezdiği birçok yerin otantik 
türkülerini bir araya topladığı derleme 
parçaları ile Türkmenistan’dan Kerkük’e, 
Kaşgar’dan Uygur’a, İdil-Ural Boyları’ndan 
Özbekistan’a diyerek en sonda Türkiye’de 
nağmelerle olan gezimize son verdi. Ata 
yurdumuzdan, ana yurdumuza Türk çalgı-
sı dombra ezgileri ile seyahat ettik.

İşimizi İyi Yapalım
Bünyamin Aksungur sözlerine şöyle 

devam etti: “Evet uzun sürdü ama daha 
uğramadığımız yerler var. Böylesine bü-
yük bir coğrafyaya; müziğiyle, yaşayışıyla, 
kimliğiyle yayılmış bir milletin evlatlarıyız, 
bunu unutmayın. Bununla sadece iftihar 
etmek yetmez, gereğini yapmalıyız diye dü-
şünüyorum. Sanat sahasında olan sanatı-
nı, mimarlıkta olan mimarlığını, bekçilikte 
olan bekçiliğini yani hangi meslekte iseniz 
işinizi en iyi yapanlardan olun.”

Müzikle çıktığımız bu uzun Turan coğ-
rafyası gezisi, Türkler olarak ne kadar geniş 

bir coğrafyaya yayıldığımızı dinleyicilerin 
gözleri önüne serdi. Bu kültürel mirasın 
kıymetini bilmiş ve hakkını vermiş olmak 
için kendi alanlarımızda elimizden gelenin 
en iyisini yapmamız gerektiği vurgulandı. 

Sohbetimizin devamında dinleyicile-
rimiz arasında bulunan Türkmenistanlı 
Vefa, Türkmen yöresine ait Dutar ile Gitme 
Köroğlu adlı türküyü bizlere dinletti.

Aksungur, Türk tarihi ve kültürüne 
dikkat çekerek, Vakıf Meclisi Üyemiz mer-
hum Emin Işık Hocamızın sözlerini alın-
tılayarak: “Her yer yok olsa, yerle bir olsa, 
sadece mezar taşlarından Türk tarihi yazı-
labilir.” dedi.

Sohbetin son dakikalarına yaklaşırken 
dinleyenlerin isteği üzerine Mağusa Lima-
nı türküsü çalınıp söylendi. Divan Sohbeti, 
ata yurdumuzdan ana yurdumuza ortak 
nağmelerle dolup şenlendikten sonra hatı-
ra fotoğrafıyla son buldu.

Atayurttan Anayurda 
Ortak Nağmeler

1987-2022

Hazırlayan 
Suna ALBAYRAK 

(İhtisas 1)

Bünyamin AKSUNGUR: “Müziğiyle, 
yaşayışıyla, kimliğiyle büyük bir 
coğrafyaya yayılmış bir milletin 
evlatlarıyız. Bu durumla iftihar etmek 
yetmez, gereğini yapmalıyız. Sanat 
sahasında olan sanatını, mimarlıkta olan 
mimarlığını, hangi meslekte iseniz işinizi 
en iyi yapanlardan olun.”
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Her Cuma KOCAV Hacı Arif Bey 
Konağı’nda gerçekleşen Divan 
Sohbetleri’nin 25 Kasım tarihin-

deki post sahibi İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölü-
mü Öğretim Üyesi Ganjidmaa Chimeddorj 
idi. Sohbetin yönlendiriciliğini ise İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat El-
malı yaptı. Sohbet Moğolistan coğrafyası, 
Moğol dili ve Moğol kültürü, Moğol-Türk 
ilişkileri üzerine gerçekleştirildi.

“Kazaklar Moğol Dili Etkisinde 
Kaldı”
Moğolistan’da başkanlık sistemi oldu-

ğunu söyleyerek söze başlayan Öğr. Üyesi 
Chimeddorj, harita üzerinden hem Orta 
Asya’ya hem de Doğu Asya’ya yayılan Mo-
ğolistan’ın geniş coğrafyasını gösterdi. Yü-
zölçümü olarak çok geniş olmasının yanı 
sıra nüfusun çok az olduğunu, tarih boyun-
ca da coğrafya dolayısıyla (zor iklim şartla-
rı) nüfusun her zaman az olduğunu söyledi. 

Ardından Moğolistan’da bulunan Türk 
boylarından, Sibirya’da bulunan Duhalar-
dan bahsetti. 20. yüzyılın sonlarına doğru 
Ruslardan kaçan Kazakların Moğolistan’a 
yerleştiğini söyledi. Kazakların dillerini 
koruduklarını ancak zamanla resmi dilin, 
eğitimin Moğolca olmasından, çoğunlu-
ğun Moğolca konuşmasından ötürü za-
man içerisinde Moğol dili etkisinde kal-
dıklarını söyledi.  

“Moğolcaya En Uygun Yazınında 
Uygur Alfabesi”
Tarih boyunca Moğolcanın dünyada 

konuşulma oranın çok az olduğunu lakin 
yazı dili olarak her zaman Moğolcanın 
kullanılmasının dilin korunmasını sağla-
dığını aktardı. Türkler gibi Moğolların da 
günümüze kadar birçok alfabe kullanıldı-
ğını, günümüzde ise Kiril alfabesi kullan-
dıklarını anlattı. Öğr. Üyesi Chimeddorj 

en uygun alfabenin en güzel uygulanan al-
fabe olduğunu sözlerine ekledi. Geleneksel 
Moğol yazısını Uygurlardan alındığını sa-
dece yukarıdan aşağı yazarak değiştirdik-
lerini ve Moğolcaya en uygun yazının da 
Uygur alfabesi olduğunu ifade etti. 

Moğolistan’da En Yaygın Din Budizm
Moğolistan’da yaşanan dinleri ve ideolo-

jileri istatistiksel olarak göstererek en yay-
gın olan dinin, ideolojinin Budizm olduğu-
nu ardından İslam, Şamanizm, Hristiyanlık 
ve ateizmin geldiğini söyledi. İslam dinine 
mensup olanların Kazaklar ve Tuvalar ol-
duğunu, Moğolların genel olarak Tibet’ten 
alınan Budizm’e mensup olduklarını ilete-
rek, Moğolların Budizm’den önceki inancı-
nın da Tengricilik olduğunu ifade etti. 

Moğolistan’ın doğasına dair fotoğraflar 
sohbete eşlik ederken kuzey kesimin or-
man ve su bakımından zengin olduğunu 
lakin hayvancılık yapılamadığı için yerle-
şimin güneyde ağırlıklı olduğunu bilgisini 
aktardı.

Soru cevaplarla ilerleyen sohbette Türk-
çe ve Moğolca arasındaki benzerlikler 
farklılıklar konuşuldu. Tarihte Moğol ve 
Rus ilişkisinden, Moğolların Cengiz Han’a 
bakışından, Türkiye ve Moğolistan arasın-
daki alışverişten, Moğolistan’da ki vergi 
sisteminden, kültürel yaşayışlardan, hukuk 
sisteminden, yaygın sporlardan ve birçok 
konunun bahsedilmesinin ardından akşa-
mın ilerleyen saatlerinde sohbet sona erdi.

Moğolistan Coğrafyası ve Kültürü

Hazırlayan 
Nazlıcan İLHAN 
(İhtisas 2)
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Divan Sohbetlerimizin 9 Aralık 
akşamı konuğu İstanbul Aydın 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-

limler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslara-
rası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Alihan 
Limoncuoğlu, post sahibi hocamız ise İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih 
Mehmet Sancaktar idi. Vakıf Başkanımız 
Av. Dr. Ali Ürey’in, tabiriyle son zamanla-
rın en interaktif geçen Divan Sohbetimiz-
de millet kavramından ve milliyetçilikten, 
kültür ve medeniyetin farklılıklarına kadar 
birçok konu konuşuldu. Prof. Dr. Sancak-
tar hocamızın konuyu tarih bağlamında 
ele almasıyla da zengin içerikli bir sohbet 
gerçekleştirildi.

“Bu Görüşlerin Hepsi Batı Merkezli 
Düşüncenin Ürünüdür”
Çalışmalarını milliyetçilik üzerine ya-

pan Dr. Öğr. Üyesi Limoncuoğlu hem 
alaylı hem de okullu milliyetçi olduğunu 
dile getirerek millet tanımı ve teorilerini 
anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Limoncuğlu, tanım 
ve görüşlerin hep Batı merkezli öğretil-
diğine değinerek klasik temelli bakılacak 
olursa üç temel teorinin olduğundan ve 
dördüncüsünün de çıkmakta olduğundan 
bahsetti.  Bu görüşlerin ilki Almanya’dan 
ortaya çıkan millet ezeli ve ebedidir di-

yen ve savunucusu Herder olan görüştür. 
Hocamız bu görüşün milletlerin her daim 
var olduğunu ve olacağını savunduğunu 
belirtti. İkinci görüş olarak 60’larla bera-
ber modernite sonrası bir görüşün ortaya 
çıktığından bahsetti. Bu görüşün savunu-
cularının millet kavramının Fransız İhtila-
li’nden sonra çıktığını savunduklarını dile 
getirdi. Üçüncü görüş olarak da millet ta-
nımının devletin egemenliğini devam et-
tirmek için devlet tarafından çıkarılmış bir 
kavram olduğunu savunan görüş olarak 
ortaya çıktığını ifade etti. Daha sonrasında 
dünya akademisinin şu anki yaygın görüşü 
80’lerle beraber ortaya çıkmış etnosembo-
lizm görüşü olduğunu söyledi. Bu görüşün 
“millet yoktan var edilmedi ama ezeli ve 
ebedi de değil” düşüncesini desteklediğine 
değindi. Son zamanlarda İsrailli Azar Gat 
tarafından yeni bir teori ortaya çıkarıldığı-
nı ifade etti. Bu görüşe göre millet genetik 
ve DNA ile alakalıdır ama burada ırk kas-
tedilmemiştir.

“Türkiye Zengin Milliyetçiliğin 
Olduğu Bir Ülkedir”
Hocamız, sohbetin ilerleyen dakika-

larında milletin tanımını Türk kültürü 
üzerinden yaptı. Türk dilinde kelimele-
rin nasıl oluştuğunu etimolojiye baka-
rak anlayabildiğimizi, Türkçe’de millet ve 
milliyetçiliği karşılayan birçok kelimenin 
olduğunu söyledikten sonra bu durumun 
Türkiye’de millet ve milliyetçilik kültürü 
varlığını kanıtladığını ve Türkiye’de zengin 
bir milliyetçiliğin olduğunu dile getirdi.  

Dr. Öğr. Üyesi Limoncuoğlu ”Kültürün 
temel öğeleri değişmez. Değişen şey medeni-
yettir.  Kültür olduğunu düşündüğümüz şey 
değişiyorsa o zaten kültürün parçası değil-
dir” sözleriyle kültür ve medeniyetin ayrı-
mından bahsetmesiyle divan sona erdi.

"Kültürün Temel Öğeleri Değişmez. 
Değişen Şey Medeniyettir"

Hazırlayan 
Berra KILIÇ 

(İhtisas 2)
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11KOCAV, edebiyat, sanat, sinema, 
ekonomi, hukuk, tarih, iletişim, si-
yaset, sosyoloji gibi birçok alanda 

Seminerler vererek öğrencilerinin kendi 
bölümlerine ek olarak, öğrenim hayatları-
na farklı alanlarda da katkı sağlamaktadır. 
Bu amaçla 1996 yılından itibaren düzenli 
olarak yapılmaya başlanan KOCAV Semi-
nerleri, bugün 26 yılını doldurmuş olup 
Giriş, Gelişme ve İhtisas sınıfları olarak 
kademelendirilmiştir.

KOCAV Seminerleri’nin 2022 Güz dö-
nemi 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 
15.00’te Türk-Alman Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Cemal Yıldız’ın açılış dersiyle 
başladı. Programda Doç. Dr. Ümran Ay 
Say’ın açılış konuşması yaptı. 

COVID-19 salgınının azalmasıyla bir-
likte 1 Ekim 2022’de başlayan KOCAV 
Seminerleri Güz Dönemi’nde 8’er haftalık 
süreç yüz yüze gerçekleştirildi. Dersler cu-
martesi günleri düzenli olarak saat 13.00 – 
17.00 arasında dörder saat olarak yapıldı.  
Seminer dersleri 03 Aralık 2022 Cumartesi 
günü Yusuf Akçura Öğrenci Sempozyumu 
ile tamamlandı.

