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Başkan’dan

Soma Maden İşçileri ve Demokrasinin
Denetlenebilirliği Olması Zorunluluğu
yonunu yönetenlerden mutluluğu “hak
ve talep” etme hakkının güvenceye
alındığı bir rejim olduğu görülmelidir.

eğerli İstanbul Siyasallılar,
Bu sayımızda ki yazımızın
konusunu ve başlığını, Soma
Kömür Madeni iş kazasından sonra
değiştirmek zorunda kaldım. Yazımı
tamamlamaya çalıştığım Aydın-Akbük’ten son aldığımız haber bilgilerine
göre ölü sayısı 284 ve hala içeride
ulaşılamayan onlarca maden işçisi
varmış… Ölenlere Allahtan rahmet,
kalanlara sabırlar diliyorum.

D

İş dönüp dolaşıp, modern devlet
örgütlenme biçimi, bu devasa örgütlenmenin vatandaş statüsünde bireyleri
olanlar içinse bir yaşam biçimi olan
demokrasinin denetlenebilir olmasına
gelip dayanıyor. Nasıl ki demokrasi
toplumun siyasetten, ekonomiye, sosyal
ilişkilerden bireylerin özgürlüklerine
kadar tüm alanlarını kapsıyorsa; biçimsel
değil işlevsel bir demokrasi için de,
demokrasinin tüm kurum ve kurallarının
da denetlenebilir olması gerekliliği bir
kez daha ve de acı bir deneyim olarak
karşımıza dikiliyor.
Kaldı ki bilim ve teknoloji insan yaşamına
dahil olup yaşamı kolaylaştırdıkça
karmaşık hale de getiriyor. Bu karmaşıklığı ise ancak işbirliği ve işbölümü ile
aşmak zorunda kalıyor insanlar…
Buradan hareketle, demokrasilerde halk
kahramanları yoktur, her şeye kadir ulular
yoktur, var olan tüm bilimlere vakıf
ortaçağ filozofları yoktur, hikmetinden
sual olunmaz yöneticiler yoktur… Ama
insanlığın tüm birikim ve deneyimlerinden sonuçlar ve dersler çıkaran akıl ve
bilim vardır…
Artık demokrasinin “sana göre-bana
göre”sinin olamadığı, odağında insanın
mutluluğu arama ve hatta devlet denen
en büyük işbirliği ve işbölümü organizas-

Soma’da maden ocaklarında çalışan işçi
için demokrasi neydi acaba? Her halde
en azından, iş sağlığı ve güvenliğiydi.
Devam edersek, bir hukukçu için
demokrasi evrensel hukukun uygulanması… Bir siyaset bilimci için demokrasi
kişi hak ve özgürlüklerin genişletilmesi…
Bir yatırımcı için demokrasi girişim
özgürlüğü… Bir üretici için demokrasi
haksız rekabetin önlenmesi… Bir memur
için demokrasi liyakat sisteminin sağlıklı
işlemesi… Bir sanatçı için demokrasi
hayallerinin ideolojilerin himmetine feda
edilmemesi… Bir yazar-çizer için
demokrasi sansürsüz ve otosansürsüz
fikrini açıklama özgürlüğü… Bir işçi,
memur, esnaf, emekli için demokrasi adil
gelir dağılımı… Bir zanlı için demokrasi
adil yargılanma hakkı… Bir suçlu için
demokrasi yeniden topluma kazandırılma hakkı… Bir öğrenci için demokrasi
eğitim hakkı ve fırsat eşitliği… Bir bilim
adamı için demokrasi akademik dokunulmazlık… Bir medya takipçisi için demokrasi doğru ve gerçek haber alma hakkı…
Bir fikir adamı için demokrasi fikrini
açıklama ve açıklanan fikirlere ulaşma
özgürlüğü… Bir vatandaş için demokrasi
konut dokunulmazlığı… Bir eylemci
(aktivist) için demokrasi gösteri ve
yürüyüş hakkı ve bu hakkın kullanımının
güvenceye alınması… Velhasıl demokrasi
kayırma ve kollamanın en aza indirgenebildiği, kurum, kurallar ve hatta tüm
sistemin denetlenebilir olduğu, özgürlüklerin genişlemeyi hedeflediği bir rejim
olmalıdır…
Denetlenebilir bir demokraside, kayırma
ve kollamanın, sana göre bana görenin,
ötekileştirmenin berikileştirmenin
olmadığı bir demokraside bir Soma
faciası olabilir miydi acaba?...
Kader, yapılması gereken her şey
yapıldıktan sonra insan aklının ve
gücünün yetmediği “başa gelenlerdir”.
Soma’da “kader” yoktu, basiretsizliğe
mahkûm “kadersizlik” vardı…
Asım SES
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evgili Siyasal Mezunları,
İlk mezunumuzu vermemizin
üzerinden 30 yılı aşkın bir zaman
geçmiş. Fakültemiz, kuruluşunun 35.
yılında artık genç olgun bir dönemi
yaşıyor. Mezunlarımızın üstlendikleri
görevler ve başarıları her zamankinden
çok daha fazla göğsümüzü kabartıyor.
Gelecekte başarılarımızın süreceğini ve
yeni mezunlarımızın da bu kervana
katılacaklarını düşünüyorum. Geçmişe
göre kıyaslandığında kendini ispat etmiş,
ayakları yere çok daha sağlam basan,
görev aldığı kurumları değiştirmiş, kendi
vizyonunu ortaya koymuş ve bunun
pozitif sonuçlarını almış mezunlara sahip
olmanın gururunu yaşıyoruz.
Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak mezunlarımızın başarılarını görmek kadar onları bu
başarıları kazanmaları için hayata hazırlamamız gerektiğini sürekli olarak hatırda
tutuyoruz. Bu itibarla öğrencilerimize
sunduğumuz ve üç bölümü kapsayan
ortak ders programı sayesinde seçmeli
ders havuzuyla ilgilerine ve yönelecekleri
çalışma alanlarına göre daha fazla bilgi ile
donatılmalarını amaçlıyoruz.
Öğrenimleri esnasında kamu, özel ve sivil
toplum kuruluşlarında stajlar yapmalarını

Dekan’dan

sağlayarak deneyim kazanmalarını ve
çalışacakları alanları seçerken daha bilinçli
olmalarını hedefliyoruz.

lisans programı için de neden olmasın
diyoruz, çünkü fakültemizin akademik
kadroları bunun için oldukça yetkin.

Çoğu mezunumuzun bugüne kadar en
çok eksikliğini hissettiği yabancı dil eğitimi
konusunda önemli yol aldık. Uluslararası
İlişkiler Bölümümüz neredeyse 15 yıldır
derslerinin %30’unu İngilizce yapıyor.
Buradan edindiğimiz tecrübe ve öğrencilerimizin talepleri bizi Kamu Yönetimi
Bölümümüzde de böyle bir hazırlık
yapmaya ve programlarını İngilizce
derslerle zenginleştirmeye yönlendirdi.
Sonuç olarak Kamu Yönetimi Bölümünün
%30 İngilizce ders programı da bu ay
içinde YÖK’te onaylandı. Gelecek eğitim
öğretim yılından itibaren yabancı dile çok
daha hakim Kamu Yönetimi mezunları
vermenin yolunu açtık.

Tüm bu akademik faaliyetlerin başarı ile
istikrarlı bir biçimde yürütülmesi fiziki
imkânlar ile doğrudan ilişkili. Tarihi Bekir
Ağa Bölüğü binamız yakın bir zamanda
restorasyona girecek. Uzun zamandır
kâğıt üstünde yapılan çalışmaların sonuna
geldik. Mayıs ayında yapılması beklediğimiz ihale sonrasında Temmuz ayı gibi
fakülte binamızı teslim etmeyi planlıyoruz.
Geçici olarak katlanacağımız bu ayrılık ve
sıkıntının sonunda daha güçlü, daha
güvenilir ve aynı zamanda tarihi özelliklerinin ön plana çıktığı şekilde binamıza
kavuşmayı bekliyoruz.

Şimdi sırada tamamı yabancı dilde
yapılacak yüksek lisans programlarına
geldi. Hazırlıklarına başladığımız iki
programdan en az birini en kısa zamanda
açarak hem kendi öğrencilerimize hem de
daha fazla sayıda yabancı uyruklu
öğrenciye fakültemizden eğitim alma
imkânı sağlamayı planlıyoruz. Gelecekte
ne olur bilinmez ama yepyeni ve tamamı
yabancı dilde eğitim yapacak dört yıllık bir

Bu zorlu dönemde Fakültemiz adına
önemli gelişmeleri ve oluşabilecek
ihtiyaçları buradan sizlerle paylaşmaya
devam edeceğim. Hep birlikte daha
parlak bir gelecek için çalışacağımıza ve
geçmişte olduğu gibi bundan sonra da el
birliği ile tüm sorunları aşacağımıza
inanıyorum.
Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
Prof. Dr. Emrah CENGİZ
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Kulüpler

İstanbul Üniversitesi
Üniversitesi
Bilgiler
Fakültesi
Siyasal BilgilerSiyasal
Fakültesi
İşletme
Kulübüİşletme Kulübü