KOCAV Seminerleri Yenilendi
Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı 

Doç. Dr. Ümran Ay Say, Seminerlerin açılış 
konuşmasında KOCAV’ın hem gelenekle-
rine bağlı kalarak hem de konjonktürün 
nabzını tutarak öğrencilerine ilmi bilgiyi 
üretme yollarını öğrettiklerini ve lisans 
eğitiminin yanında alanında yetkin hoca-
ların verdiği çeşitli derslerle öğrencilerin 
donanımına katkı sağladıklarını ifade etti. 

KOCAV Seminerleri’nin baştan sona 
gözden geçirilerek yeniden düzenlendiği-
ni ifade eden Doç. Dr. Ay Say, çeşitli yeni-
liklerle bu döneme başladıklarını söyledi. 
Seminer hocalarımızın arasına yeni ho-
calarımızın eklendiğini, öğrencilerimizin 
talepleri ve çağın gerekleri doğrultusunda 
uzun istişareler sonunda derslerin güncel-
lendiğini duyurdu.  Gösterge Bilim, Sine-
ma ve Toplum, Türk Toplum Yapısı, Aka-
demik Yazma, Eleştirel Okuma gibi dersler 
yeni müfredatta yer alırken mevcut dersle-
rinde içerikleri de yenilendi. Açılış konuş-
masının ardından açılış dersini yapmak 
üzere Prof. Dr. Yıldız’ı takdim etti.

Hazırlayan 
Aybala KÜÇÜKGÖÇEN 
(Gelişme 2)
Nazlıcan İLHAN 
(İhtisas 2)

KOCAV 2022 Güz Dönemi 
Seminerleri Sona Erdi
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İstanbul'da Öğrenci Olmak
Prof. Dr. Cemal Yıldız, Vakfımıza yeni 

katılan öğrencilerimiz için ilk önce kendi-
ni tanıtarak sözlerine başladı. Ardından 
Vakıf Başkanımız Av. Dr. Ürey'in sorusu 
üzerine Prof. Dr. Yıldız, İstanbul’da üni-
versite öğrencisi olmak nedir, avantajları 
nelerdir, ne tavsiye edersiniz gibi konula-
ra kendi öğrencilik dönemine atıf yaparak 
cevapladı. “İstanbul’da okuyan bir öğrenci 
bu çok kültürlü toplumun içinde bulun-

ma fırsatı yakalar ve bu ortam sayesinde 
kendisini kültürel anlamda zenginleştirme 
şansını yakalar.” 

Prof. Dr. Yıldız, “Ben de KOCAV’ın 35 
yıllık bir mensubu olarak bugün burada 
size bir rektör olarak hitap etmekten onur 
duydum. Beni bu toplantıya davet eden 
başkana tekrar teşekkür ederim. Hepinize 
saygılarımı sunuyorum.” sözleriyle konuş-
masını bitirdi.

Prof. Dr. Cemal Akyıldız hayatını şu 
sözleri ile özetledi: “Ben bir işçi çocuğu-
yum. 1980 yılında Bolu’da liseyi bitirdim. 

1980-1984 yılları arasında ba-
bam Almanya’da işçi olduğu 
için Almanya’ya gittim ve ora-
da Almanca öğrendim. 1984 
yılında Türkiye’ye geri dönerek 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Alman Dili Edebi-
yatı’nda 1984 ve 1988 yılları 
arasında eğitim gördüm. 

1988 yılında üniversiteden 
mezun olduktan sonra değerli 
hocam Sebahat Yüksel ile bu-

raya çok yakın olan Kubbealtı Vakfı’nın 
konferanslarında tanıştım. Kendisi bana 
sahip çıktı. Marmara Üniversitesi’nde asis-
tan olarak başladım ve daha sonra doktora 
için Almanya’ya gittim. Değişik vesilelerle 
eğitimimi Türkiye ve yurtdışında tamam-

ladım. Akabinde yardımcı doçent, doçent 
ve nihayet 2013 yılında genç sayılacak bir 
yaşta 38 yaşında profesör oldum.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen 2014 
yılında 3 yıl için Berlin Büyükelçiliği’ne 
eğitim müşaviri olarak gittim. Dört tane 
bakanla çalıştım. Normalde üç yıl sonra 
dönecektim fakat bir sonraki bakan gö-
rev süremi 4 yıl daha uzattı. Böylece 7 yıl 
oradaki görevimden sonra şu anki Milli 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in davetiyle 
Ankara’ya gelerek Türkiye’deki bütün üni-
versitelerden sorumlu Yükseköğretim Ge-
nel Müdürlüğü ve Yurtdışı Eğitim Genel 
Müdürlüğü görevini 10 ay süreyle ifa et-
tim. Bu görevlerim sırasında hem üniver-
sitede edinmiş olduğum akademik birikimi 
hem de yurtdışında edindiğim diplomatik 
tecrübeyi mesleğime yansıttım. Üç ay önce 
de Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğüne 
atandım.”

Almanya’dan Türkiye’ye Bir Eğitim Neferi
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İhtisas 2 

Edebiyat Atölyesi 
Doç. Dr. Ümran AY SAY

Sinema Atölyesi 
Doç. Dr. Mesut AYTEKİN

Drama Atölyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Elif KIR CULLEN

Sosyoloji Atölyesi 
Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih KARAKAYA

Gelişme 1

Siyasi Söylemler
Prof. Dr. Şenol DURGUN

Yakın Dönem Türk Siyasi Hayatı
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

Türk Mimarisi
Doç. Dr. Aras NEFTÇİ

Osmanlıda Modernleşme Çabaları
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ

İktisadi Bakış
Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK

Türk Toplum Yapısı ve Değişimi
Prof. Dr. Lütfi SUNAR
 
Edebiyat ve Toplum
Doç. Dr. Necmettin ÖZMEN

Hitabet ve Diksiyon
Reyhan ÇINAR
(TRT Spikeri)

Giriş 1 

Kültür ve Medeniyet
Prof. Dr. M. Tayfun AMMAN
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KARAKAYA

Türk Musikisi
Bünyamin AKSUNGUR

Liderlik Sanatı
Prof. Dr. Cemal ZEHİR

Türk Tarihine Giriş
Dr. Öğr. Üyesi Ali AHMETBEYOĞLU

Türkçe ve Milli Kimlik
Prof. Dr. Hayati DEVELİ
Dr. Öğr. Üyesi Özcan TABAKLAR

Devlet Felsefeleri ve İdare 
Prof. Dr. Yücel OĞURLU

Seminer Derslerimiz ve 
Hocalarımız



KOCAV 2022 Güz Dönemi’nin so-
nunda düzenlenen KOCAV 28. 
Öğrenci Sempozyumu’nda önem-

li fikir adamlarımızdan Yusuf Akçura 
işlendi. KOCAV Yusuf Akçura Öğrenci 
Sempozyumu, 3 Aralık 2022 günü saat 
13.00’de başlayan açılış programının ar-
dından üç ayrı salonda eş zamanlı olarak 
yapıldı. Vakıf Meclisi ve Mütevelli Heyeti 
Üyeleri, öğrenci ve mezunlarımızın katılı-
mıyla, altı ayrı oturumda gerçekleştirilen 
sempozyumda 21 tebliğ sunuldu. Sem-
pozyumun koordinatörlüğünü KOCAV 
Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Ümran Ay Say ve İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Gö-
revlisi Erdem Umudum üstlendi. Açılış ve 
değerlendirme tebliğini ise Milli Savunma 
Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 
Emre Özsoy gerçekleştirdi.

“Türk Devleti Kıyamete Kadar 
Payidar Kalacaktır”
Sempozyum, Arş. Gör. Erdem Umu-

dum’un açılış konuşmasıyla başladı ve 
Dr. Öğr. Üyesi Emre Özsoy’un açılış teb-
liğiyle devam etti. Arş. Gör. Umudum açı-
lış konuşmasında sözlerine başlarken bu 
sempozyumun önemini Cumhuriyet’in 
100. yılını vurgulayarak hatırlattı: “Her 
kişi kendi meşrebince kendi nev’ince anar, 
hatırlar. Vakıf tüzel kişiliği olarak biz de 

sempozyumla Yusuf Akçura Bey’i anaca-
ğız. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılına 
giriyoruz. Yusuf Akçura Bey’in tercih edil-
me sebebi bu noktada önem kazanıyor.” 
Daha sonra ise Türk devletinin ebediye-
tinden bahsederek sözlerine devam etti: 
“Cumhuriyet’in bir rejim değişikliği olduğu 
Türk devletinin izini sürebildiğimiz kada-
rıyla Türkistan’la kurulduğunu kesintisiz 
bir biçimde hanedan değişiklikleri ve rejim 
değişikliğiyle bugüne kadar geldiğinin idra-
kinde olduğumuzu burada belirtmekte fay-
da görüyorum. Türk devletinin hanedanı 
değişir; Selçukoğulları gider, Osmanoğul-
ları gelir, Harezmîler gider, Altınordu gelir. 
Saltanat kalkar, cumhuriyet gelir ama Türk 
devleti kıyamete kadar payidar kalacaktır. 
Mücadelemiz gayretimiz, cengimiz buna 
yöneliktir.” Son olarak duygusal değerlen-
dirmelerden uzak, objektif bir biçimde 
Yusuf Akçura’yı değerlendirip bugün için 
kendisinden istifade edebileceğimiz nite-
liklerin tartışılması gerektiğini belirterek 
konuşmasını sonlandırdı.

Yusuf Akçura’nın Çok Yönlülüğü
Dr. Öğr. Üyesi Özsoy açılış tebliğinde 

Yusuf Akçura’nın yalnızca bir mütefekkir 
değil aynı zamanda tarihçi, bürokrat ve ay-
dın olmasından söz ederek çok yönlülüğü-
ne vurgu yaptı. İçine doğduğu zamandan 
ve mekândan bahsederek sahip olduğu 

ÖĞRENCİ SEM
PO

ZYUMU

KOCAV 28. Öğrenci Sempozyumu’nda 
Yusuf Akçura Ele Alındı

1987-2022

Hazırlayan 
Elif Dilruba ARIKAN 

(İhtisas 2)
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çok yönlülüğün nasıl oluştuğunu ifade etti. 
Daha sonra ise genel olarak yaşamından, 
doğduğu ortamdan, düşüncelerinin nasıl 
şekillendiğinden, kimlerle temasta bulun-
duğundan ve kimlerin fikirlerinden etki-
lendiğinden kısaca bahsetti. Akçura’nın 
düşünce dünyasında oldukça etkileri bulu-
nan Şehabeddin Mercani, Damolla Âlim-
can el-Barudî, Cemaleddin Efgani, İsmail 
Gaspıralı, Necip Asım, Bursalı Mehmet 
Tahir ve Velet Çelebi Efendi’nin özellikle 
üzerinde durdu. Çeşitli toplumsal olaylar 
ve anıların sonrasında tebliğlere geçme-
den evvel sözlerini şu şekilde noktaladı: 
“Yusuf Akçura çok önemli bir aydın ve aynı 
zamanda iyi bir eğitimciydi. Rusya’yı, Fran-
sa’yı ve Osmanlı’yı çok iyi biliyordu ve bu 
anlamda karşılaştırmalar yapabiliyordu.”

Sempozyum Tebliğleri
Sempozyumun ilk oturumu “Yusuf Ak-

çura’nın Biyografisi” başlığıyla yapıldı ve 
bu oturumda “Akçura’nın Yetiştiği Muhit”, 
“Akçura’nın Eğitimi”, “Rusya’daki Siyasi 
ve İçtimai Faaliyetleri” ve “Millî Mücade-
le Döneminde Akçura” konuları sunul-
du. Daha sonra sempozyum “Türkçülük” 
başlığına sahip ikinci oturumla devam etti 
ve bu oturumda “Türkçülüğün Tarihi Ge-
lişimi” ve “Türk Milliyetçiliğinin İktisadi 
Kökenlerine Dair” konularının sunumu 
yapıldı. “Ziya Gökalp, İsmail Gaspıralı 
ve Yusuf Akçura” adlı üçüncü oturumda 
“Akçura’da ve Gökalp’te Türkçülük/Türk-
leşmek”, “Akçura’da ve Gökalp’te/İslam-
laşmak” ve “İsmail Gaspıralı ve Yusuf Ak-
çura” konuları işlendi. Dördüncü oturum 
olan “Tarihçilik” kısmında “Akçura’nın 
Türk Tarih Tezi”, “Türk Tarih Kurumu ve 
Akçura”, “Yusuf Akçura’nın Hatıralarım 
Adlı Eserine Göre Tarih Yazımı” ve “Şark 
Meselesi” başlıkları tartışıldı. Beşinci otu-
rum “Yusuf Akçura’nın Cumhuriyet’in 
Doğuş Sürecindeki Rolü” üzerine yapıldı 
ve “Modern Devletlerin Kuruluş Döne-

minde Aydınların Rolüne İlişkin Akçura 
Üzerinden Bir Perspektif ”, “Cumhuriyet’in 
Kuruluşundaki Türk Tarihinin Yeniden 
Yazım Süreci ve Akçura”, “Kemalizm ve 
Akçura” başlıkları incelendi. Sempozyu-
mun altıncı ve son oturumu “Yusuf Ak-
çura’nın Din Anlayışı ve Cemiyetçiliği” 
bağlamında yapıldı. Bu oturumda “Akçu-
ra’nın Din Anlayışı”, “Cedidciler Hareketi 
ve Akçura”, “Türk Derneği, Türk Ocağı ve 
Türk Yurdu” ve “Niyazi Berkes’in Akçura-
sı” şeklinde başlıklar üzerinden sunumlar 
yapıldı.

“Yusuf Akçura’nın Artık Unutulan 
Adam Olmadığını Rahatlıkla 
Söyleyebilirim”
Yapılan sunumlardan sonra kapanış 

oturumunu Dr. Öğr. Üyesi Özsoy gerçek-
leştirdi. Öncelikle sempozyumda görev 
alan öğrencilerin tebliğleriyle ilgili kısa 
değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üye-
si Özsoy, sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Niyazi Berkes, 1976 yılındaki o unutulan 
adam başlıklı makalesinde: ‘Ziya Gökalp’in 
doğumunun 100. yılının kutlandığı, gazete-
lerde yazıldığı, televizyonlarda programları-
nın yapıldığı bir dönemde Yusuf Akçura’nın 
neden unutulduğunu bir türlü anlayamıyo-
rum’ diyordu. Niyazi Berkes merak etmesin 



ÖĞRENCİ SEM
PO

ZYUMU

 KOCAV 28. Öğrenci Sempozyumu’ndan Kareler

1987-2022

Yusuf Akçura’nın artık unutulan adam ol-
madığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü 
artık eserlerinin çoğunluğu ortaya çıkartıldı, 
neşredildi farklı yayınevleri tarafından. Bu 
anlamda artık Yusuf Akçura’yı biz hemen 
hemen bütün yönleriyle tanıyoruz.” Bu de-
ğerlendirmelerin ardından yapılan sunum-
ların verimliliğinden bahsetti ve konuşma-
sını: “Burada göstermiş olduğunuz cesaret 
gerçekten takdire şayan. O yüzden hepinizin 

ayrı ayrı kıymetli ve çok güzel katkılar yap-
tığınıza inanıyorum. Her birinize teşekkür 
ediyorum, sağ olun.” diyerek sonlandırdı. 

Kapanış konuşmasının sonrasında Va-
kıf Meclisi ve Mütevelli Heyeti Üyemiz 
ebru sanatçısı Mustafa Hakkı Ertan’ın ebru 
eseri Dr. Öğr. Üyesi Emre Özsoy’a hediye 
edildi. Sempozyumun sonunda tebliğ su-
nan öğrencilere sertifikaları verildi.
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Çeşitli alanlarda ve başlıklar altın-
da ekonomiye dair paylaşımların 
profesyonelce gerçekleştirildiği 

KOCAV KAGEM Ekonomi Okulu, 2022 
yılında da eğitimlerini tamamladı. Ekono-
mi Okulu Seminerleri, 24 Eylül tarihinde 
katılımcı olmak isteyenlerin mülakatları-
nın tamamlanmasının ardından 8 Ekim 
Cumartesi günü başladı. 2021’de salgın 
tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak 
yapılan dersler, 2022 yılında dinleyici ve 
eğitimcileri Hacı Arif Bey Konağı’nda bir 
araya getirerek 8 hafta boyunca devam etti. 
Ekonomi Okulu yalnızca lisans düzeyinde 
değil; iş dünyasından, bürokrasiden ve 
kamunun çeşitli dallarından olmak üzere 
ekonomiye ilgi duyan birçok katılımcıyı 
sahanın önde gelen isimleriyle buluştur-
du.  Ekonomi Okulu’na bu yıl 30 öğrenci 
devam etti.

 Öğrenci devam etti. Alanın birbirin-
den kıymetli isimleri, Türkiye ve dünya 
gündeminde ekonomi ile bağlantısı kaçı-
nılmaz olan gelişmelerin nabzının tutul-

duğu bir müfredat programı kapsamında 
öğrencilerle tecrübe ve bilgilerini paylaştı. 
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Üzeyir Doğan, 
Yasin Şen. Dr. Öğr. Üyesi Erhan Akkaş, Se-
mih Yeni, Ercan Göçmen, Abdurrahman 
Kılıç, Ünsal Sözbir Ekonomi Okulu’nun 
eğitimci kadrosunda yer aldı. Bu isimle-
rin işledikleri başlıca konular ise “Makro 
Ekonomi”, “Temel Ekonomi ve Finansal 
Okur-Yazarlık”, “İşletmelerde Mali Yöne-
tim”, “İslami Finans ve Temel Ürünler”, 
“Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Genel 
Görünüm”, “Sermaye Piyasası Araçları”, 
“Meslek Yatırımcılar ve Start-Up” ve “Gi-
rişimcilik” oldu.

KOCAV KAGEM

Ekonomi-Finans-Girişimcilik: 
KOCAV KAGEM Ekonomi Okulu 

1987-2022

Haber 
Beyzanur KANDEMİR 

(İhtisas 2)

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz



ee

e
e

e

19
KOCAV BÜ

LT
EN

İ -
 2023 / 1

19

“Ekonomi Okulu 
Yepyeni Ufuklar Açıyor”
“KOCAV KAGEM’in yetkin ve eğitimli 

insanları bir araya getirerek belli amaçlar 
üzerine sosyal paylaşımlar yapabildikleri 
bir ortam oluşturmasının çok faydalı ol-
duğunu düşünüyorum. Örneğin burada 
ekonomi, finans ve piyasalar üzerine herke-
sin etkileşimde bulunduğu güzel bir ortam 
oluştu. Böyle bir oluşumun varlığı nedeniyle 
çok mutlu oldum. Özellikle buraya gelerek 
eğitim veren ve eğitim alan kişilerin hep-
si çok değerli insanlar. Diğer yetkinlik ve 
ekonomi alanındaki gelişmeler açısından 
düşündüğümüzde de gerçekten faydalı bir 
program oluşturulmuş. İlgili alanlarda ken-
dini geliştirmek isteyen biri için bu ortamın 
bir gelişim aracı olacağını düşünüyorum. 
Gelen insanlar zaten uzman oldukları için 
onların alanlarında yeni şeyler duymak, 
özellikle geleceğe dönük bir şeyler yapmak 
isteyenlere yepyeni ufuklar açıyor.” 

Mehmet ARIKAN

“Alanın Alfabesini Öğrendim”
“Ekonomi Okulu sayesinde genel hatla-

rıyla para piyasaları, finans okuryazarlığı 
tekniklerinden de ziyade bir bilinç, bir alt 
yapı ve daha sonra hangi alan üzerinde 
okuma ve geliştirme yapacağıma dair bir 
temel oluşturdum. Aslında bu anlamda ala-
nın ‘alfabesini’ öğrendim diyebilirim. Ayrıca 
Ekonomi Okulu’nda ikna, kendine güven, 
her işi aynı anda yapmak değil de o işi en 
güzel şekilde yaparak uzmanlaşmak, ma-
gazinden uzak durarak rafine bilgiye sahip 
olmak ve kendi gündemini oluşturmak gibi 
birçok kazanımı Ekonomi Okulu sayesinde 
edindim.” 

Mustafa MERİÇ

“Her Ders Kendime Bir şey Kattı”
“Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık Bö-

lümü hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Ekonomi 
Okulu bünyesinde verilen eğitimler açıkçası 
beklentimin çok üzerinde gerçekleşti. Birbi-
rinden değerli hocalardan kariyer geliştirme 
hedefleri doğrultusunda klasik ders anlatı-
mının dışında girişimcilik, finans, müza-
kere gibi çeşitli dersler aldık. Her dersten 
kendime bir şey katmış, zihnimde bir ışık 
yakmış olarak çıktım. Benim için en önem-
li nokta kendimde oluşan bilincin farkına 
varmak oldu. Bu nedenle emeği geçen tüm 
hocalarıma teşekkür ederim.”

Fatma BALKAYA

Sektörden Hocalar 
Fark Oluşturdu
“Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde dok-
tora öğrencisiyim. Eğitim boyunca hemen 
hemen bütün derslere katıldım ve çok fazla 
not tuttum, çok fazla şey öğrendim. Öğren-
diklerim arasında merkezde girişimcilik, fi-
nans ve ekonomi konuları vardı. Tabii bun-
ların hukukla bağlantılı kısımlarında farklı 
konular; ana disiplinler haricinde düşünce 
araçları şeklinde isimlendirebileceğimiz 
bazı teknik ve metotları da öğrendik. Benim 
için bu eğitimi en anlamlı yapan şey ders-
lere eğitici olarak gelen kişilerin sahadan 
kişiler olmalarıydı. Sadece akademik ve te-
orik yönleri değil; sahada bizzat uygulayan 
insanların kabul ettiği değerleri, tecrübele-
ri, uygulamaları da öğrenmiş olmamız çok 
önemliydi. Eğitimi düzenleyen, bütün aşa-
malarda emeği geçen arkadaşlara teşekkür 
ediyorum.” 

İbrahim TEKEŞ

KOCAV KAGEM Ekonomi Okulu’nun Ardından…



KOCAV KAGEM

Garanti ve Odea Bankalarının eski 
Baş Ekonomisti Dr. İnanç A. 
Sözer “Türkiye ve Dünya Ekono-

misi” üzerine 1 Aralık 2022 tarihinde bir 
Ekonomi Divanı gerçekleştirdi. KOCAV 
KAGEM tarafından düzenlenen Divan’da, 
Dr. Sözer, özellikle küresel gelişmelerin 
Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini ve 
beklenen mali gelişmeleri anlattı. 

“Bu Kadar Ekonomi Konuşmak 
İyi Değil”
Ekonomi Divanı, Dr. Sözer’in özellikle 

küresel gelişmelerin ülkemiz üzerindeki 
etkilerini paylaşmasıyla başladı. Dr. Sözer 
“Ekonomi her birimiz için kendi içimizde 
konuşmasak bile vazifemiz haline gelmiş 
durumdadır” tespitinde bulunarak Türk 
toplumunun bölgesel ve küresel ölçekte-
ki ekonomi gelişmelerini merkeze alan 
bir gündeme sahip olduğuna vurgu yaptı. 
Türkiye’deki gelir adaletsizliği gerçekliğine 
dikkat çeken Dr. Sözer, bu durumun Türk 
toplumu ve iktisadi üretkenliğimiz üzerin-
de de ciddi etkileri bulunduğunu belirtti. 

2008 Küresel Krizi ve Türkiye
21. yüzyıldaki finansal krizleri Türkiye 

perspektifinden değerlendiren Dr. Sözer, 
2008 yılında meydana gelen ve yer yer 
hala etkileri devam eden ABD merkezli 
finansal krizin para basılarak çözüldü-
ğünü söyledi. “Her kriz gibi 2008 finansal 
krizinin de dünya üzerinde bir tortusu kal-

dı. 2012 yılında Avrupa’da meydana gelen 
finansal krizinin de para ucuzluğu dolayı-
sıyla yüksek borçlanmalara neden olduğu-
nu” ifade ederek bugünlere ulaşan dünya 
ekonomisi durumunun verilerle yakın 
tarihini açıkladı. Türkiye’nin 2015 yılında 
yaşadığı politik paradigma değişimini de 
denkleme katan Dr. Sözer, 2018 yılından 
itibaren meydana gelen iktisadi gelişmeler 
üzerinde iç dinamiklerin etkili olduğunu 
vurguladı.

Türk Ekonomisi ve 2023
Türkiye’nin rekabetçi kur politikası ek-

seninde değerlendirmeler sunan Dr. Sözer; 
“TL’nin endeks karşısındaki mevcut değeri 
%50 aşağılarda devam ediyor.” sözleriyle 
Türk lirasının makul değere ulaşması için 
politik, sosyal ve iktisadi olarak atılması 
gereken adımlara ve toplumsal olarak 
gençlerin ve yatırımcıların ekonomiye olan 
pozitifi bakış açılarının pratikte karşılık 
yaratılmasıyla meydana getirilebileceğini 
vurguladı. 