İ

stanbul Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi bünyesinde
2008 yılında üniversite öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunma amacıyla
kurulan kulübümüz; etkin, özgün ve
süreklilik arz eden yapısıyla örnek teşkil
eden genç ve yenilikçi bir kariyer kulübüdür. Misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek amacıyla Kariyer Planlama, Organizasyon, Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk
Departmanları’ na sahiptir.Her etkinlikte
kendi çabalarıyla yükselmeyi başarmış ve
gelenekselleşen etkinliklerle adını
duyurmuştur. Sorumluluk bilincinin

farkında olup ve yapılan bütün etkinliklerde davet edilen isimlerin alanın en iyisi
olmasına ve liderler ile gençleri buluşturmaya özen göstermektedir.
Bu yıl içerisindeki faaliyetlerimiz:
• 5 yıldır başarıyla gerçekleştirilen ve her
yıl ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan
temaları işleyen “Beyazıt Yönetim Zirvesi”
profesyonel yöneticiler ile geleceğin
yönetici adaylarını buluşturarak, onlara
mesleki kariyerleri ve ekonomik, toplumsal, sosyal perspektifleri kazandırmayı
amaç edinmektedir. Bu yıl altıncısı
“İnovasyon ve Girişimcilik” teması ile 13-

14 Mayıs 2014 tarihlerinde başarıyla
gerçekleştirilecektir.
• Sektör günleri, üniversite öğrencilerinin
ileride çalışabilecekleri sektörler, firmalar
ve departmanlar hakkında karar vermelerini sağlamak; firma yöneticilerini öğrencilerle biraraya getirmek amacıyla organize
edilmektedir. Sektör günlerinin 1.si olan
“Pazarlama- Satış Arasındaki Farklar”
semineri satış ve pazarlama uzmanı sayın
Hakan Okay tarafından 13 Mart 2014
tarihinde Ferman amfisinde gerçekleştirildi. Seminer sonrası bazı arkadaşlarımıza
Hakan Okay’ ın kitapları hediye edildi.
• 8 Mart 2014 tarihinde vizelerden önce
kulüp arkadaşlarımızla Aziz Nesin’ in “Yaşar
Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı oyuna gittik.
• Geçen yıl öğrendiğimiz teknik bilgileri,
profesyonel iş hayatına adım atarken
kendini anlatabilme – hedef belirleme
konusunda “uygulamalı olarak” öğrenmek
için “Özgeçmiş ve Mülakat Teknikleri”
seminerinin ikincisini İSBF Mezunlar
Derneği ile 23 Aralık 2013 tarihinde
gerçekleştirdik.
• 16 Aralık 2013 tarihinde finaller öncesinde stres atmak için “Düğün Dernek”
filmine gittik.
• 12 Aralık 2013 tarihinde 3. Siyasallı Olmak
adlı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Kamu ve
özel sektörde çalışan mezunlarımızın
katılımlarıyla gerçekleşen etkinliğimizde,
mezunlarımızın tecrübelerini dinleyerek
öğrenci arkadaşlarımızın kariyerlerine ışık
tutmaya çalıştık.
Gerek fakülte dekanımızın ve hocalarımızın gerek mezunlarımızın destekleriyle
farkındalık yaratma peşinde olan biz,
kulüp üyeleri, hem fakülte arkadaşlarımıza
hem de kendimize geniş ve yeni ufuklar
açacak etkinliklerle ve “Geleceğimizi Hep
Birlikte Oluşturacağız” sloganıyla varlığımızı devam ettirip “ilk” lere imza atmaya
devam edeceğiz.
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Kulüpler

İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Diplomasi Kulübü

Olsun’ sloganlarıyla 27 Kasım ve 18 Aralık
tarihlerinde Doç.Dr.Mehmet Alkan
eşliğinde Halil İnalcık’ın ‘Osmanlı Klasik
Çağ’ kitabıyla kitap tahlili programımızı
gerçekleştirdik.

D

17 Aralık’ta Kağıthane Kaymakamı A.Akın
Varıcıer, Maliye Başmüfettişi Türkben
Pedük ve Vergi Müfettişi Bayram Hakan
beyi konuk ederek kamu sektörünü
konuştuk.

iplomasi Kulübü olarak 30
Ekim 2013 tarihinde ‘Kariyer
Eğitiminde Alternatif İngilizce
Sınavlar’ semineriyle yılın ilk programını
gerçekleştirdik. Seminerimize Dialogue
Eğitim Kurumları’ndan Selim Vardarbaş ve
Seyhan Wodger konuşmacı olarak katıldı.

19 Aralık’ta Kanaltürk Ankara Temsilcisi
Gazeteci-Yazar Faruk Mercan’ı konuk
ederek ‘Türkiye Bunu Konuşuyor’ başlığıyla
yolsuzluk davasını, yerel seçimleri,
Ortadoğu’yu, çözüm sürecini ve dershaneler tartışmasını konuştuk.

16 Aralık tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Kulübü’nün gerçekleştirdiği ‘1.Gençlik
Tartışmaları’na katıldık. Bu zirvede kulüp
başkanımız Bedir Hasırcı ‘İran Perspektifinde Sıfır Sorun Politikası’ konulu tebliğini
gerçekleştirdi.

27 Mart 2014 tarihinde Milliyet Gazetesi
Eski Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak,
Rotahaber Genel Yayın Yönetmeni Ünal
Tanık ve Taraf Gazetesi Yazarı Hayko
Bağdat’ın katılımıyla gerçekleştirmeyi
planladığımız ‘Basın Özgürlüğü’ panelimiz
siyasi gerekçelerle iptal edilmiştir.

‘Bu Fakültede OKUMA Eylemi Var’ ve
‘Okumak İptiladır, Müptelalara Selam

7 Mayıs’ta Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Mümtaz’er Türköne’yi konuk

ederek ‘Siyaset ve Medya’ ilişkisini irdeledik
ve sorularla konuyu detaylandırdık.
9 Mayıs’ta Gelişim Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen ‘Yeni Anayasa’ paneline
katıldık. Bu panelde kulüp başkanımız
Bedir Hasırcı ‘Temel Hak ve Hürriyetler
Bağlamında Yeni Anayasa’ konulu tebliğini
gerçekleştirmiştir.
Dönemsel olarak planlanan faaliyetlerin
hepsini gerçekleştiren kulubümüz yeni
dönemin planlaması için çalışmalarını
başlatmıştır.
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Dernek Faaliyetleri

Dernek Faaliyetleri
23 Kasım 2013 Geleneksel Mezunlar Günü Organizasyonu
Derneğimizin 1990lı yıllarda sembolik
mezunlar töreni adı altında organize
etmeye başladığı, mezunların
öğrenciler ve mensuplarla fakültede
biraraya geldiği faaliyet, fakültemizin
kuruluşunun 30. yıl aktiviteleri
çerçevesinde Fakülte ve Siyasal Vakfı
ile beraber organize edilen Mezunlar
Günü organizasyonuna dönüşmüştür.
Bir okul gününün yaşandığı bu
organizasyonda bir nostalji yaşanırken
diğer taraftan mezunlar ve fakülte ve
ya öğrenciler hakkında gelişmeler
paylaşılmaktadır. Bu yıl gerçekleşen
mezunlar gününe yaklaşık 450 kişi
katılmıştır. Mezunlar gününe her yıl
olduğu gibi kayıt masasında yapılan
bilgi güncellemesiyle başlanmış, bu
süreç İBB Engelliler Orkestrasının
hareketli parçaları ile renklenmiştir.
Gelen mezunlar fakültenin ilk günü
yapılan açılış dersine girer gibi Tunaya
amfisinde toplanmış, program bir
dakikalık saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başlamıştır.
Dekan, Dernek ve Vakıf başkanlarının
konuşmalarının ardından mezunlara
söz verilmiş, açılış bölümü diplomasi
kulübü başkan yardımcısı Hüsnücan
Murat’ın dokunaklı sesiyle okuduğu
şiir ile coşkulu bir havaya bürünmüştür. Ardında günceli irdeleyen fakülte
öğretim üyelerimizin konuşmaları
ilgiyle dinlenmiştir. Toplu fotoğraf
ardından yemekhanede öğle yemeğinin yenmesi ve fakültenin dekanımız
Prof. Dr. Emrah Cengiz başkanlığında
gezilmesi ile devam etmiştir. Fakültede isimsiz olan Amfilere fakülte
yönetimi tarafından alınan karar ve
rektörlük onayı ile fakültemize emeği
geçen öğretim üyelerimizin isimleri
verilmiş bu isimlerle amfi açılışları
bugün içinde gerçekleşmiştir.
Öğleden sonraki program Mezuniyetinin 10. ve 20. yılını kutlayan mezunların ayrı bir amfide biraraya gelmesi ile
devam etmiştir. Bu toplantıya
öğrencilerinde katılması ile gün keyifli
bir şekilde sona ermiştir. Mezunlar
gününde nostalji köşesindeki resimler
ve anı defteri bu yılda en çok ilgi
çeken köşeler arasında yer almıştır.
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Dernek Faaliyetleri

Aralık 2014 Semineri “Profesyonel Yaşantıya Hazırlık 2”
Bir önceki dönem siyasallı
öğrencilere yönelik düzenlenmiş
olan iş görüşmeleri ve mülakat
teknikleri konulu seminerin
uygulamalı örneği bu seminerde
dinleyicilerin aktif katılımı ve örnek
olaylarla gerçekleştirilmiştir.
Seminere Diplomasi ve İşletme
Kulübü üyeleri katılmıştır.
Seminerde iş görüşmesine giden
kişinin beden dilinden sorulan
sorulara ne tarz cevap vereceğine
kadar tüm detaylar ele alınmıştır.
Seminer; Dernek Yönetim kurulu
üyesi Nevin Eser ve Doç Dr.
Çiğdem Karadeniz tarafından
verilmiştir.