Küresel ekonomiye de atıflarda bulunan 
Dr. Sözer, “2024 ve sonrasındaki 7 yılda 
beklenen olumlu gelişmelerin sac ayağı da 
2023 yılı içerisinde alınacak önlem ve poli-
tikalarla belirlenecektir” ifadeleriyle 2023 
yılının hem dünya hem de Türkiye ekono-
misi için olumlu kırılma noktalarına gebe 
olduğuna da dikkat çekti. Türkiye’nin hak 
ettiği enflasyonun “tek haneli” olduğunu 
vurgulayan Dr. Sözer, bugünkü yüksek 
enflasyon rakamlarına izlenen yanlış politi-
ka ve yanlış tedavilerle gelindiğini ifade etti.

KOCAV’a davetleri için teşekkürle-
rini belirten Dr. İnanç A. Sözer’in ko-
nuk olduğu Ekonomi Divanı, soru-cevap 
bölümüyle sona erdi.

Dr. İnanç Sözer ile 
Türkiye Ekonomisi Mercek Altında

1987-2022

Hazırlayan 
Şafak YILDIRIM 

(İhtisas 2)

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz
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KOCAV Kariyer Geliştirme Merke-
zi’nin (KOCAV KAGEM) düzen-
lediği Ekonomi Divanları, 27 Ekim 

2022 tarihinde Hacı Arif Bey Konağı’nda 
başladı. Her ayın son perşembesinde ger-
çekleştirilen Ekonomi Divanı’nın ilk ko-
nuğu iş insanı Günhan Karakullukçu oldu.  

“Medeniyet Çatışması 
Gerçekçi Değil”
Deneyimlerinden bahsederek sözlerine 

giriş yapan Karakullukçu dünyanın so-
ğuk savaş bittikten sonra yapması gereken 
sorgulamayı şu anda yapmaya başladığını 
ifade etti. Çeşitli kişilerce oluşturulan “me-
deniyet” çatışmasının gerçekçiliğe sığma-
dığını ve bunu günümüzde de zaman ve 
kriz baskısıyla tekrar düşünmek zorunda 
kalışımızı anlattı. Batı’nın ya da Doğu’nun 
birbirine olan üstünlüğünün tartışılma-
sı yerine o diyaloğu aşabilecek, onlardan 
daha büyük bir şey konuşmak ve söylemek 
mümkün mü bunun sorgulanması gerek-
tiğini söyledi.

“1989 Önemli Bir Dönüm 
Noktasıydı”
Karakullukçu günümüz Türkiye ekono-

misi hakkında, Türkiye tarihini dönemlere 
ayırarak anlattı. Kendisi için en ayırıcı dö-
nemin döviz taşımanın, döviz bulundur-
manın dövizle ilgili işlem yapmanın ser-
best hale geldiği 1989’un Ağustos ayında 

IMF sözleşmesi gereğince sermaye hesabı 
liberalize edildiği dönem olduğunu söyle-
di. “Ben bunu destekliyordum. Lakin sonra-
sında dövizi o kadar kullanmaya başladık 
ki döviz ikinci para haline geldi. Türkiye’nin 
tedavülde kendi parası vardı, yine kendisi-
nin yarattığı dolar ve kendisinin yarattığı 
Euro parası vardı. Para politikası bunların 
üçüne göre hazırlanmış olsaydı Türkiye’nin 
son 30 yılı farklı olacaktı. Yani aslında 3 pa-
ralı sistem var bizde ama bunu yokmuş gibi 
davrandığımız için bir hata yaptık.” 

“2001 Krizi’nde Hata Yapıldı”
Günhan Karakullukçu’ya göre 2001’de 

ki kriz için uygulanan politika çok yanlıştı. 
“2003-2013 arasını ben tahribat olarak gö-
rüyorum. O dönemde 1990’lar gibi olsaydı 
çok daha iyi performans gösterilebileceği-
miz bir ortamdı ama öyle bir performans 
gösterilmedi. 2013’ün Mayıs ayında Ame-
rikan Merkez Bankası parasal genişlemeyi 
durduğunu söyledi. En büyük kırılma nok-
tası da buydu. Türkiye’de o zamana kadar 
uygulanan politika tamamen dışardan gele-
cek büyük paraya bağlı olan bir politikaydı.” 

Sorularla ilerleyen konuşma da ekono-
mik kriz, siyaset, enflasyon, Kemal Der-
viş’in uyguladığı politikalar, Turgut Özal’ın 
ekonomiye bakışı, Kur Korumalı Mevduat 
Hesabı ile yapılmaya çalışılanların yorum-
lanması gibi birçok konu görüşüldü.

Hazırlayan 
Nazlıcan İLHAN 
(İhtisas 2)

İnsanlık Medeniyetinden 
Ekonomiye
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Kültür Ocağı Vakfı’nın en yetkili ka-
rar organı olan Vakıf Meclisi, yıllık olağan 
toplantısını 11 Aralık 2022 Pazar günü 
Topkapı Eresin Otel’de gerçekleştirdi. 
Kahvaltıyla başlayan toplantıda, Prof. Dr. 
Ahmet Yörük başkanlığında Prof. Dr. Ni-
hat Öztoprak ve Prof. Dr. Azmi Özcan’dan 
oluşan Divan Heyeti’nin seçilmesinin ar-
dından gündeme geçildi.

Vakıf Başkanımız Av. Dr. Ali Ürey’in 
açılış ve selamlama konuşmasının ardın-
dan toplantıda ilk olarak 2021 yılına ait 
faaliyet raporu Eğitimden Sorumlu Başkan 
Yardımcımız Doç. Dr. Ümran Ay tarafın-
dan okundu. Ardından 2021 yılına ait ge-
lir-gider raporları ve bilançoları Muhasip 
Muharrem Özlü tarafından açıklandı. Fa-
aliyet raporu ve bilanço, gelir-gider tablosu 
oylanarak kabul edildi. Daha sonra Dene-
tim Kurulu üyesi Yasin Şen tarafından oku-
nan Denetim Kurulu’nun 2021 yılı raporu 
müzakere edilerek oylandı ve tasdik edildi. 

Vakıf Meclisi Üyeliği’ne Mütevelli He-
yetinin teklifiyle meclise sunulan Abdu-
rahman Kılıç oy birliğiyle seçilirken Av. 
Yunus Koçal, SMMM Yasin Şen ve YMM 
Ercan Özcan da tekrar Denetleme Kurulu 
Üyesi olarak seçildi.

Vakıf Senedi Tadilatıyla 
Kurumsallaşma Adına 
Çok Önemli Bir Adım Atıldı
Rutin gündem maddelerinin görü-

şülmesinin ardından Vakıf Başkanımız, 
toplantının ana gündem maddesiyle il-
gili olarak bir açıklama yaptı. Başkan Av. 
Dr. Ürey, konuşmasının başında Vakfın 
kurumsallaşma sürecinden bu süreçteki 
fedakârlıklardan ve kurumsallaşmaya gi-

den yolda gözetilen istikrar ve yenileşme 
ilkelerinden bahsetti. Ana gündem mad-
desiyle ilgili olarak Vakıf Senedinde neden 
tadilata gerek duyulduğunu açıkladı. Ku-
rumsallaşma sürecinde Vakıf Senedinin 

Vakıf Meclisimiz 25. Toplantısında 
Vakıf Senedi Tadilatını Onayladı

1987-2022

Haber 
Beyza BÜYÜKAĞAÇÇI 

(KOCAVlı Mezun)

Başkan Av. Dr. Ali Ürey: 
“Kurumsallaşma sürecinde Vakıf 
Senedinin güncellenmesi ve 
eksiklerinin giderilmesi ihtiyacı 
doğmuştur. Amaç geleceğe 
daha sağlam işleyen bir sistem 
bırakmak, kurulların işleyişlerini 
kolaylaştırmaktır. Genç kuşağın bu 
Vakfı yönetebilmesi için onlara bir 
kurallar manzumesi, bir düzenleme 
bırakmamız gerekmektedir.”



23
KOCAV BÜ

LT
EN

İ -
 2023 / 1

23

güncellenmesi ve eksiklerinin giderilmesi 
ihtiyacı doğduğuna vurgu yapan Başkan 
Av. Dr. Ürey, geleceğe daha sağlam işleyen 
bir sistem bırakmak, kurulların işleyişleri-
ni kolaylaştırmak için bu tadilatın öneril-
diğini söyledi. 

“Kurucu kadrodan sonraki kuşağın bu 
Vakfı yönetebilmesi için onlara bir kurallar 
manzumesi, bir düzenleme bırakmamız ge-
rekiyor ki bu da Vakıf Senedidir. Vakıf Sene-
di üzerinde yaklaşık on yıldır kafa yorulan 
ve düşünülen, beş yıldır da Yunus Koçal, 
Mahmut Yavuz ve Abdurrahman Kılıç’tan 
oluşan heyet tarafından çalışmaları yürü-
tülen ancak salgın sebebiyle bugüne kalan 
bir tadilat sürecinin sonuna gelindiğini ve 
taslağın Vakıf Meclisinin takdirine sunul-
duğunu belirtti. 

Organların İşleyişi Daha Sistematik 
Hale Getiriliyor
Başkan Av. Dr. Ürey, taslağın Vakfın 20 

yıl, 40 yıl sonraki yaşayabileceği sorunları 
öngörerek hazırlandığını dile getirdi. Tas-
lak ana hatlarıyla üç ana bölümden oluş-
maktadır: İmla hatalarının düzeltilmesi, 

vergi muafiyeti için harcamaları düzenle-
yen maddeye bir cümlenin eklenmesi ve 
organların oluşumu ve işleyişi. Taslaktaki 
en önemli değişikliğin yetkili organ üye-
liklerine süre getirilerek dinamizm ve ye-
nileşmenin hızlandırılmasının hedeflendi-
ğini, bu kapsamda Vakıf başkanlığı için 5 
yıl, Vakıf Meclisi üyeliği için 15 yıl, Müte-
velli Heyeti üyeliği için 10 yıl ve Denetim 
Kurulu üyeliği için bir yıl olmak üzere sü-
reler düzenlendiğini söyledi. 

Başkan Av. Dr. Ürey, Kültür Ocağı 
Vakfı’nı bu günlere getiren kurucu kad-
ronun önünde son iki hedefin kaldığını, 
bunlardan birinin Vakfa vergi muafiyeti 
kazandırmak, bir diğerinin ise gelecekteki 
kuşaklara sorunsuz işleyen bir Vakıf Sene-
di bırakmak olduğunu, bunlar gerçekleşti-
ğinde kurucu kadronun gözünün arkada 
kalmayacağını ifade etti.

Sunulan metnin taslak olduğunu, kabul 
ve/veya reddinin, revize edilmesinin tak-
dir ve kararının en yetkili karar organımız 
olan Vakıf Meclisine ait olduğunu söyleye-
rek konuşmasını bitirdi.
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aileyi mercek altına aldı ve  “Aile-
ye Panoramik Bir Bakış” başlığıy-

la aile konusunda pek çok önemli noktaya 
temas etti. Bu sayının editörlüğünü Beyza 
Karakaya üstlendi. Sayfaları çevirdiğimiz-
de takdim yazısının ardından karşımıza 
ilk olarak Ömer Say’a ait olan “Ailenin Ta-
nımlanmasında Göreceliğin Reddi Üzerine” 
yazısı çıkıyor. Düşünce Dergisi Röportaj 
ekibi tarafından “Prof. Dr. Kemal Sayar ile 
Aile ve Ailenin Dönüşümü Üzerine”, “Prof. 
Dr. Mehmet Tayfun Amman ile Ailenin Kı-
rılganlaşması ve Boşanma Üzerine”, “Dr. 
Betül Ok Şehitoğlu ile Göç ve Aile Üzerine” 
ve “Dr. Mehmet Emin Balcı ile Reality Şov-
lar ve Bu Şovların Aile Üzerine Etkisi”, ““Dr. 
Fatma Barbarosoğlu ile Geçmişten Geleceğe 
Edebi Metinler ve Filmler Eşliğinde Aile” 
başlıklı beş röportaj gerçekleştirildi.