29 Ocak 2014 Tunaya’nın Mezarı Başında Anma
Fakültemizin kurucu dekanı değerli hukukçu Tarık Zafer
Tunaya mezarı başında yine öğrencileri, ailesi ve dostları
tarafından anıldı.
İSBF Mezunlar Derneği Başkanı’nın konuşmasını Prof. Dr.
Burhan Şenataların konuşması izledi.
Bu anma toplantısında anlatılan anılar, Tarık hocanın
çevresine kattığı değerleri örnekleyen anlamlı yaşanmışlıklar oldu. Tarık Zafer Tunaya gibi bir değerin gelecek
nesillere anlatılabilmesi için yapılabilecek projelerin
konuşulması kayda değerdi.
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Dernek Faaliyetleri

Şubat 2014 Marmara Üniversitesi Lokalinde İndirim Protokolü
Beyoğlu’nun ana caddesi üzerinde tarihi
bir bina içinde konumlanmış olan Marmara Üniversitesi Lokali , özel organizasyonlar , dostlarla ekonomik ama leziz bir
yemek için gidilebilecek bir mekan.
Marmara Üniversitesi mezunlar derneği
başkanı Harettin Eryılmaz ile yapılan
görüşme ve protokol ile İstanbul Siyasallılara bu mekandan indirimli faydalanma
imkanı sağlanmıştır. Güleryüzlü çalışanları,
temiz ve sıcak ortamı ile dikkat çeken
lokali indiriminden ilk olarak 27 Şubat
2014 tarihli yönetim kurulunda toplanan
siyasallılar faydalanmış oldu.
Pera Lokal Cafe & Restaurant
Adres: İstiklal Cad. No:163/1 Mısır Apt
Beyoğlu - İstanbul

Şubat - Mart 2014 Üye Ziyaretleri
Şubat 2014

Ziraat Leasing’ Genel Müdürlüğüne atanan Sinan Çevik’e (86
Mezunu) nezaket ziyareti
Deniz Factoring Genel Müdürü Mustafa Şahan‘a (86 mezunu)
nezaket ziyareti
Finans İnvest Genel Müdür Yardımcılığına atanan Mansur
Çelepkolu’nun (96 mezunu) ziyareti
Garanti bankası Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı’ya (87
mezunu) nezaket ziyareti
B&C danışmanlık şirketinin sahibi Ahmet Naim Oktay’ın ziyareti
(85 Mezunu)
Derleyen: Serpil AKYOL ERDEN

Başkan’dan Yeni Yıl Mesajı Sayfa 28
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İstanbul SBF Kadın Siyaset Akademisi
Kadına Yönelik Araştırmalarıyla
Dikkat Çeken
İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesinden Yeni Bir Atılım
Geçen sene yıl biterken, 30 Kasım- 1
Aralık 2013’te fakültemizde “Kadınlar
Belediye Meclisi Üyesi Olmak İstiyor”
başlıklı iki günlük bir eğitim çalışması
düzenlendi.
Eğitim, yerel siyaset yapmaya siyasal
partilerden aday adayı olan kadınlara
yönelik olarak 30’la sınırlandırılmış
olsa da fazla talep olduğundan 40
kişiyi buldu.
Fakültemizde daha önce de siyasal
partilerdeki kadınlar için eğitim
çalışması düzenlenmişti 9 Aralık
2011’de “Kadınları Siyasete ve Seçim
Kampanyasına Hazırlama Atölyesi”
adıyla düzenlenen atölye çalışması,12
Haziran 2011’de gerçekleştirilecek
genel seçim öncesinde yapılmıştı.
Frederich Friedrich-Ebert-Stiftung
Derneği‘nin, eğitim, ikram ve yemek
masraflarını desteklediği haftasonları
gerçekleştirilen bu çalışmalar hayli ilgi
gördü. Bunda eğitimin zengin içeriği
kadar, fakültemizin bulunduğu tarihi
semt, kampüs ve bina da rol oynadı.
Profesörler evinde yenilen öğle
yemekleri ve Tunaya Amfisi ve
muhteşem toplantı salonumuz
hayranlık uyandırıcı mekanlardı.
Bu türden çalışmalar genelde bir
karşılıkla yapılsa da bizim programımızda katılım için herhangi bir maddi
koşul aranmadı. Program sonrasında
katılımcılara istekleri doğrultusunda
katılımcı belgesi de verildi.
Bu programlarının başarısının altında
2002’den beri, yani 12 yıldır fakültemizin uluslararası ilişkiler bölümünde
lisans öğrencilerine seçmeli ders
olarak verilen “Toplumsal Cinsiyet ve
Politika” isimli dersin başarıyla
verilmesinin büyük etkisi var.
Bu sene bu ders tüm bölümlere ortak
ders olarak açıldı. Hayli de ilgi gördü.
Tabii bir de fakültemiz kadrosunda

82 afyaS ıjaseM lıY ineY nad’nakşaB
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kadar çeşitli konular işlendi.

Kadına yönelik şiddetin kaynakları ve
nedenleri irdelendi. Kısa ve uzun filmler
seyredildi. Reklamlar, siyasal parti afişleri,
şarkılar, edebi metinler TV dizileri gibi
toplumun eşitlik ve demokrasi anlayışını
biçimlendiren alanlar irdelendi. Öğrencilere
toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığı
kazandırılmaya çalışıldı.
Bu sene bu çalışmaları bir adım daha öteye
götürmeyi planladık. 100’ü aşkın ders
katılımcısı öğrencilerle ortak bir çalışma
gerçekleştirerek “İ.Ü. SBF Kadın Siyaset
Akademisi” isimli bir girişim başlattık. Bu
konuda bir facebook sayfası açtık. “Kadınlar
Yerel Meclis Üyesi Olmak İstiyorlar” isimli
ders kapsamında istenen ödev çalışmasının
sonucu olarak bu girişimi kamuoyu ile
paylaştık. Şanslıydık çünkü dersi alan
öğrencilerin ilgisi büyüktü.
Ödev kapsamında bir grup öğrenci,
İstanbul”da bulunan Fatih, Kağıthane, Şişli,
Kadıköy, Zeytinburnu ve Büyükşehir
belediyelerine gittiler, yönetici ve görevlilerle görüşmeler yaptılar. Belediyeleri tanıdılar,
belediyelerin kadınlara yönelik politikalarını
incelediler. Bir başka öğrenci grubu 75
kadınla sokak röportajları gerçekleştirdi.
Kadınların nasıl bir belediye istedikleri ve
kadınların kentte kadın olarak yaşadıkları
sorunları anlamaya çalıştı.
Bir başka grup ise, tüm bu görüşme ve
çalışmaları 20 dakikalık bir belgesel filme
dönüştürdü. Bu filmi eğitim çalışmasında
öğrencilerin bir ürünü olarak seyrettirdik.

kadın çalışmaları alanında Türkiye’de isim
yapmış akademisyenlerin olması da önemli
bir faktör.
Siyaset bilimi başta olmak üzere, maliye,
çevre ve kamu yönetimi kürsülerinde
konunun uzmanlarından oluşan iyi bir
akademik kadroya sahibiz. Bu konulardaki
seçmeli dersler başarıyla hocalarımız
tarafından veriliyor.

Açıldığı günden beri tarafımdan verilen
“Toplumsal Cinsiyet ve Politika” dersi, çok
daha uzun süre önce verilmekte olduğu
için deneyimlerin verdiği birikimle yeni
hamle ve çalışmalar başlatma gücü
verebildi. Ders kapsamında kadın çalışmalarında yöntemden, kadın tarihine, siyaset
teorisinde ve milliyetçi teorilerde kadınlara,
cinsiyet rejimine, devlet mekanizmalarında
ve siyasal partilerde kadın politikalarına,
siyasetin uygulanma biçimlerine varıncaya

Afişlerin tasarımını da öğrenciler yaptı.
Afişlerde “acaba çok mu abartıyoruz” diye
şüpheye düştüğümüzden, Kadın Siyaset
Akademisi yerine Kadın Siyaset Okulu
ifadesini kullandık. Ama gördüğümüz ilgi
ve programın başarısından sonra bu işin
altından kalkacağına ilişkin inancımız arttı.
Daha önceki deneyimlerimizin ışığında çok
daha başarılı olacağımızın güveniyle
bundan sonra çalışmalarımızı daha da
arttıracağız.
Hazırlayan: Prof. Dr Serpil ÇAKIR

“Siyaset bir erkek kulübü olarak işlediğinden kadınların
buraya girmesi ve burada kalmaları hayli zor”

Kadına şiddeti... insanın insanı öldürmesini...

KINIYORUZ !

ÖZGE GÜNDOĞAN
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisi Özge Gündoğan’ın
ağabeyi Mehmet Gündoğan, polise birlikte gittiklerini,
kız kardeşinin korkudan okula gidemediğini anlattıklarını ve koruma istediklerini belirtti.
'Polis gayet rahat ve pişkindi' Gündoğan, “İlk olarak beş gün önce Göktürk polis karakoluna gittik.
İki gün sonra bu şahıs kardeşimin önünü kesip zorla telefonunu aldı. Bunun üzerine bir daha gittik. Ellerine
deliller verdik. Öldüren şerefsizin niyeti belliydi, kapılara küçük küçük kağıtlar asmıştı, seni öldüreceğim
diyordu. Cep telefonuna attığı abuk sabuk mesajları sunduk. Kardeşimin korkudan okula gidemediğini anlattık,
koruma istedik. Kardeşim okula gidince de olanlar ortada... Okuldan eve dönerken kardeşimi otobüste yakalamış
ve vurmuş. Polis sağ olsun hiçbir şey yapmadı. İki sefer de kayıt tutuldu. ‘Koruma için savcılık karar verecek,
bu kadarı yeterli’ dediler. Polis gayet rahat ve pişkindi, kardeşimi suçlayacak gibiydiler. Şu anda morgdayız.
Cenazemizi kaldıralım davanın peşinde olacağız.”
Genç kadını vurduktan sonra otobüsten inerek kaçan Mehmet Ekinözü’nün dün akşam saatlerinde Üsküdar'da
kendini ağaca asarak intihar ettiği öğrenildi.

Acımız sonsuz...

Kadına Şiddeti Kınıyoruz
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Özge’nin elinden alınan yılları düşünmek!
5 Mart günü üniversite bahçesinde
SBF 6. Kadın şenliğini kutlarken ağaca
“Ne Seninim Ne Kara Toprağın”
kartonunu asarken bunun bir gün
sonra, Özge’yi katleden için yazıldığını
hiç tahmin edemezdik. 6 Mart gecesi
uluslararası ilişkiler bölümü ikinci sınıf
öğrencisi Özge Gündoğan’ın okul
çıkışı ev yolunda bindiği otobüste,
ayrıldığı eski erkek arkadaşının
kurşunlarına can vererek öldürüldüğünü duyduğumuzda kartondaki
ifadenin soğuk gerçekliği ile çarpıldık.

hocalar ve öğrencilerle hep birlikteydik. Uzakta olanlar ya da gelemeyenler bulundukları yerde Özge için
mum yakıp bunun fotoğraflarını
paylaştılar.

Bizler Özge’yi tanımadık. Ama dönem
başında aldığımız Toplumsal Cinsiyet
ve Siyaset dersinden, patriyarkal
sistemin kadınları ezdiği, susturduğu
hatta ortadan kaldırdığının neden ve
sonuçlarını iyi biliyorduk. Bu olaya
tepkisiz kalamazdık. Tepki kısa sürede
yaygınlaştı. Özge’nin elinden alınan
yılları göstermek için bir mum yakma
etkiliği düzenlendi. Bunu sosyal
paylaşım ağları üzerinden olabildiğince insana ulaştırmaya çalıştık. Sonraki
gün, Özge için bir araya gelen
yüzlerce insan vardı fakültede.

Bu sadece Özge’nin öldürülmesi
değildi. Kadınlara yönelik cinayetlerin
devam eden bir örneğiydi. Sabah
erken saatlerden itibaren üzerinde
“Arkadaşımı öldüremezsin!” “Öğrencimi öldüremezsin!”, “Kız kardeşimi
öldüremezsin!”, “Kızımı öldüremezsin!”, “Annemi öldüremezsin!”,
“Hocamı öldüremezsin!” yazan
kâğıtları kampüsteki öğrencilere
kadın ve erkek öğrenciler olarak
birlikte dağıttık. Afişler için bez, karton
ve boyalar aldık. Öğlene doğru yeni
arkadaşlarla afişleri hazırladık. Erkek
öğrenciler tepkilerini, isyanlarını
kampüste gördükleri erkek öğrencilerin avuçlarına “Kadınları öldürmek
erkeklikse, ben erkek değilim!” yazısını
sıkıştırarak gösterdiler. Aynı ifadeyi
fakültenin ön duvarına afiş olarak da
astılar. Onlarca erkek, erkeklik mağduru Özge için katıldı törene.

Hocalarımız, fakülte çalışanları, hatta
hazırladığımız kağıtları parasız çeken
Reha fotokopi bizi yalnız bırakmadılar.
Üniversitemizin diğer birimlerindeki

Üzgündük, buruktu içimiz. Kadını
kendi malı olarak gören düşünceyi ve
düzeni; kadını erkek şiddetinden
korumayan kurumları; kadına şiddet

uygulayanları affeden yasal sistemi
eleştirdik. Özge için bir yandan
canımız yanıyorken diğer yandan da
erkekliğe, erkek egemen zihniyete,
ataerkiye, kadın cinayetlerine karşı
kadın-erkek, öğrenci-akademisyen,
fakülte emekçileri-fotokopici herkes
verdiği destek ve gösterdiği tepkiyle
umut ışığını da hissettirdi hepimize.
Daha adil, daha eşit, daha yaşanabilir
bir dünya umutlarını kaybetmemeyi
de…
Öğrenciler adına: Cemre Kıvırcık,
Mehmet Salih Kapagan, Nazlıcan
Bayraktar, Sıla Sezge Çınar

Gündem
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Devlet Krizi Gölgesinde Cumhurbaşkanlığı Seçimi
2014 yılına 31 Mart seçimlerinin
gerilimiyle giren Türkiye, önümüzdeki Ağustos ayını cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin iki turuyla yine yüksek
gerilim altında geçirecek. 31 Mart'ta
yapılan seçimleri yerel olmaktan
çıkaran 17 ve 25 Aralık günlerinde
yaşanan yolsuzluk soruşturmaları
oldu.

F. Cengiz Erdinç
1964 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler
Fakültesi'ni bitirdi.
1988 yılından beri
gazetecilik yapıyor.
Ankara ve İstanbul'da, aralarında
Tempo, Ekonomi
Politika, Express,
Ekonomik Panorama,
Siyah Beyaz, Aktüel,
Demokrasi, Söz,
Sabah, Yurt gibi
yayınların da bulunduğu gazete ve
dergilerde çalıştı.
Çağdaş Gazeteciler
Derneği üyesi.
Doğan Yurdakul ile
birlikte yazdığı ilk
kitabı Çetele 1998’de
yayımlandı. 2004'de
Gangster, yine
2004'de Overdose
Türkiye ve 2012'de
Adalet Savaşçısı adlı
kitapları yayınlandı.

2010 referandumundan sonra, 2011
seçimlerinde istediği milletvekili kotasını
alamayan Gülen Cemaatinin, hükümetle
giriştiği bilek güreşi 7 Şubat 2012'de, MİT
Müsteşarının ifadeye çağrılmasıyla atılan o
ilk kurşundan sonra, 17 Aralık'taki yolsuzluk operasyonlarıyla açık bir savaşa
dönüştü. Erken saatte başlayan operasyonlarda AKP'nin önemli bakanlarının
çocuklarının da aralarında bulunduğu
hepsi de hükümete yakın işadamları ve
kamu yöneticileri farklı “yolsuzluk”
soruşturmaları çevresinde gözaltına alındı.
Hükümette tam bir “soğuk duş” etkisi
yaratan operasyonlar 25 Aralık'ta bu defa
Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal'i hedefe
oturttu.
Hükümet kanadında dört bakan istifa
ederken, görevden alınan savcılar, kilit
noktadaki polis müdürleri ve HSYK'nın
yeni düzeni Cemaatin “kayıp” hanesine
yazıldı. Cemaate yönelik olası operasyonlar ve bunun etkileri şimdilik bu hesaba
dahil değil.
Bu seçimlerde de değişmeyen şey, 90'lı
yıllardan beri medya ve finans sektörünün
biçimlendirdiği kötü bir müsamereye
benzeyen “siyasetin”, medyanın alabildiğine sınırlanmasına rağmen, yeni medyanın
kanalları twitter ve youtube üzerinden
gelen “tapelere” endekslenmesiydi.
İnternet üzerinden farklı hesaplarla
sızdırılan kimisi soruşturma çerçevesinde
verilen hakim kararlarına dayanan, bir
bölümü de tam olarak nasıl kaydedildiği
anlaşılamayan, 50 civarında başlık altında
150'den fazla kayıt siyasetin gündemini
kapladı. Hemen her kesimden muhalifin
beklentilerini artıran bu kayıtlar, bu güne
kadar AKP iktidarıyla ilgili konuşulan ancak
“görülmeyen” olayları, imar yolsuzluklarını,
rüşvet ilişkilerini, medyanın manipülasyonunu, nüfuz ticaretini ve bunların uluslara-