“Mamasphere: Yeni Bir İmkan ve Prob-

lemler Alanı” yazısında yoğun annelik an-
layışı ve dijital iletişimde annelik Zehra 
Zeynep Sadıkoğlu tarafından aktarıldı. 
Adem Bölükbaşı “Ailede Toplumsal Cin-
siyet Rollerinin Dönüşümü: Erkeklik ve 
Babalık” yazısında bu dönüşümlerin aile 
yapısında meydana getirdiği değişimle-
ri inceledi. Şeyma Gültekin ise “Dizideki 
Benim Babam mı?” yazısında zihinlerde-
ki baba figürünün nasıl zedelendiğini ka-
leme aldı. Mine Kazancı’nın “Aile Ahlakı, 
Çocukta Ahlak Gelişimi ve Ailede Değerler 
Eğitimi” yazısında ailelere, değerlere yöne-
lik ortak bir dil oluşturmak adına öneriler 
sunuldu. “19. Yüzyılın Divan Şairesinin 
Ailesine Dair Söyledikleri Üzerine Notlar” 
bölümünde Ümran Ay Say Tanzimat ile 
birlikte siyasi alandaki değişimlerin ede-
bi eserlerdeki karşılığı üzerinde durdu. 
Esra Gültekin “Değişen Ailede Dönüşen 
Velayet” ile toplumsal değişimler sonucu 

Vakıf Senedi tadilat heyetini temsilen 
heyet üyesi Av. Yunus Koçal’ın açıklama-
larının ardından tadilat maddeleri tek tek 

görüşülüp onaylandı. 
Gündemin tamamlanmasının ar-

dından Başkan’ın kapanış konuşması 
ve toplu fotoğraf çekimiyle toplantı 
sona erdi. 

Yeni Vakıf Meclisi Üyemiz 
Abdurrahman KILIÇ
Abdurrahman Kılıç, 2009 yılın-

da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Fakültesi’nden mezun 
oldu. Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi’nde Ekonomi alanında yüksek 

lisansını 2014 yılında tamamladı. Halen 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde doktora 
eğitimi devam etmektedir. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda iş 
hayatına başlamış olan Kılıç, 2009-2011 
arasında stratejik planlama, 2011-2012 
yılları arasında proje finansmanı bölüm-
lerinde çalıştı. Borsa İstanbul bünyesinde 
2012-2022 yılları arasında stratejik plan-
lama ve iş geliştirme direktörlüğüyle, iş ve 
ürün geliştirme direktörlüğü görevlerinde 
bulundu. Kurucu ortağı olduğu Avalon 
Ventures Yönetim Danışmanlığı’nda 2022 
yılı mart ayından beri çalışmalarına de-
vam etmektedir.

Haber 
Dilruba ARIKAN 

(İhtisas 2)

Düşünce Dergisi 
16. Sayısında “Aile” Dedi
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velayetin günümüzde nasıl bir görüntüye 
sahip olduğundan bahsetmekte. “Bir Mo-
dernite Alamet-i Farikası Olarak Tek Başı-
na Yaşam” yazısında aile yapısının birey-
selleşmeye dayalı kültür içerisinde kendini 
korumakta zorlanmasına Elif Kıran tara-
fından dikkat çekildi. Cinsiyet kavramının 
parçalanması ile nesnellikten uzaklaşılma-
sını “Cinsiyet temelli yeni kavramsallaştır-
ma denemelerine eleştirel bir bakış” yazısı 
ile Şeyma Karatepe’nin kalemiyle incelen-
di. Osman Çalışkan da “Siyasal aileye karşı 
siyasal olanın aileleşmesi” yazısıyla devlet 
ve aile kurumunu özdeşleştirme çabasının 
sebep olduklarını anlattı.

Dijital Platformlar Soruşturması bölü-
münde ise dijital platformların yaygınlaş-
masıyla meydana gelen olumlu ve olumsuz 
değişikliklerin yanı sıra aile kavramının ve 
izleme alışkanlıklarımızın değişimiyle ilgi-
li iletişimci akademisyenlerin görüşlerine 
başvuruldu. Mesut Aytekin “Dijital Plat-
formların Aile Üzerindeki Etkisi”, Diğdem 
Sezen “Yeni Teknolojilerden Korkmak Yeni 
Değil”, Nil Çokluk “Geleneksel Aileden Di-
jital Aileye Aile İçi İletişimin Dönüşümü”, 
Onur Akyol “Dijital Platformlarla Birlikte 
İzleme Alışkanlıkları da Değişti”, Özgür 
Akgün “Dijital Platformlar İstediğimiz İçe-
riğe Ulaşma İmkanı Tanıyor”, Serdar Çil 

“Tüm Medyaların Tüketim Süreleri Göz-
den Geçirilmeli”, Ümit Sarı “İzleme Alış-
kanlıkları Kökten Bir Değişikliğe Uğradı”, 
Yalçın Lüleci “Dijital Platformların Aile 
Üzerindeki Etkisini Hesaplamanın Zorlu-
ğu”, Yasemin Özkent “Dijital Platformlar 
Aile İçi İletişim İçin Fırsat mı Tehdit mi?”, 
Derya Birincioğlu Vural “Teknolojik Kıtlık 
Hissinin Açık Büfe Tüketim Pratiği Yıldız” 
ve son olarak Yusuf Yurdigül “Gerçek Sah-
te Gerçekle Yer Değiştiriyor” başlıklarında 
düşüncelerini açıkladı.

Burak Irmak “Ailenin Tiktok Halle-
ri”nde Tiktok ve aile ilişkisine değindi. 
“Dijitalleşme Karşısında Ailenin Geleceği 
Ne Olacak?” yazısında Semra Ağaç Sucu 
ailenin dijitalleşme karşısında uğradığı 
değişim gözler önüne serildi. Beyza Kara-
kaya’nın kaleme aldığı “Bildiğimiz Ailenin 
Sonu” yazısında distopik eserler vasıtasıyla 
gelecekte aile kavramının akıbetiyle ilgi-
li tespitlerle dosya konusu tamamlanmış 
oldu.  

Günümüzdeki dinamiklerden etkile-
nen aile kurumunu birçok yönden incele-
yen ve çok çeşitli yazıları içeren Düşünce 
Dergisi’nin 16. sayısını Vakıf merkezimiz-
den veya online kitap satış sitelerinden 
temin edebilirsiniz.

Düşünce Dergisi’nin 16. sayısında aileyi mercek 
altına aldı ve  “Aileye Panoramik Bir Bakış” 
başlığıyla aile konusunda pek çok önemli noktaya 
temas etti. Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Mehmet 
Tayfun Amman, Dr. Betül Ok Şehitoğlu, Dr. 
Mehmet Emin Balcı ve Dr. Fatma Barbarosoğlu ile 
röportajlar gerçekleştirildi.
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İstanbul Gezileri’nde KOCAVlıların 
İstanbul’u keşfetme serüveni kaldığı 
yerden devam etti. İstanbul Arkeoloji 

Müzeleri gezisinde yaklaşık yirmi KO-
CAVlı öğrenci, 27 Kasım’da tarihin toz-
lu tanıklarıyla hemhal oldu ve yüzyıllara 
meydan okumuş eserlerle buluştu. Sabah 
saat 11.00’de Arkeoloji Müzesi’nin önün-
de toplandıktan sonra müze önderliğinde 
gezildi.

İlk olarak müzenin tarihçesi hakkında 
genel bir bilgi verildi ve sonrasında müze-
de keşfe çıkıldı. Müzeye girişte misafirle-
rin karşılaştığı ilk heykel olan Mısır Tanrı-
sı Bes Heykeli müzenin imza eserlerinden 
biriymiş. Uzmanların doyurucu anlatım-
larıyla eserler incelenirken müzedeki sa-
lonların nasıl tasnif edildiği ve düzenlen-
diği hakkında da bilgi edinildi.

Örneğin Roma Dönemi’ni anlatan sa-
londa konsept olarak gücü temsil eden 
mor renk kullanıldığı, duvardaki resim-
ler ve gücü temsil eden heykeller bir bü-
tün oluşturularak sergiye sunulduğundan 
bahsedildi. Başka bir salonda ise tanrılar, 
tanrıçalar ve kahraman yarı tanrılar için 
bir konsept oluşturulduğu anlatıldı. Zeus, 

Poseidon, Tykhe gibi tanrıların heykelleri 
incelendi. Müze’nin önemli eserleri arasın-
da yer alan Ağlayan Kadınlar Lahidi, Sida-
mara Lahidi, İskender Lahidi geçmişe dair 
merakımızı bir kat daha arttırdı. Arkeoloji 
Müzesi’nin ana binası sonrası ilk müze bi-
nası olan Çinili Köşk’e geçildi. Burada bir-
birinden güzel çini ve seramikleri görme 
fırsatı yakalandı.

Müze gezisinin ardından Sultanahmet 
Köftecisi’nde gerçekleşen yemek ve mu-
habbetle gezi tamamlandı. Bu güzel gün-
den geriye bol bilgi eşsiz bir deneyim ve 
bolca fotoğraf kaldı. 

KOCAVlılar İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’ni Gezdi

1987-2022

Haber 
Efsanur TEKİN 

(Gelişme 1)

Yazının tamamı için 
karekodu okutunuz
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“KOCAV’a Teşekkürler”
“Öncelikle çok keyifli bir gezi olduğu-

nu belirtmek isterim. Bize eşlik eden müze 
görevlileri Elif Hanım ve Özlem Hanım’ın 
verdiği bilgiler sayesinde çok şey öğrendim. 
Örneğin Troya’nın arkeoloji için önemli bir 
nokta olduğu, Troya’daki tabakalaşmanın 
süreçleri gibi bilgileri öğrenmek beni çok 
mutlu etti. Lahitler ve eski takıların beni 
büyülediğini de söylemeden geçemeyeceğim. 
Bu gezi için KOCAV’a teşekkür ederim.”

Esmanur COŞKUN (Gelişme 2)

-

“Bu Tür Gezileri Sıklaştırmalıyız…”
“Gezi süresince gerek bizi bilgilendi-

ren müze görevlileri olsun gerekse Kübra 
Abla olsun bizimle çok ilgilendiler. Gezi-
nin çok kalabalık olmaması ise memnun 
eden diğer bir noktaydı. Gezideki Troya 
Dönemi’nin açıklandığı kısım ve o dönem 
hakkında verilen bilgiler beni çok etkiledi. 
Bu gezinin, arkeoloji biliminin çok zah-
metli ama sonuçlarının ne kadar kıymetli 
olduğunu, bir dönemi anlamak için o dö-
nemin şartlarının neler olduğunu görmek 
için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 
Kültür Ocağı Vakfı’nın bu tür gezileri çok 
daha sık yapmasını istiyorum.” 

Yavuz ERTÜRK (Gelişme 2)

“Vakıfla Birlikte Gezmenin 
Tadı Bir Başka Oluyor”
“Organizasyonu çok beğendim, geçen 

seneki Resim Müzesi gezisinde olduğu 
gibi bu gezide de her şey çok güzeldi. Bizi 
bilgilendiren rehberimiz kısa ve öz olacak 
şekilde çok güzel bilgiler verdi. Önceki gi-
dişimde dikkat etmediğim birçok detayı 
bu gezi sayesinde fark ettim ve çeşitli bil-
giler öğrendim. Örneğin bitki kalıntıların-
dan insanların o dönemde ne yediğinin 
anlaşılması beni etkileyen noktalardan biri 
oldu. Bu tür gezilerin daha sık yapılması-
nı isterim. Çünkü İstanbul’da keşfedilecek 
çok fazla yer var. Biz buraları bireysel ola-
rak gezsek bile bir uzman eşliğinde Vakıfla 
birlikte gezmenin tadı bir başka oluyor.” 

Bilge KARATAŞ (Gelişme 2)

Gezinin Ardından…
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KOCAV’ın yeni dönemlere başlar-
ken düzenlediği Hakka Yürüyen 
KOCAVLILARI Anma programı, 

1 Ekim 2022 günü Kirazlı Mescit Cami-
i’nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 
Erol Güngör (1938-1983) Hasan Kılıçars-
lan (1961-1999), Kemal Çapraz (1964-
2008), Ömer Lütfi Mete (1950-2009), Dur-
muş Hocaoğlu (1948-2010), Mehmet Zeki 
Karahan (1954-2015), Ali Murat Daryal 
(1931-2017), Mehmed Niyazi Özdemir 
(1942-2018), Emin Işık (1936-2019), Ya-
şar Erdinç (1965-2019) ve Haluk Dursun 
(1957-2019) özlemle anıldı.

Değerli hocalarımız Yunus Emre Kı-
lıç (Böcekli Camii-Kadıköy), Musa Orak 
(Hayır Severler Kuran Kursu Müdü-
rü-Bayrampaşa), Abdullah Yılmaz (Be-
yazıt Camii Müezzini), Ayhan Mansız 
(Süleymaniye Camii İmam Hatibi), Ön-
der Soy (Başakşehir Merkez Camii İmam 

Hatibi) tarafından Kuranı Kerim tilâvetle-
ri, ilahiler ve kasideler ile merhumlar yad 
edildi, Hakk’a Yürüyen KOCAVLILAR’ın 
ruhlarına okunmuş olan hatmi şeriflerin 
duaları yapıldı. Son olarak da Vakıf Meclisi 
ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Hakkı Ertan’ın duası ile eller göğe 
açıldı. Programın sonunda helva ve şeker 
ikramı yapıldı. Kıymetli KOCAVlıların 
mekânları cennet, ruhları şad olsun.

Büyük Bir Vefa Örneği
’’Bu programın her sene bu şekilde de-

vam ettirilmesi büyük bir vefa örneği, ben 
gurur duyuyorum. Ayrıca tertipleyenlerden 
de Allah razı olsun, cümle emeği geçenler-
den de Allah razı olsun, sizin gibi gençler de 
bu hizmeti yürütüyor hepinize sonsuz başa-
rılar dilerim.’’

Yıldız DARYAL 
(Prof. Dr. Ali Murat Daryal’ın Eşi)

“Allah Razı Olsun KOCAV”
’’50 hatmi şerif öncelikle çok büyük bir 

zenginlik. KOCAV’ın cümle geçmişleri için 
KOCAVLILARIN, KOCAV’A gönül veren-
lerin, resmi, gayri resmi cümlesinin özellikle 
bu 50 hatmi şerifin zenginliğini bu tarihi 
caminin atmosferinde öylesine hissettim ki 
ve güzel sesli hocalarımızın dualarımızın 
kıraatlerini, Mevlidi Şerifi zikirlerini ve 

Hakk'a Yürüyen KOCAVlılar 
Dualarla Yad Edildi 

Haber 
Yusuf Ekrem ÇELEBİ 

(Gelişme 2)
Gülceren KÖKCE 

(İhtisas 2)
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KOCAV Heyeti, Vakıf Meclis Üyemiz 

ve Seminer Hocalarımızdan Türk Alman 
Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. 
Dr. Cemal Yıldız’ı 19 Aralık 2022 tarihin-
de makamında ziyaret etti. Heyette, Vakıf 
Başkanımız Av. Dr. Ali Ürey, Vakıf Meclisi 
Üyelerimiz Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Prof. 
Dr. Musa Taşdelen, Dr. Hüseyin Kozanoğ-
lu, Dr. Mahmut Yavuz, Av. Yunus Koçal ve 
Mali Müşavir Yasin Şen yer aldı. 

Ziyarette eğitim, sosyal sorumluluk ve 
yayın faaliyetleri konuları ele alındı. Bu 
konularda neler yapabileceği konuşuldu. 

KOCAV ile gerçekleştirilebilecek ortak 
çalışmalar hakkında fikir alışverişinin ya-
pıldığı görüşme oldukça verimli geçti.  Zi-
yaret sonunda Vakfımızda üretilen ebru 
çalışması Rektör Prof. Dr. Cemal Yıldız’a 
takdim edildi.

Vakıf Meclisi ve Mütevelli Heyeti Üye-
miz, Seminer Hocalarımızdan Prof. Dr. 
Mehmet Akif Okur hocamız, TBMM Baş-
kan Başmüşavirliği görevine atanmıştır.

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bi-
limi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 
mezun olan Prof. Dr. Okur, Gazi Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek 
lisansını ve doktorasını tamamlayıp 2010 

yılında Uluslararası İlişkiler Doçenti un-
vanını kazanmıştır. 2017 yılına kadar Gazi 
Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Okur, 
halen Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi 
Ve İdari Bilimler Fakültesi’nde akademik 
kariyerine devam etmektedir.

TBMM Başkan Başmüşavirliğine ata-
nan Prof. Dr. Mehmet Akif Okur hocamı-
za, yeni görevinde başarılar dileriz.

duanın ars-ı alaya adeta yükselişini mu-
azzam bir manevi hazla takip ettim, eşlik 
ettim gönlümle. Allah KOCAV’ın yolunu 
her daim açık eylesin. Bu kadar büyük hiz-
metleri için bütün KOCAV’ın başta başka-
nı Av. Dr. Ali Ürey Bey olmak üzere bütün 
yönetim kadrosuna, mensuplarına hele hele 
pırıl pırıl, pırlanta gibi etrafta gördüğümüz 
öğrencilere hayran olmamak, minnettar 
olmamak, mümkün değil.”

Mehmet Resul ERİM 
(Adem Erim’in Oğlu) 

“Gençlerimiz Bu Tür Hizmetleri 
Zirveye Taşıyacak”
"Bunu tertip eden kardeşlerimizden Al-

lah razı olsun. Allah ahirete irtihal etmiş 
büyüklerimizin, kardeşlerimizin mekânla-
rını cennet eylesin. İnşallah kardeşlerimiz 
KOCAV’ın bu tür hizmetlerini gün geçtikçe 
daha zirveye taşıyacak. Sadece bu program-
larda değil her yönüyle bu toplumda örnek 
teşkil edecek, temayüz etmiş gençlerimiz yani 
sizler her alanda başarılar elde edeceksiniz.’’

Hacı Haldun ŞAHİN 
(Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi)

Vakıf Meclisi Üyemiz Türk Alman Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız'ı Ziyaret Ettik

Vakıf Meclisi Üyemiz Prof. Dr. Mehmet Akif Okur 
TBMM Başkan Başmüşaviri Olarak Atandı
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Vakıf Meclis Üyemiz ve Türkiye’nin 
ilk el aletleri üretim şirketi Kanca 
Yönetim Kurulu Başkanı Alper 

Kanca’nın hazırlanmasını sağladığı “Alet 
İşler” kitabı yayımlandı. Kanca’nın 55. yılı 
için hazırlanan kitabın tanıtım etkinliği, 
10 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Deniz 
Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Aletlerin dünyadaki ve Anadolu coğ-
rafyasındaki mevcudiyetini işleyen ve 41 
yazarın kaleme aldığı toplamda 44 makale-
nin bir araya gelmesiyle oluşan 564 sayfalık 
çalışma, Türkçe’deki aletlerle ilgili hazırla-
nan ilk eser oldu. Eserin editörlüğünü Akif 
Kuruçay, sanat yönetmenliğini Ömer Onay 
üstlenirken eserdeki görsel çalışmaları ise 
Affan Coşkun ve İsmail Küçük yaptı.

“Alet İşler” Kitabının Hikâyesi
Yönetim Kurulu Başkanı Kanca, açı-

lış konuşmasında aletlerin taşıdığı önemi 
vurgulayarak sadece bilginin değil; bunu 
pratiğe döken aletlerin mahiyetine de dik-
kat çekti. Bu noktada Mimar Sinan’ın us-
talığını meydana getiren şeylerin başında 
teknoloji ve kullandığı aletlerin geldiği ör-
neğini veren Kanca, bu bakımdan medeni-
yetin önemli parçalarının kullanılan aletin 
kalitesiyle ortaya çıktığını vurguladı. 

Kanca konuşmasının devamında, Ana-
dolu aletlerini bir müze girişimiyle sergi-
leme planlarını yaparken bu malzemeler 
hakkındaki bilgi eksikliğinin farkına var-
dıklarını ifade etti: “Türkiye’de aletler üze-
rine kaleme alınmış derli toplu bir kaynak 
neredeyse yoktu. Şifahi aktarımla nesilden 

nesle intikal eden bir uzmanlık alanı ile 
karşı karşıyaydık. ABD, Fransa, Almanya 
gibi ülkelerde el aletleri üzerine hazırlan-
mış sayısız kitap vardı. Bunlardan bir kıs-
mını getirip tercüme ettirerek, ‘Bu alandaki 
boşluğu kapatabilir miyiz?’ diye düşündük. 
Gördük ki onlarda bizim coğrafyamızın 
aletleri ile ilgili bir iki satır ya var ya yoktu. 
Bu eksiğimizi kendimiz gidermeliydik. Bir 
kitap hazırlamalıydık, bizim aletlerimiz yer 
almalıydı. Ayrıca aletlerin dünyasına farklı, 
bambaşka noktalardan da bakabilmeliydik. 
Çalışmamız; eksik kaldığımız bu alana, ge-
niş çerçeveden bakacak başvuru kaynağı bir 
kitap olmalıydı.”

Alanında uzman birçok arkeolog ve 
akademisyenin katılım sağladığı etkinlik, 
kokteyl ile başlayarak ev sahiplerinin ve 
bazı davetlilerin konuşmalarıyla devam 
etti. Akabinde Deniz Müzesi gezisiyle ya-
pılan kapanışın ardından program sonun-
da misafirlere Alet İşler kitabı ile sembolik 
bir hatıra niteliğindeki Kanca amblemi ta-
şıyan bir çekiç hediye edildi.

Vakıf Meclis Üyemiz Alper Kanca’dan 
Kültürümüze Önemli Bir Katkı: 

“Alet İşler” Kitabı

Haber 
Beyzanur KANDEMİR 

(İhtisas 2)
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Seminer Hocalarımızdan Prof. Dr. Yıl-
maz Özakpınar 9 Kasım 2022 tarihinde 
Hakk’a yürüdü. Prof. Dr. Özakpınar Türk 
kültür ve medeniyetini aydın bir geleceğe 
taşıma gayesiyle birçok çalışma yapmış, 
Türk düşünce hayatına katkı sağlamış, kıy-
metli ilim adamlarımızdandı. 

Mümtaz Turhan’ın öğrencisi ve bir 
Türk milliyetçisi olan Prof. Dr. Özakpınar, 
KOCAV kürsülerinde çeşitli konuşmalar 
yapmış, konferanslar vermiştir. KOCAV 
Seminerleri kapsamında İhtisas sınıfı öğ-
rencilerine Bilim Metodolojisi dersleri ve-
rerek, genç dimağların yetişmesine katkı 
sağlamıştır. Prof. Dr. Özakpınar, 10 Kasım 
2022’de İstanbul’da Zincirlikuyu Mezarlı-
ğı’na defnedilmiştir.

Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar Kimdir?
Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar, 1934 yılın-

da Sinop Boyabat’ta doğmuştur. 1957’de 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-

si Felsefe Bölümü’nden, 1960’ta 
Cambridge Üniversitesi Biyoloji 
Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 
mezun olmuştur. İstanbul Üniver-
sitesi Tecrübi Psikoloji kürsüsünde 
1964’te doktorasını vermiş ve 1978 
yılında profesör olmuştur. Alexan-
der von Humbolt bursu ile 1972-
1974 yılları arasında Köln Üniversitesi 
Sosyoloji Araştırma Enstitüsü'nde, aynı 
bursla 1978'de Bern Üniversitesi Pedagojik 
Psikoloji Bölümü'nde ve Fulbright bursu 
ile 1980-1981 yılları arasında Oregon Üni-
versitesi Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı’nda 
araştırmalar yapmıştır. 

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
dekanı olarak 1982-1988 yılları arasın-
da görev yapmıştır. İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği 
yaptıktan sonra çeşitli özel üniversitelerde 
çalışmalarını sürdürmüştür.

Mezunlarımızdan Dr. Ahmet Cingöz, 
“Generation of TRAIL-resistant Cell Line 
Models Reveals Adoption of Different 
Mechanisms of Acquired Resistance And 
Re-Sensitization” başlıklı çalışmasıyla Türk 
Biyokimya Derneği tarafından verilen Naz-
mi Özer Bilim Ödülleri’nde birinci oldu.  

Dr. Cingöz ödülünü, 26-30 Ekim 2022 
tarihleri arasında Çeşme’de düzenlenen 33. 
Ulusal Biyokimya Kongresi’nde aldı. Ülke-
mizde biyokimyanın ilerlemesine ve biyo-
kimya eğitiminin iyileştirilmesine katkıda 

bulunan bilimsel aktivitelerden biri 
olan bu kongrede, ödül için baş-
vuran 29 nitelikli çalışma yer aldı. 
Yapılan değerlendirmelerde çok sa-
yıda başarılı çalışma arasından ilk 
üçe girenlere sertifikaları ile birlik-
te ödülleri de takdim edildi. 

Aynı zamanda KOCAV Bülteni 
Eski Yayın Kurulu Üyelerimizden 
olan Dr. Ahmet Cingöz’ü tebrik 
ediyor, başarılarının devamını di-
liyoruz.