rası uzantılarını ortaya döktü.
AKP hükümeti, yayınlanan tapelerle 31
Mayıs-1Haziran'da zirveye ulaşan Gezi
protestolarından bu yana en ağır darbeyi
alırken, AKP Cemaat kavgası, devlet içinde
Cumhuriyet tarihinde benzeri asla
görülmeyen bir kırılmaya yol açtı.
Bir başka açıdan bakıldığında medyanın
biçimlendirdiği, bağlamından kopuk,
klasik çıkarlar ve sınıflar çevresinde
örgütlenen çatışmadan farklı olarak bir
gösteri olarak “siyaset” bu defa şaşırtıcı bir
sonuç üretti; parçalanma bir yana,
yolsuzluk iddiaları, hatta kayıtları AKP
seçmenlerini konsolide etti. Geçmişte,
hükümetler çok daha basit nedenlerle
(Türkbank ihalesi, Libya Çadır Krizi)
yıkılırken, AKP onca yolsuzluk emaresiyle
girdiği seçimlerde bir önceki yerel
seçimlere göre oyunu artırdı. 2011'deki
genel seçimlere göre ise bütün iktidar
partilerinin yaşayabileceği kısmi bir düşüş
yaşadı.
Seçimler, organize edilmiş bir “gölge”
altında sayılan-sayılamayan oylarla
yapılmış olsa da, sonuç bundan bağımsız
olarak gelişti. Dudak uçuklatan iddialar ve
onların somut sayılabilecek kanıtları iktidar
partisine oy veren seçmenlerin inançlarını
değiştirdi (anketler yüzde 70'in üzerinde
bir çoğunluğun yolsuzluklara inandığını
gösteriyordu) ama oy tercihini etkilemedi.
Bu Başbakan Tayyip Erdoğan'ın doğrudan
ve dolaylı olarak kontrol ettiği “organik”
medya gücüyle de açıklanamayacak bir
tuhaflıktı. Bakanları götüren, geçmişte
muhalefet partisinin genel başkanını
değiştiren “kayıtlar” neredeyse yaprak
kıpırdatmadı. Tapelerin Cemaat eliyle ve o
ya da bu biçimde yine “medya” eliyle
sunuldu. Ve bu hükümete karşı bir
“komplo” olarak algılandı. Tayyip Erdoğan
bir kez daha mağdur olmayı ve bunu oya
dönüştürmeyi başardı. 17-25 Aralık,
yasallığı tartışılsa da, kamu yararıyla
meşruluğu tartışılmayacak onca delilin
gösterdiği devasa yolsuzluk ve skandallara
rağmen oylarını koruyan bir hükümetle,
“Türk siyasetinde pek de iyi anılmayacak
bir tarih” olarak hafızalara kazındı.
Hükümet, yolsuzluk suçlamalarına, ve
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kayıtlara karşı Gezi'deki “dış güçler
komplosu” argümanına dayanarak 17-25
Aralık operasyonlarını “darbe” diye
nitelendiriyor. Ancak aynı dış güçler
argümanı dört bakana ve Başbakana
yönelik rüşvet iddialarının ortasında
duran İran asıllı işadamı Rıza Sarraf için
söz konusu değil. Oysa 17 Aralık ABD-İran arasında yaşanan ve İran'a ekonomik
ambargo uygulanmasına yol açan
nükleer gerilimin yumuşamaya yüz
tuttuğu günlerde ortaya çıkmıştı. İran,
ambargoyu petrol-doğalgaz-altın
takasıyla delen organizasyonun kendi
içindeki uzantılarını soruşturmaya
başladı.
ABD ve İngiltere'nin saygın gazetecilerinin ortaya döktüğü bilgiler, CIA'nin
Libya'da depolarda ele geçen silahların
Türkiye üzerinden Suriye'deki muhaliflere
aktarılması için oluşturulan koridor
karşılığında İran'a yönelik ambargonun
“altın ticaretiyle delinmesine” göz
yumulduğunu gösteriyordu. Üç yıl süren
ve 18 milyar dolara ulaşan altın ticareti ve
bu ticaretin yüzde 15 komisyonu
Türkiye'deki hem dış ticaret istatistikleri
hem de rüşvet iddialarının tapelere
takılan kayıtlarıyla hemen hemen aynı
toplama ulaşıyordu.
ABD yönetimi tarafından göz yumulan
altın ticaretine karşı, Türkiye'nin Suriye
politikasında El Nusra gibi örgütlerle olan
ilişkileri ve bu ilişkilerin yarattığı rahatsızlık da sızdırılan kayıtların konuları
arasında. Ankara'da ağırlanırken trafik
kazasına karışan El Kaide yöneticileri, asıl
hedefi İncirlik olduğu ileri sürülen ve
Reyhanlı'da patlayan bomba yüklü
araçlar, sarin gazına ilişkin bulgular ve
Suriye'li muhaliflere gönderilen silahların
açığa çıkarılmasıyla yaşanan “MİT-Emniyet” çatışmaları sızdırma savaşının
arkasındaki uluslararası boyutları özellikle
de İran-ABD yakınlaşmasının sonuçlarını
gösteren gelişmelerdi. Bu gelişmelerle
Suriye-Mısır-Irak ekseninde çıkmaza giren
Türk dış politikası, Eylül'de yapılacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Geçici Üyeliği için ümit besliyor. Ancak
Ortadoğu'daki gelişmeler bir yana “Oraya
iki roket atarız” mealinde kayıtların
uluslararası kamuoyuna yansımış olması
bunu neredeyse imkansız hale getirdi.
Dört bakanla ilgili iddialar, Meclis'te

güvenilirliği hayli tartışmalı bir soruşturmanın konusu. Türkiye bu fonda halk
oyuyla seçilmesi beklenen ve başkanlık
rejimine ulaşabilecek Cumhurbaşkanını
seçecek. Gezi protestolarıyla ciddi bir
güç kaybı yaşayan, 17 Aralık operasyonundan da hayli zayiatla çıkan Başbakan
Tayyip Erdoğan'ın aday olup olmayacağı
hala soru işareti ve olsa da olmasa da bu
durum çok bilinmeyenli bir denklem
doğuracak.
12 Eylül darbesinin siyasi mirası olan
seçim barajı gibi “istikrara yönelik”
korseler, oyunu yüzde 40'ların üzerinde
tutan bir partinin iktidarında Siyasi
Partiler Yasası, YÖK gibi 12 Eylül kalıntısı
kurum ve yasalarla birlikte varlığını
sürdürüyor. Rejimi dengeleyebilecek
güçlerden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
yetkilerini Hükümetin işini kolaylaştırıcı
yönde kullandı. Anayasa Mahkemesi ise
ancak Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu'na yönelik düzenleme, Twitter
yasası gibi konularda bir karşı ağırlık
oluşturabildi ve bu yüzden iktidarın boy
hedefi haline geldi.
Türk siyasi tarihine bakıldığında, krizlerle
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yakın bir
seyir izliyor. 12 Mart'ta Genelkurmay
Başkanı Gürler'i seçtirmek isteyen
askerlerin hüsranı, 1980'deki seçimlerde
kilitlenen ve 1977 yılından beri hazırlanan askeri darbenin gerekçelerinden
sayılan parlamento, Özal'ın köşke çıkışını
izleyen ve Başbakan'ın istifasıyla sonuçlanan işçi hareketleri. Özal'ın ölümünü de
içeren suikastler ve katliamlarla hafızalara
kazınan 1993 yılı. Yine 2001'de Cumhurbaşkanı Sezer'in yolsuzluklara karşı
Anayasa'yı hatırlatmasına bağlanan
ekonomik kriz... 2014'de durum pek
farklı değil. Siyasal belirsizlikler bir yana,
sıcak para-cari açık denkleminin giderek
daha fazla kırılganlaştığı bir dönemde
yapılacak seçimler her an yeni bir krizin
tetikleyicisi olabilir.
17 Aralık operasyonunun ülkeye faturası
çok daha ağır. Özel Yetkili Mahkemeler
elinde komedi ve trajediye dönüşen
Ergenekon ve Balyoz gibi devasa siyasi
yargılamalarla ağır yaralar alan adalet
sistemi, Hükümet-Cemaat savaşının
cepheleriyle kutuplaşmış durumda.
Bütün bu faktörlere, zaman geçtikçe bir
yenilgiye dönüşen Suriye krizinin ergeç

kesilecek faturasını da eklemek gerekecek.
Seçimlerin yarattığı gergin atmosfer
henüz dağılmamışken bu defa 10
Ağustos'ta ilk turu yapılacak olan
Cumhurbaşkanlığı seçimleri siyaset
gündemini belirleyecek. Seçimlerin
hemen öncesinde İçişleri Bakanlığı'nın
iyimser rakamlarıyla bile 2.5 milyon
kişinin katıldığı Gezi protestolarının yıl
dönümü bir kapalı kutu olarak duruyor.
Şimdilik sönümlenmiş gözükse de geçen
yıla göre iletişim ve tartışma becerilerini
artıran kalabalıkların siyaset gündemini
belirlemesi olası. 1980 yılından beri
hemen hemen bütün iktidarların
kesintisiz uyguladığı “neoliberal” politikaların biriktirdiği öfkenin, şimdilik yatay
örgütlenen ve etkisi popülerliğiyle sınırlı
olan Gezi protestolarının kabuk değiştirmesine, etkili ve dikey örgütlenebilen bir
politik harekete evrilmesi, sadece iktidar
partisi için değil, muhalefet partileri için
de bütün hesapları alt üst edebilir.
Ancak, Tayyip Erdoğan'ın halk oyuyla
yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı yarışında,
Gezi ve 17 Aralık'ta izlediği stratejiyle yani
“gerilim ve kutuplaşma” yaratarak ve
bunun mağduru olarak zafer kazanması
için bir mucizeye ihtiyacı var. Sızdırılan
bant kayıtları Suriye ile olası bir savaşa
böyle bir “mucize” olarak bakılmasının
pek de uzak bir ihtimal olmadığını
gösteriyor. Öte yandan bu yarışa girse de
girmese de ikinci tura kalan seçimler,
eninde sonunda iktidarın despotik
tutumunu önemli ölçüde frenleyebilecek
bir Çankaya sakiniyle sonuçlanabilir.
“Üçüncü dönem” kuralını işleterek parti
içinde ağır topların etkisini kırmayı göze
alan Tayyip Erdoğan bu seçimde aday
olsa da olmasa da büyük bir risk alıyor.
Bu riskin ne kadarının gerçekleşeceğini
uzun ve sıcak 2014 yazı boyunca hep
birlikte göreceğiz.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı
2. Bölüm / Son
Bir önceki bültende Kurumsal Sosyal
Sorumluluk kavramının gelişimi ele
alınmış ve küreselleşmenin etkisiyle
ortaya çıkan yeni oluşumlarda, ekonomiden ekolojiye, sağlıktan eğitime ve
daha bir çok alanda kurumsal sosyal
sorumluluk kavramının karşımıza
çıkmaya başladığı belirtilmişti.
Doç. Dr. Sevgi KALKAN
1987-1991 yılları arasında
eğitim gördüğü İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Kamu Yönetiminden lisans, aynı üniversitenin İşletme Fakültesi
Organizsyon ve İşletme
Politikası (S.B.E.) 1994
yılında yüksek lisans
derecesi aldı. Doktora
çalışmalarını 1998-2003
yılları arasında İstanbul
Üniversitesi İşletme
Fakültesi Yönetim ve
Organizasyon (S.B.E.) yaptı.
2003-2013 yılları arasında
Maltepe Üniversitesinde
öğretim üyeliği ve idari
görevlerde yer alan Kalkan
Erasmus öğretim üyesi
değişim programıyla
Avrupa Birliği ülkelerinde
çeşitli üniversitelerde
seminerler vermiştir.
Özellikle kurumsal sosyal
sorumluluk , kurumsal
vatandaşlık konularında
yayınları bulunan ve uluslar
arası akademik ağlarda yer
alan Kalkan 1999’da GASI
(Global Awaraness Society
International ) ödülü
almıştır. 2005-2009 arasında
Tüketim Vatandaşlığı Ağı
(CCN) , UNEP ve UNESCO
tarafından desteklenen AB
projesi PERL ( Partership for
Education and Research for
Responsible Living -Sorumlu bir yaşam için Araştırma
ve Eğitim Ağı ) projelerinde
yer almış, konferans ve
çalıştaylarda görev yapmıştır.Ayrıca YORK- İstanbul 'da
seminerler vermektedir.