Seminer Hocalarımızdan 
Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar Hakk’a Yürüdü

Mezunlarımızdan Dr. Ahmet Cingöz 
Nazmi Özer Bilim Ödülünü Kazandı
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Okumanın ve okutmanın değerini her 
daim vurgulayan, bu yönde çok çeşitli 
çalışmalarda bulunan KOCAV, 2022 Güz 
Seminer döneminin ilk kitap bursunu 
öğrencilerine takdim etti. Vakfımız, şair 
Ovidius’un da belirttiği ‘‘Gençlerini ki-
tapla beslemeyen milletlerin sonu acıdır’’ 
anlayışıyla hareket ederek bünyesindeki 
gençleri Erol Güngör Kültür Merkezi’nde 
kurulan stantlarla birbi-
rinden değerli ve kıymetli 
eserlerle buluşturdu.

Kitap Bursları kapsa-
mında Giriş öğrencileri-
mize KOCAV Yayınları’n-
dan çıkan Vakıf Meclis 
Üyemiz rahmetli Kemal 
Çapraz’ın ‘‘Kırım’’ kitabı, 
Gelişme öğrencilerimize 
Dr. Öğr. Üyesi Muham-
met Fatih Karakaya’nın 

‘‘Son Klasik İlk Modern’’ 
adlı kitabı, İhtisas öğ-
rencilerimize Oğuzhan 
Cengiz’in ‘‘Seyyid Ahmet 
Arvasi ve Temel Fikirleri’’ 
kitabı verildi. Stant alanın-
daki öğrencilerin yoğun 
ilgisi sebebiyle Erol Güngör 
Kültür Merkezi’nde bir bay-
ram havası esti.

Öğrencilerini her alanda 
yetiştirmeye gayret gösteren 
KOCAV, kurslarına bir ye-
nisini daha ekledi. Sanattan 
edebiyata kadar birçok alan-
da farklı kursuların açıldı-
ğı Vakfımızda öğrencilerin 
akademik alanda da ken-
dilerini yetiştirmelerine 
olanak sağlanıyor. Bu doğ-
rultuda açılan kursumuz 
akademik alanda İngilizce 
yeterliliğe sahip olan fakat 

pratikte sorun yaşayan öğrenciler için bir 
fırsat niteliğinde. KOCAV Speaking Club 
adı altında açılan İngilizce konuşma ku-
lübümüz Vakfımızda faaliyet göstermeye 
başladı. “Let’s practise english fluently” 
diyerek başladığımız İngilizce konuşma 
kulübümüz her cumartesi 11.00-12.30 sa-
atleri arasında Hacı Arif Bey Konağı’nda 
faaliyet göstermektedir. Kurs, mezunları-
mızdan Nevzat Ömerbaşoğlu yönetimin-
de, 5 Kasım tarihinden itibaren düzenli 
olarak gerçekleştirilmekte ve öğrencileri-
miz tarafından yoğun ilgi görmektedir. 

Öğrencilerimize Kitap Bursu Verdik

 İngilizce Konuşma Kulübümüz 
Açıldı
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Vakıf Meclisi Üyemiz, Silivri Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Bıçak, 
geliştirdiği “Tarımsal Üretim Her Yerde, 
Bir Karış Toprakta da Olsa” isimli projey-
le Marmara Belediyeler Birliği tarafından 
Yerel Kalkınma Kategorisinde 375 proje 
arasından Altın Karınca Ödülü’ne layık 
görüldü. 

Altın Karınca Ödülleri Hilton İstanbul 

Bosphorus Hotel’de düzenlenen 
program ile sahiplerini buldu. 10 
kategoride 49 ödülün dağıtıldığı 
ödül töreninde Silivri Belediyesi 
2020 yılının ardından Gökhan Bı-
çak önderliğinde başarısını devam 
ettirdi. Vakıf Meclisi Üyemiz Gök-
han Bıçak’ı tebrik eder, başarılarının deva-
mını dileriz.

Vakıf Meclisi Üyemiz Gökhan Bıçak ve 
Ekibi Altın Karınca Ödülü Kazandı

Kısa Kısa Kısa Kısa  Kısa Kısa  Kısa Kısa Kısa Kısa

Atama
- Mezunlarımızdan Adana Cumhuriyet 
Savcısı Abdurrahman Ünüvar, Adana Böl-
ge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. 
- Mezunlarımızdan, KOCAV Bülteni Der-
gisi Eski Yayın Kurulu üyesi Sümeyye Ör-
nek, Rami Kışla Kütüphanesi’nde kütüp-
haneci olarak göreve başladı.
- Mezunlarımızdan Onur Yavuz, Fener-
bahçe Spor Kulübü AŞ'de Bütçe Raporla-
ma Uzmanı-Yatırım İlişkileri Sorumlusu 
olarak vazifesine başlamıştır. 
Mezunlarımızı tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

Eğitim
Mezunlarımızdan, KOCAV Bülteni Der-
gisi Yayın Kurulu Üyesi Şafak Yıldırım, 
Topkapı Üniversitesi Güvenlik Bilimleri 
TezliYüksek Lisans programına girmeye 
hak kazanmıştır.

Doğum
- Mezunlarımızdan Ertuğrul Furkan Erim 
ve Elif Erim'in Rabia Sena ismini verdikle-
ri evlatları dünyaya gelmiştir.
- Mezunlarımızdan Mehmet Emre Ayhan 
ve Şifa Ayhan’ın kız çocukları dünyaya gel-
miştir.

- Mezunlarımızdan Abdullah Oğuz Ala ve 
Cennet Ala’nın Şükrü Aybars ismini ver-
dikleri evlatları dünyaya gelmiştir. 
Hoş geldiniz KOCAVlılar… Vatana mille-
te hayırlı evlat olmalarını dileriz.

Düğün
- Mezunlarımızdan, Rengâhenk dergisi 
köşe yazarı Sümeyye Ünal, 5 Kasım 2022 
tarihinde gerçekleştirilen törenle Sezgin 
Korkmaz ile dünya evine girmiştir.
Çiftimize hayırlı bir yuva ve mutluluklar 
dileriz.

Vefat
- Vakıf Meclisi Üyemiz Selami Çelebioğ-
lu’nun annesi Saadet Çelebioğlu vefat et-
miştir. 
- Vakıf Meclisi Üyemiz Prof. Dr. Atilla Se-
mirciöz’ün babası Osman Semirciöz vefat 
etmiştir. 
- Vakıf Meclisi Üyemiz Av. Ahmet Tüfek-
çi’nin kardeşi Nalan Tüfekçi Paça vefat et-
miştir. 
- Mezunlarımızdan Sefai Erkan’ın babası 
Yılmaz Erkan vefat etmiştir. 
- Mensuplarımızdan Erol Kılınç vefat et-
miştir.

Haber Grubu: 
Aslı Nur LEKESİZBAŞ, 
Enis BİLİCİLER, 
Firdevs Beyza KOCA
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Kendini kültür tarihçisi olarak ta-
nımlayan akademinin ve bürokra-
sinin sevilen, önemli isimlerinden 

biriydi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun. 
Kültür birikimi ve hitabetiyle; araştırmayı, 
bildiğini ve gördüğünü meraklısına ak-
tarmayı seven, Seminer Hocalarımızdan 
Prof. Dr. Dursun ömrünün son demine 
dek bu aşk ve meşkle hasbi olmuştur. Gö-
nül eri hocamız, yazmış olduğu yazılarla, 
hayatı boyunca gerçekleştirdiği sohbetle-
riyle, kültüre sahip çıkışıyla hem bugünün 
hem yarının gençlerine anlatmak istediği 
kültürün bir mirası haline gelmiştir.

Daha Çok Sevilen İnsan Üzerine
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı 

görevi öncesindeki bürokratik iş yaşamı-
nın yanı sıra akademiye ve gençliği ideale 
yöneltmeye gönül vermiş bir hocaydı Prof. 
Dr. Dursun. Sohbet ehli oluşuyla bilgi biri-
kimini gençlere aktarmayı görev bilmişti. 
Anlatacağı konuya olan hâkimiyetiyle, İs-
tanbul’a olan aşkıyla zihinlere ve gönüllere 
kazınmıştı, bilhassa öğrencilerininkine. 
Gençlere verdiği önem talebeleri tarafın-
dan samimi bir şeffaflıkla idrak edilmiş ve 
saygınlığın ötesinde gönül bağları kurul-
muştu. Hayatı boyunca kendini en mutlu 
eden şeyin öğrenme ve öğretme aşkı oldu-
ğunu her daim vurgulayan Prof. Dr. Dur-
sun hoca, Gençlerle Hayat Bilgisi isimli, 
zaman içerisinde yazmış olduğu seçkiler-
den oluşan bir derleme çalışmasında genç-
lerle ilişkisin şöyle özetlemektedir: “Sevgili 
gençler, size bir bürokrat, profesör, öğretim 
üyesi sıfatıyla değil bir ağabey kimliğiyle 
seslenmek istiyorum.” Gönlünün samimi-

yeti ve genişliği kalemine sirayet etmiş bir 
öğreticiydi.

Kitabının son bölümünde bulunan 
“Hangi İnsan Daha Çok Sevilir?’’ başlıklı 
yazısında kimi çok sevdiğimizi nasıl an-
layacağımıza değinir; onun yanındayken 
ve yanında değilken sevgimizin şiddeti-
nin ortaya çıkacağını söyler. Fakat önemli 
başka bir husus vardır ki kişinin toplum 
ve çevresi tarafından sevgisinin öldükten 
sonra anlaşılacağıdır. Cenaze esnasında 
“Nasıl bilirdiniz?’’ sorusuna gelen seda her 
şeyi belli eder ancak her şey için artık çok 
geçtir. Ardından ekler, hemen düşünmeye 
başlamamızı; kimleri özlediğimizi, hasre-
tini çektiklerimizi hatırlamamızı bizlere 
öğütler Prof. Dr. Dursun. 

Kültüre ve Tarihe Adanmış 
Bir Ömür: A. Haluk DURSUN

Hazırlayan 
Gülceren KÖKCE 

(İhtisas 2)

1987-2022
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Makam ve Kuşlar
Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir. 

Âlimler, insanlığı Hakk’a ve hakikate yön-
lendiren rehberlerdir. Rehbersiz kalan 
toplumlar ışığı sönmüş kandile benzer. Bir 
kültür tarihçisi, akademisyen ve bürokrat 
olan Prof. Dr. Dursun hocamız, âlimin 
kaybının ne kadar acı olduğunu bize ha-
tırlatmıştır. Topkapı Sarayı’nda müdürlük 
yaptığı sıralarda yaşadığı bir hatırasında 
makam odasına misafir olan kumrulardan 
bahseder. Odanın camından içeriye giren 
kumru odayı minik bir turladıktan sonra 
avizeyi gözüne kestirir ve oraya kurulur. 
Ardından uçup gider. Ertesi gün yanında 
başka bir kumruyla tekrar odaya gelir. Çifte 
kumrular odayı bu sefer beraber gezdikten 
sonra dişi kumru avizenin içine ağzındaki 
dal parçalarını bırakır. Takip eden günler-
de çifte kumrular yuvalarını odanın avize-
si kurarlar. Dişi kuş kuluçka için pozisyon 
alır. Fakat Prof. Dr. Dursun hocanın misa-
firleri odaya girdikçe kumru korkup kaç-
maktadır. Bu durumu çözmek için hoca, 
odasını taşıma fikrini eyleme döker. Belge-
sel çekimleri için Prof. Dr. Dursun hocayı 
ziyarete gelen Savaş Ay, odanın küçüklü-
ğüne dikkat çeker. Prof. Dr. Dursun hoca-

Kendini kültür tarihçisi olarak 
tanımlayan akademinin ve 
bürokrasinin sevilen, önemli 
isimlerinden biriydi Prof. Dr. Ahmet 
Haluk Dursun. Kültür birikimi ve 
hitabetiyle; araştırmayı, bildiğini ve 
gördüğünü meraklısına aktarmayı 
seven, Seminer Hocalarımızdan 
Prof. Dr. Dursun ömrünün son 
demine dek bu aşk ve meşkle hasbi 
olmuştur.
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nın durumu açıklamasının ardından Savaş 
Ay bu olaydan çok etkilenir ve bunu haber 
yapar. Lakin bu iyi niyetli haberin ardın-
dan Prof. Dr. Dursun hocanın telefonları 
sürekli çalmaya başlamıştır. Gün boyu sü-
ren konuşmalar sonucu fark etmiştir ki, ya 
kendisi makamından olacaktır ya da kuş-
lar yuvasından… En azından yavru kuşlar 
yumurtadan çıkana kadar beklemeyi dü-
şünmüş ve ardından şu karara varmıştır: 

“Ben yuvayı almam, siz beni görevden alın 
isterseniz.’.  Ertesi gün yuvaya bakmaya 
gittiğinde kuşların orda olmadığını gör-
müştür. Kuşların durumu hissettiğini dü-
şünmüş ve bir daha hiç gelmemeleri de bu 
düşüncesini pekiştirmiştir. Bu hadisenin 
ardından Topkapı Sarayı’ndan müsteşar 
ve bakan yardımcısı olarak Ankara’ya terfi 
etmiştir. Kuşların yuvasının dağıtılmasını 
söyleyenlerinse bakanlıkta hiçbir makamı-
nın kalmadığını görmüştür. Bu hatırasının 
son cümlelerini şöyle ifade eder; “Muhak-
kak ki, biz de bir gün bu makamdan uçup 
gideceğiz… Kuşlar ise hep uçmaya ve yuva 
kurmaya devam edecek.’’ Gün geldi, dünya 
makamından uçtu gitti Prof. Dr. Dursun 
hoca… Mekânı cennet olsun.
* Öztoprak, N. ve Ay Say, Ü. (2022). Kültüre Ada-
nan Bir Ömür. İstanbul KOCAV Yayınları.

Akademiden Bürokrasiye Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, 1957 Hereke doğumludur. Galatasaray Li-
sesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsü’nü bitirerek akade-
mik hayata Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde asistanlık 
yaparak başlamıştır. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Ya-
kın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı’ndan profesör unvanını almıştır. Akademik 
hayatının yanı sıra bürokraside de önemli görevler üstlenmiştir. İstanbul İl 
Kültür ve Turizm Müdürü vekilliği, Ayasofya Müzesi Başkanlığı, Topkapı 
Sarayı Müzesi Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı ve son 
olarak da Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı gibi pek çok gö-
revi yerine getirmiştir.
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Hayalindeki Uğurlama
"Halûk Ağabey, Kültür Ocağı Vakfı’nın 

her döneminde ve aşamasında yanımızda 
yer aldı. Yeri geldi konferans-ders verdi; 
yeri geldi sergi-bina açılışı yaptı. Bürok-
raside görev yaparken de hiç desteğini 
esirgemedi. Vakfımıza emeği ve katkısı 
çoktu. Halûk Ağabey ile bende iz bırakan, 
son bire bir sohbetimiz merhum Emin Işık 
Hocamızın Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki 
defni sırasında oldu. Yaklaşık 15-20 metre 
uzaktan defin işleminin yapılmasını dalgın 
dalgın izliyordu. Derin bir sırrı anlamaya 
çalışıyor gibiydi. Yanına vardım. Karşılıklı 
olarak üzüntülerimizi paylaştık. Defin işle-
mine, çeşitli kesimlerden, farklı düşünce ve 
anlayıştan, her yaş grubundan ve cinsiyet-
ten insanın katılmasına dikkat çekmiş ve 
mutlu olmuştu. Ağzından duyduğum son 
cümle ‘bakalım bizim cenazemizi kaç kişi 
kaldıracak, bu çeşitliliğin onda biri bize na-
sip olacak mı?’ hayıflanması olmuş, bende 
‘Allah gecinden versin ağabey’ demiştim. Bu 
tarihten kısa bir süre sonra Halûk Ağabey’i 
de son yolculuğuna uğurladık. Sultanahmet 
Camii’ndeki cenazesine katıldığımda ilk 
aklıma gelen bu sözü oldu. Katılanlara bu 
gözle baktım; üniversite, siyaset, bürokrasi, 
spor, sanat ve iş dünyasından, Hristiyan ve 
Yahudi cemaatlerinden temsilciler, kısa-
ca toplumun her kesiminden yaşlısı genci, 
kadını erkeği on binlerce insan cami avlu-
sundan taşmış, Sultanahmet Meydanı’nı 
doldurmuştu. ‘Hayalindeki gibi uğurlandı’ 
diye düşünüp teselli olmuştum."*

Av. Dr. Ali ÜREY 
(KOCAV Başkanı / Haluk Dursun’un Arkadaşı)

“Gençlere Hayat Bilgisini 
Öğretmeye Çalıştı”
’"Babamla birlikte vakit geçirmek de-

mek, her şeyden önce tam zamanlı bir ho-
cayla yaşamak demekti. Dolayısıyla en 
küçük bir aile aktivitesine elinizde not kâ-

ğıdıyla katılmak zorunda kalabilir, her an 
da sözlü ve sınav olabilirdiniz. Hayvanları, 
çiçekleri ve otları öğrenirken aile, cins, ik-
lim, dönem, bölge bilgilerine göre öğrendi-
ğiniz için ‘Haydi bakalım Boncuk sarıkanat 
neyin küçüğü?, Süt danası neye denir?, Kaç 
farklı elma çeşidi sayabiliyorsun?, Mayıs 
ayında açan çiçekleri söyle bakalım! He-
reke’nin otlarını ve hangisinden ne yemek 
yapılır söyle!’ gibi sorulara her zaman ha-
zırlıklı olmanız gerekebiliyordu. Onun son 
senelerdeki en büyük çabası, Halûk’un Def-
teri: Gençlerle Hayat Bilgisi kitabında da 
sıklıkla bahsettiği gibi gençlere hayat bilgisi-
ni öğretmekti. Sanırım bunu bir okulda ders 
almadan, yaşayarak öğrenen en şanslı öğ-
renci de bendim." (Nihat Öztoprak, 2022)

Nilay DURSUN 
(Haluk Dursun’un Kızı)

Devlet ve Haluk Dursun
"Tarihçilerin siyasetçi ve bürokratlar-

dan farkı hadiselere 20-30 yıllık perspektifle 
değil birkaç asırlık gözlükle bakıp değer-
lendirmeleridir. Bu yüzden riskleri, tarih 
içerisinde yapıldığı için tekrarlanmasına 
gerek olmayan boş hamleleri, tahrip edil-
memesi gereken yapı ve değerleri önceden 
görebilirler. Günlük hadiselere bu perspek-
tiften bakıp, değerlendiren rahmetli Halûk 
Hocamızı tanıdım tanıyalı en önem verdiği 
konunun devlet olduğunu gördüm. Halûk 
Hoca devletin geleneksel yapısından uzak-
laştırılmasını istemezdi. Çok takdir ettiği 
rahmetli Turgut Özal’ın devleti hizmetkâr 
statüsüne indirtmeye çalışmasına, asırlar-
dan beri gelen devletin babalık ve kutsallık 
anlayışını bozmasına kızardı. ‘Devlet baba-
dır, hizmetçi değil’ derdi."*

Prof. Dr. Erhan AFYONCU 
(Haluk Dursun’un Arkadaşı)

A. Haluk DURSUN’un Ardından…
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Aslı Nur LEKESİZBAŞ
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“Ben varım!..” diyenlerin kaybolduğu, 
“Kime varsın, kime kadarsın..” deyip  dalga 
geçenlerin çoğaldığı bir garip devirdeyiz. 
Öyle “Kim var?” diye soracak aksakallılar-
da yok ortalıkta. Ama yapılacak çok iş var. 
Binlerce arşiv uzmanı gelse yine toparlaya-
maz. Çünkü niyetleri öldürdük birer birer. 
Gönül istiyor sözde ama közdeki ateş nefsi 
harlamakta sadece. Tatmin olmak en derin 
arzularda. Kahraman olmanın dayanılmaz 
hafifliğinde özel kıyafet giymeden alkışı 
duymak istiyor bedenlerimiz. Ama ihaneti 
göstermek en keskininden sadece “kah-
raman” olmakmış niyetler, şan-şöhretmiş 
istekler…

Arkamızı dönüp baktığımızda yorgun 
çilekeşlerin gözlerinde bir garip hüzün. 
Oysaki çok kalabalıktık ilk başta. Dinlen-
me molalarında kayboldu yoldaşlar. Yol 
uzadı, omuzlardaki yük arttı. Var mıydı 
böyle bırakıvermek ansızın, üzerine düşe-
ni yapmamak umarsızca. Hani büyük laf-
lar edip, kafiyesi yumru gibi oturan şiirler 
okuyorduk beraber. Bayraklar omuzlarda 
meydanlara iniyorduk cenk şarkılarıyla. 
Bir hilal uğruna yapmadığımız şey kal-
mıyordu. Hepsi pembe bir hayal miydi 
hikaye içerisine yerleştirdiğimiz yoksa çay 
ile bisküvi arasına sıkıştırıp ruhumuzu da 
doyurduğumuz bir aldatmaca mıydı?

Hani biz mesuliyetimizin farkında “yo-
ğunum” demeden, oflayıp püflemeden, 
yetim gözyaşlarına tercüman olacaktık. 
Vatan-millet-Sakarya nutuklarını parti 
mitinglerinde bırakıp yüksek sesle dile ge-
tirilen “birileri” olacaktık. Hangi birileri 
mi? Ezan dinmez diyen, bayrak inmez di-
yen, şehit ölmez diyen birilerinden ancak 
bu birileri sloganlarla değil hal diliyle ko-
nuşacak, icraat adamı olacaktı. Ne çabuk 
unuttun. Biz bu yola Instagram fotoğrafı 
çektirip, yemekli toplantılara katılmak 
için, janjanlı plaketlerle vitrinleri süslemek 
için, hamili kart sahibi yakınımdır torpi-
linden faydalanmak için değil Allah rızası 
için çıktık. O sebeple ey dost “rızanın” gel-
diği yere bak önce… Sonra bir kutlu rüz-
gârın estiği mavi renkli kurdun uluduğu 
Tanrı Dağı’na ve atlayıver sen de Anado-
lu’dan geçen bin atlıdan birinin terkisine. 
Çünkü akınlarda çocuklar gibi koşma za-
manı. Dava sensiz de yürür de sen davasız 
nereye yürüsün bilinmez. O vakit “Dikkat 
Mesuliyet Var” tabelasını gördüğünde gir 
sokağa çekinmeden, yüksünmeden, utan-
madan, üşenmeden, kaçmadan, mızmız-
lanmadan… Huzuru mahşerde vereceğin 
bir cevabın olsun…

Dikkat Mesuliyet Var…

Osman FAZIL 
( KOCAVlı Mezun)
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Önce  ve  Sonra
Gidenlerin ardından onları özlem ve saygıyla yâd ederken bir araya gelmenin, ihtimal-
ler denizinde yan yana durmayı başarabilmiş olmanın kıymetini idrak etmek…

Yolların birleştiği noktada, bir enstrümanın telleri gibi bir armoni içinde o büyük 
senfoninin bir parçası olabilmek… Her bir yüzde, her bir kalpte aynı yol işaretlerini 
görmek…

Bir rüya gibi çok şey anlatıyor, zamanı dönüp dolaşıp o ana götürüyor bir fotoğraf.  O 
an, en büyük zıtlıkları dahi özünde aynı şeye dönüştürüyor, iyiliği ve güzelliği doğuru-
yor. Her şey halden hale geçerken kısa olmasına üzüldüğümüz saatler, önce ile sonrayı 
berraklıkla bütünleştirdiğini fısıldıyor… 

Aslı Nur LEKESİZBAŞ 

(İhtisas 2)



Mekâna Sığmayan Muhabbetler 
Âlemi cihanda zaman ve mekân işleri kolaylaştırırken buralara anlam katan yaratılan insanın bizatihi 
kendisi ve yaşanılan tarihtir. İlmi mercek altına alırken dostlarla paylaştık. Eskinin maddeye mana 
kattığı mekânlarda doğanın bağrında bazen nice izlerin yer aldığı merdivende izler bıraktık geleceğe. 
Nice üstadların dizinin dibinde rahlesinde sohbetine doyamazken sırtımızı tarihe dayadık ve kök 
saldık geleceğe. Bir yuvanın kuruluşuna şahit olduk ahde ezelden şahit olduğumuz gibi bir yavrunun 
gülüşüne ortak olduk. Aynı masa etrafında farklı düşünceleri ortak bir gaye üzerinde hasbi gönüllerin 
buluşmaları bazen bir gül vesile oldu bazende candaşlarımız. Velhasılı sığmadı mekâna muhabbetler 
ve atiyeye miras bıraktığımız güzel kareler çıktı ortaya.

Meryem KARAKULAK 
(KOCAV Mezunu)

KOCAV KARELER

1987-2022
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