Bu bölümde irdelendiği gibi temelinde
sanayi devrimi yatsada daha çok birinci
dünya savaşıyla ortaya çıkan siyasi ve
özelliklede ABD ‘de neoliberal politikaların etkisiyle de AB ve OECD ülkelerinde kullanılaya başlanmıştır. Bültenin bu
sayısında kurumsal sosyal sorumluluk
alanları ele alınarak konu tamamlanacaktır.
KSS’nin Sorumluluk Alanları
İşletmelerin ilişki de bulundukları birçok
sosyal sorumluluk alanları bulunmaktadır. Bu
alanlar sosyal sorumluluğun sınırlarını
çizmekte ve aynı zamanda kapsamını
oluşturmaktadır. İşletmelerin genel itibariyle
sahip ve ortakların çıkarlarının korunması,
çalışanlara nitelikli iş ortamlarının sağlanması, tüketicilerin korunması, çevre kirliliğinin
önlenmesi ve yaşanabilir çevrelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve toplumsal
sorunların çözümünde yardımcı olmak gibi
bazı sorumluluk alanları vardır. Bu sorumluluk alanları ekonomik, hukuki ve ahlaki ve
insani sorumluluk olmak üzere dört başlık
altında incelenebilir (Sönmez,Bircan,s:2)
“Archie Caroll'un sınıflandırması ise

* Ekonomik sorumluluklar: Hissedarlar
için kârlı olmak, çalışanlar için iyi istihdam
olanakları yaratmak, müşteriler için kaliteli
ürünler üretmek
* Yasal sorumluluklar: Kanunlara uymak
ve oyunu kurallarına göre oynamak
* Etik sorumluluklar: Zarar vermeden, işi
ahlakı göz önünde tutarak yürütmek; doğru,
haklı ve adil olanı yapmak.
* İnsan (Hayırseverlik) odaklı sorumluluklar: Topluma bir karşılık beklemeden
katkılarda bulunmak, topluma yararlı işler
için zaman ve para ayırmak” (Yönet,s:245).
Kurumsal Sosyal Sorumluluk tanımlamalarına
dikkat edildiğinde sosyal paydaş kavramının
önemli bir yer edindiği gözlenecektir.
Kurumun hemen her kesimini kapsayan
paydaş kavramı irdelenecek olursa birbirine
paralel değişik tanımlarını görmek mümkündür.
Günümüzde organizasyonlar, toplum içinde
birçok farklı kesimle ilişki halindedir ve
organizasyonun başarısı bu ögelerle olan
ilişkilerin iyi yönetilmesine bağlıdır. İşte bu
durumu açıklayan kavrama literatürde
“paydaş” denir.
Paydaş, toplumda bir organizasyonun ilişkide
olduğu , organizasyonun faaliyetlerinden
etkilenen ve faaliyet
leriyle organizasyonu etkileyen tüm
toplumsal taraflardır (Aktan,2007,s:21).
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Sosyal paydaşın en uygun ve yaygın
tanımı, “Organizasyonların kararları,
amaçları, faaliyetleri, uygulamaları ve
politikalarını etkileyebilen ve bunlardan
etkilenecek olan kişi ve gruplar”
şeklinde olmaktadır. Belli başlı sosyal
paydaşlar, tüketiciler, tedarikçiler,
hükümet, rakipler, çalışanlar, hisse
sahipleri ve daha genel anlamıyla
toplum olarak gösterilebilir. Sosyal
paydaşların yönetimi, karar almada bu
çeşitli grupların çıkarlarını göz önünde
bulundurmayı gerektirmektedir
(Sönmez,Bircan,s:4) Bu tanımlamalar
çerçevesinde paydaşları iç ve dış paydaş
şeklinde sınıflamak mümkün. Kurum içi
paydaşlar; kurucu ana sahipler, hissedarlar, yöneticiler ve çalışanlardan oluşur.
Kurum dışı paydaşlar ise toplum,
hükümet, müşteriler, tedarikçiler,
rakipler vb. kesimlerden oluşur (www.canaktan.org).
Dış paydaşlar iki şekilde incelenir:
Birincil Dış Paydaşlar, Müşteriler,
Tedarikçiler, Sendikalar, Yerel Yönetimler.
İkincil Dış Paydaşlar ise Rakipler, Devlet,
Çevre Baskı Grupları, Medya Kuruluşla-

rı’dır (Atılgan,2005,s:4).
Kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki tüm bu kavramsallaştırma çabaları
ve uygulamalarındaki gelişmeler küresel
ölçekte bir düzenleme sisteminin
doğmakta olduğunu güç dengelerinin
dönüştüğünü göstermektedir. Bu
sistem içinde barındırdığı aktörler,
mekanizmalar, normlar ve tanımların
çeşitliliği ve çokluğuyla şimdilik oldukça
karmaşık bir görüntü sergilemektedir.
(Yamak, 2007) Anlaşılan kurumsal sosyal
sorumluluk uygulamaları , bir kesim
tarafından -özellikle Marksist felsefe
taraftarlarına göre- aslında şirketlerin
temel amacı olan
hissedarlarının kârlarını artırma hedefini
gizlemek ve bunu meşrulaştırmak için
yarattıkları bir efsane olarak görülsün
veya başka bir kesimce şirketlerin hızla
karmaşıklaşan toplum yaşamında
yerlerini almalarına yönelik yeni bir
paradigma olarak açıklansın kavramın
hâlâ birbirine tümüyle zıt tartışmaların
ve tanımların odak noktası olmaya
devam edeceği açıktır.

Bunları Okudunuz mu ?
Philip Kotler
Kitabı Adı: Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Yayın evi: Mediacat Yayıncılık
Birinci Basım:2 006
İkinci Basım: 2008

Sibel Yamak
Kitabı Adı: Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kavramlarının Gelişimi
Yayın evi: Beta Basım Yayım
Birinci Basım: 2007

Yar.Doç.Dr. Ebru Özgen
Kitabı Adı: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
Yayın evi: Mavi Ağaç Birinci
Basım: 2007

A.Bahar Ceritoğlu
Kitabı Adı: Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Ve İşletmelerin
Çevre Bilinci Eksenindeki Uygulamalarının Tüketici Satın
Alma Davranışı ve Kurum İmajı Algısına Etkisi)
Yayın evi: Yalın Yayıncılık
Birinci Basım:2011
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Ödevi
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Sosyal Bilimler
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’96 Mezunumuz Mansur ÇELEPKOLU

“Başarı için çok çalışmak ve yılmamak...”

1- Mansur Çelepkolu’yu kendi
kelimeleriyle kısaca tanımak isteriz...
Ben Türk Eğitim Vakfı özel bursiyeriydim.Üniversitenin 3. Sınıfındayken Tev den staj
yapmak isteyenler için imkan sağlandı.Bende staj isteğimi ilettim.Beni Finansbank Insan Kaynaklarından sorumlu
Hamdi Aydın Bey'e gönderdiler.Staja
başladığım gün finallerinde başladığı
gündü ve ben banka Servisi'nde ders
çalışarak o dönemin tüm derslerini
geçtim.Stajer olarak başladığım ilk işimde
2002 yılına kadar müdür pozisyonuna
gelerek iş teklifi ile Oyak Yatırım Menkul
Değerler A.Ş'ye geçtim . Oyak Yatırım'da
2003 yılında Grup Müdürlüğüne terfi
ettim .2006 yılında yine teklif ile Raymond
James Menkul Değerler'e Direktör olarak
geçtim.2008 yılında ise ilk iş yerim olan
Fİnans Yatırım Menkul Değerler 'e geri
döndüm.2011 yılında Grup YÖneticiliği
ardından 2013 yılında Genel Müdür

Yardımcılığı'na terfi ettim.Şu anda aynı
şirkette Operasyon,Risk kontrol ve Mali
İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmaktayım.
2- Mansur Çelepkolu, İstanbul
Siyasalda okuma kararını nasıl aldı?
Hedefi neydi? Ve Neden özel sektör?
İstanbul Siyasala lise 2. Sınıfta karar
verdim. Hedefim kamuda bürokrat
olmaktı.Normalinde ben Fen ve sonrasında Matematik bölüm öğrencisiyken
Siyasalı tercih etmem hem öğretmenlerim
hem de hocalarım tarafından çok
yadırgandı ve üniversite sınavı hazırlığında
beni oldukça zorladı.Günde 8 ile 10 saat
arası ders çalışarak üniversite sınavın
da Sosyal, Türkçe Matematik (TM) ve
TÜrkçe dallarında il birincisi oldum.
Türkiye sıralamasında da ilk 2000 'e girdim
.Tev'in özel bursiyerliği buradan gelmektedir. Finansbank'ta stajerliğim ve okul

bitmeden banka kadrosuna almak
istemeleri beni biraz tesadüflerle özel
söktöre dökmüş oldu.
3- Profesyonel yaşamda zirveye
ulaşmak herkesin elde edebileceği
bir başarı değil.. Bu başarıyı nasıl
elde ettiniz? Sizin hangi özellikleriniz bu noktaya ulaşmanıza kaynak
oldu?
Özel sektörde başarılı olmak hem zor hem
kolay.Öncelikli olarak çok çalışmak ,
yılmamak ve öğrenme isteğinizi göstermek gerekir. Çok mesaili günler yaşadım
ama bu mesailer hızlı şekilde iş öğrenmemi ve basamakları hızlı atlamamı sağladı.Sabırlı olmak da iş hayatında çok önemli.Tabii üstadınızda ilk Müdürlerimden
Bülent Yurdalan'a üstadlığı için teşekkürü
borç bilirim.
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4- Biraz da sizin profesyonel
dünyanızı tanıyalım.. Dönem dönem
yaşadığımız kriziler ve belirsizlikler
içinde finans dünyasında aktif yer
almanın zorlukları neler?
Ilk çalışma hayatıma başladığımda 94
krizinin etkileri hala sürüyordu . Sonrasında 1998-2001 ve 2008 krizlerini gördük.
Zor günlerdi. Bu zor günleri atlatmanın
ana yolu iyi yöneticiler ve stratejiler oldu.
5- Ülke ekonomisindeki gelişmeleri
nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçimler, ülkeler arası politikalar ve
ekonomideki gidişat finans dünyasını nasıl etkiliyor? Geleceği bu bir
çok değişkenin varolduğu bir ortamda finanscı olarak nasıl görüyorsunuz? Bireysel yatırımcı olarak
bizlere önerileriniz neler olur?
Ülke zor günlerden geçerek çok aşamalar
kaydetti. Eski ekonomik kırılganlıklar
kalmadı bence. Seçimler ve siyasi
belirsizlikler finans piyasasını etkiliyor tabi
ki.Ben gelecek on yılın Türkiye ekonomisi
ve finansal piyasalar için güzel geçeceğini
düşünüyorum.
Bireysel yatırımcı olarak tavsiyem öncelikle bireysel emeklilik sistemine girmeniz ve
bu sistemde sabırla birikimlerinizi
yapmanız olacaktır.

6- Mansur Çelepkolu’yu birazda
sosyal yaşantıs ile tanımak isteriz..
Hobileriniz.. hangi takımı tutuyorsunuz? Maçlara gider misiniz? Nelerden keyif alırsınız.. Kitap okuyor
musunuz? Bize beğendiğiniz bir
kitabı önerir misiniz?

saygı gösterebilmek ,adil olabilmek ve
yönetebilmek oldu.
9- İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesini tek cümle ile tanımlamak zorunda
kalsanız ne derdiniz?
İstanbul Siyasal bir ekol ve gurur...

Şu anki en büyük hobim oğlumla vakit
geçirmek ve tarihi yerleri gezmek.
Fenerbahçeliyim maçlara arasıra gidiyorum. Gezmeyi ve sinemaya gitmeyi
severim. Son okuduğum kitap Allah de
Ötesini Bırak kitabıydı.
7- Eğitmenliğinizin olduğunu
biliyoruz.. nerede ders veriyorsunuz.
Geleceğin yöenticileri gençleri bize
değerlendirir misiniz?
Şu anda geçen yıldan bu yana Marmara
Üniversitesi Bankacılık ve Sermaye
Piyasaları bölümünde ders vermeye
başladım . 2 hocamızın doçentlik tezlerine destek verdim.Öğrencilerle birarada
olmak oldukça keyifli aralarında çok
idealist arkadaşlar var.
8- Başarılarınızda İstanbul siyasal’ın
nasıl bir rolü oldu ?

10- Yeni mezun olacak arkadaşlarımıza önerileriniz nelerdir?
Yeni mezun arkadaşlara önerilerim okul
yıllarında kariyer hayatları ile ilgili planlarına uygun olarak kendilerini yetiştirmelerini varsa eksikliklerini okul hayatı içinde
tamamlamalarını ve mutlaka yaz dönemlerinde staj yapmalarını öneriyorum.
Ufuklarını ve vizyonlarını geniş tutmalarını ve kendilerine güvenmelerini tavsiye
ediyorum. Istediklerinde çok başarılı
olacaklarına emin olabilirler .
11- Siyasal camiamıza iletmek
istediğiniz mesajlarınız var mıdır?
Siyasal camiamıza sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
Röportaj: Serpil AKYOL ERDEN

İstanbul Siyasalın bana öğrettiği en
önemli şey strateji yapabilmek,farklı bakış
açıları ile bakmak,herkese ve her fikre

BURS VERMEK İSTER MİSİNİZ?
Okul yıllarınızı hatırlayın, kimimizin aylık bütçesinin sadece mavi kart ve öğle
yemeği ücretini karşılayabildiği dönemleri. Kantinden, kitapçıdan bir şey
alırken 1 değil, 2 değil, 3 kere düşündüğünüz zamanları.
Maddi imkanları sınırlı, başarılı siyasallı öğrenciler için öğrenim bursu
sağlayarak geleceğe yatırım yapmak ister misiniz ?
Derneğimiz belirlenen kriterlere uygun öğrencileri belirleyerek burs
dağıtım organizasyonunu gerçekleştirecektir. Katkıda bulunmak ve detayları görüşmek için bizi arayınız.
Serpil Akyol Erden 0554 582 46 62 (Yönetim Kurulu Üyesi)
Tuğba Bayhoca 0506 909 51 51 (Dernek Sekreterya Sorumlusu)

SİYASAL’DA DAİMA BİR KARDEŞİNİZ OLSUN.
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’83 Mezunu Rüknettin Salim Güney

“İÜSBF’ye girişim bir dönüm noktasıdır”
pamuğu gibi atana kadar. Kendimi ve
1979 girişli arkadaşlarımı çok şanslı
bireyler olarak görüyorum. Bizler üniversite mezunu değil, üniversite eğitim ve
görgüsü almış bireyler olarak yetiştik.
Hayatımda beni bugünlere getiren 3
dönüm noktası vardır. Ankara’ da ortaokul
eğitimi – İstanbul’ a gelişim ve İÜSBF ye
girişim ve 5 senelik yurtdışı tecrübem.
Dışbank deneyimi bana bedavaya nasıl
çalışıldığını öğretti. İş Hukukunda öğrendiğimiz “Angarya“nın tam manasını
çözmeme yardımcı oldu. Ram Dış Ticaret
bana başkasına çalışarak, arkanda kimse
olmadan ne kadar yükselebileceğimi
öğretti. Yurtdışı bana hayatın aslında ne
kadar kolay olduğunu ve insanın kendi
sorumluluklarının ne kadar basit çözülebilir şeyler olduğunu ve kendi ayaklarım
üzerinde daha sağlam durmayı öğretti ve
ufkumu genişletti. Şimdi 1996 yılında 15
m2 yerde başladığım iş hayatıma 15 kişi
çalıştıran ve 14 ülkeye ihracat yapan bir
firmanın sahibi olarak devam etmekteyim.
Beklentilerimin ve hedeflerimin çoğunu
gerçekleştirmiş bir kişi olarak amacım
ülkemize faydalı, Atatürk sevgisi dolu,
onun ilke ve devrimlerine sahip çıkacak,
sözü ve özü bir, evlatlar yetiştirip geleceği
onlara emanet etmek. Umarım her şey
gönlümüzce olur.

Doğum yeri ve yılı: ORDU 1963
Aslen nereli olduğu: ORDU
İÜ SBF’ye Giriş Tarihi: 1979
Mezuniyet Sonrası Yaptığı İşler:
DIŞBANK – RAM DIŞ TİCARET –
ELEKS DIŞ TİCARET VE KENDİ İŞİM
Soru: Ruknettin Salim Güney kelimeleriyle kendisini tanımak isteriz.
1963 yılının Ocak ayının soğuk bir
gecesinde annemi hastane kapılarına
gitmek zorunda bırakmışım. Çok acelem
mi vardı bilmiyorum ama sabaha karşı
03:00 da köyden hastaneye gitmek
zorunda kalmışlar. İlkokul öğretmenimin
hastanenin en üst katından atladığı
söylenirdi ama kendisine sorma cesaretim
hiç olmadı. Arkadaş dahi olsa her insana
temkinli yaklaşmak gerektiğini sol

gözümü morartan ve daha sonra tekrar
aynı okula gittiğimiz şahıstan anladım.
Çocukluğum çok şanslı olarak, dedemin
ve babamın sayesinde Ordu’nun oksijeni
bol yaylalarında geçti. Ortaokulun son 2
senesini annemin eğitimi için Ankara’ da
Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi
Ortaokul bölümünde okudum. Bu 2 sene
Ordu Lisesini çok kolay bitirmeme vesile
oldu.
ÖSS de aldığım not tercihlerime yetmedi (
ki zaten 8 tercih yapmıştım ) ve İÜSBF ye
ön kayıtla girdim. Bence hayatımın en
şanslı anlarından biridir. Kurucu üyelerinin
son derece değerli ve ileri görüşlü olduğu
okulumuz sayesinde, sonraki yıllarımızda
bizlere fazlasıyla ışık tutup yardımcı olacak
bir eğitimden geçtik. Ta ki askeri vesayetin
sayesinde YÖK ortaya çıkıp her şeyi hallaç

Soru: Rüknettin şu anda bir işletmenin sahibi ve yöneticisisiniz. Siyaset
Bilimi eğitimi alırken ne amaçlıyordunuz, bunun içinde girişimcilik var
mıydı?
Siyaset Bilimi Eğitimi tamamen tesadüf
oldu benim için. 16 yaşında başladığım
İÜSBF olgunlaşma dönemimde yaşadığım
ve bana çok şey katmış bir eğitim ve irfan
yuvası olmuştur.
Soru: Şu anda yaptığınız faaliyetiniz
hakkında kronolojik bir bilgi verir
misiniz? Ne üretiyorsunuz, y.içi y.dışı
pazarlarınız, gelecek hedefleriniz
gibi?
Küvet ve Duşkabin sektörüne yönelik yarı
mamul malzeme imalatı yapmaktayım.
Türkiye de bu işi imalat olarak yapan ilk
kişi olarak zannedersem bu sektörde
herkes tarafından bilinirim. Jakuzi
yapımında kullanılan malzemeler ana
üretim konumuz olmasına rağmen,
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günümüz değişen trendi içinde ciromuzu
düşürmemek adına yine sektörle alakalı
ithalat ve diğer ürün üretimlerine de
başladık.
Soru: Birçok şey gibi bilginin de çok
çabuk tüketildiği popüler bir dünyada yaşıyoruz. Okullarda aldığımız
bilgiler de çalışma yaşamında çok
çabuk tükeniyor. Eğitimin işlevi artık
öğrenme yöntemlerini öğretmek
olarak görülebilir. İÜ Siyasal Bilgiler
Fakültesi eğitiminiz size bu anlamda
çalışma yaşamında ne gibi katkılar
sağladı?
Özgüven duygusunu aşıladı olarak
özetleyebilirim. 3-4 öğretim görevlisi
önünde profesörlerde dahil sözlüye
çıkmak her babayiğidin harcı değildir;
ASIM sen de bilirsin. Günümüz koşullarına
uygun her duruma hazırlıklı ve konusuna
vakıf bilgi sahibi bireyler olarak yetiştirildik
diyebilirim. Fakat ne acıdır ki Sevgili
Hocam Tarık Zafer Tunaya’nın uyarılarını
dikkate almadım, alamadık. Hocam bize
“Bir gün biz sizi ticaret erbab-ı veya piyasa
adamı olun diye yetiştirmedik, ülkenin
yönetiminde söz sahibi olacak adamlar
olun diye yetiştirdik..” dedi ama…..
Soru: Biyolojik yaşınız ve çalışma
yaşamınız itibariyle Türkiye’nin son
30 yıllık iktisat tarihinin canlı şahidisiniz. Bilmem mümkün mü ama kısa
bir değerlendirme yapabilir misiniz?
Türkiye tarihinin en çalkantılı dönemlerini
hep beraber yaşadık ve yaşamaya devam
ediyoruz. Ehil olmayan yönetici kadroların
elinde savrulup duruyor ve maalesef hala
adam olamıyoruz. Elimizi taşın altına değil
de, artık, bedenimizi taşın altına koyma
vakti geldi diye inanıyorum.
Siyaset kurumu küçük hesap peşinde
koşan insanların elinde ekmek kapısı oldu,
biz de seyretmeye devam ediyoruz hep
beraber. Sıkışık bir otobüste yolculuk
ederken kardeşimin söylediği cümleyi
hatırlarım hep; “Orta yaşlı yolculardan biri,
ben “sıkıştırmasana kardeşim” deyince, bu
ilke sizin sayenizde böyle otobüslerde
seyahat etmek zorunda kaldı.” demişti. O

yüzden şikâyet etmeye hakkımız yok.

yok. Top sizde…

Soru: Girişimcinin en büyük özelliği
detaylarda boğulmayıp tablonun
bütününü görebilmesi, ufkunun
geniş olmasıdır. İş yaşamı açısından
gelecek için öngörüleriniz nelerdir?

Tarık Hocamın sözlü sınavını hiç
unutmam Asım; Anayasa Hukuku dersinin
sözlü sınavında “Siyasi Muhalefeti anlat
bakalım” dedi bana, 3 cümle söylediğimi
hatırlıyorum. Biliyorsun en geniş konulardan biridir. Yanlış hatırlamıyorsam 20-24
sayfada anlatılmıştır rahmetlinin kitabında.
Bekledi bir müddet benim 3 cümleden
sonra ve bana dönerek “Bitti mi?” dedi
şaşkın vaziyette. Ben de bitti Hocam
dedim. Kahkahasını hiç unutmam. “ Ne
ömür adamsın sen.” dedi. “ Biz o kadar
uzun anlattık meğer ne kadar kısaymış.”
dedi. “Derslerde pek dikkatimi çekmemişsin nerede oturuyordun.” diye devam etti.
Bende her derse girdiğimi söyledim.
“Hayret seni nasıl fark edemedim” dedi
bana ve İYİ derece ile sözlüden geçtim.

Büyük düşünmek artık büyük paralarla
oluyor. Âlemin zengini Sanal âlem oldu
mertlik bozuldu. İlk Çin ziyaretimde
kocaman bir reklam afişi görmüştüm,
“Herşey düşünmekle başlar” diye.
Önce doğru düşünmeyi öğrenmek
gerekir. Küçük paralarla oyalanan girişimci
büyük ufukları gözden geçirecek zaman
bulamaz.
Soru: Biliyorsunuz İSBF Mezunlar
Derneği 20 yıldır, bir siyasallı sosyal
sorumluluk bilinciyle Fakülte-Öğrenciler-Mezunlar arasında dayanışmayı
canlı tutma ve akademik ve sosyal
alanda İstanbul Siyasal camiası
oluşması için çaba harcamaktadır. Bu
bağlamda İSBFMezder’den beklentileriniz nelerdir?
Bir buluşma, birbirini bulma ve dayanışma
imkanı olan iyi bir iş başarıldı diye
özetleyebilirim. Kalıcı ve yararlı bir
kurumun temelleri atıldı ve bina temeli
sağlam diye düşünüyorum.
Bayrağı taşıyacak olanlar genç nesiller,
umarım onlarda ellerindeki değerin
kıymetini bilir ve ona göre hareket ederler.
Soru: 1979 yılı girişli T.Z.Tunaya
hocanın değimiyle kurucu öğrenciler
arasında bulunuyorsunuz. İstanbul
Siyasalın kuruluş felsefesine uygun
olarak mezun öğrencilerimizin
“gerçekleri söylemekten korkmayan
fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bir
camia oluşturduğunu düşünüyor
musunuz?
“Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür”lerin hepsi
içerde galiba. Gerçekleri söylemekten
korkmayanlarda içerde yanılmıyorsam.
Soru: Hep ben sordum, yönlendirdim
de sayılır, sen yanıtladın. Şimdi soru

O günden sonra beni ne zaman kantinde
görse “ Hair” diye çağırırdı. Biliyorsun
benim bonus saçları o zaman, şimdiki gibi
değildi bayağı vardı ( Hala var ) saçı
olmayanlara ithaf ederim. Fransa’dan
gelmiş Profesörlerin yanında da beni
çağırdı yine aynı isimle “ Hair, buraya gel”
dedi. Şaşırdım ve gittim benim bir
müzikaldeki oyuncuya benzediğimi falan
anlatıyordu o zamanlar. İngilizce nerede,
biliyorsun biz Almanca okuyorduk zaten. (
Rahmetli Harun la beraber )
Anlattıklarına bizi geçmişe götürdün.
Tarık Hoca’yı hatırlattın. Doğru
düşünmeyi düşündürttün. Çok
teşekkür ediyoruz.
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Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Çakır

Erkek Kulübünde Siyaset

Prof.Dr.Serpil Çakır
İstanbul Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi, Uluslararası
İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi
Ana Bilim dalında öğretim
üyesidir. Toplumsal Cinsiyet ve
Politika, Feminist Teori, Toplumsal
Cinsiyet ve Sosyal Politika, Sosyal
Bilimlerde Yöntem, Sözlü Tarih,
Karşılaştırmalı Siyaset, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Tarihsel
Sosyoloji isimli dersleri vermektedir. Erkek Kulübünde Siyaset
(2013), Osmanlı Kadın Hareketi
(Metis, 1994, 1996, 2011), Kadın
Araştırmalarında Yöntem (Necla
Akgökçe ile birlikte, Sel, 1996) ve
Osmanlı Kadın Dergileri Bibliyografyası (yedi hazırlayıcıdan biri
olarak, Metis, 1993) isimli kitapları vardır. Feminizm, kadın tarihi,
feminist yöntem, sözlü tarih,
kadınların siyasal katılımı konularında çeşitli makaleleri
bulunmaktadır.

“Erkek Kulübünde Siyaset” isimli kitabı
yakında yayınlanan fakültemiz hocalarından Prof.Dr. Serpil Çakır ile söyleşiyi
gerçekleştiren Serpil Akyol Erden”
2013’ün hemen sonunda Versus
yayınlarından Erkek Kulübünde Siyaset
isimli bir kitabınız çıktı. Daha önce,
1994’te Metis yayınlarından çıkan
2011’de genişletilmiş yeni baskısı
yapılan Osmanlı Kadın Hareketi isimli
kitabınız da vardı. Orada kütüphanenin
tozlu raflarındaki Osmanlı Kadın
Dergilerini incelemiş, Cumhuriyet
öncesi kadın mücadelesine bakmış,
onların deneyimlerini gün ışığına
çıkarmıştınız. Şimdi daha farklı bir şey
yapıyor, bugüne bakıyorsunuz. Bu kez
sözlü tarih yöntemini kullanarak bugün
parlamentoda siyaset yapan kadın
milletvekillerinin sözünü ve deneyimini
ortaya çıkarıyorsunuz. Kitabınızın
araştırma öyküsünü ve bulgularınızı
açıklar mısınız?

Araştırmamda temel soru, kadınların
siyasetteki sayılarının niçin nüfuslarıyla
doğru orantılı olmadığıyla ilintiliydi. Bu
soruyu sözlü tarih yöntemini kullanarak
anlamaya çalıştım. Sözlü tarih görüşmeleri, anılara, hafızaya başvurarak yazılı
belgesi, kaydı olmayan grupların
deneyimini kendi sesleriyle bize aktaran
önemli bir yöntemdir. Vekil kadınlarla ve
kadın hareketinden temsilcilerle 75
sözlü tarih görüşmesi yaptım. Ama kitap
sadece bu görüşmelerden oluşmuyor.
Kadınların, erkek kulübü olarak tanımladığım siyasete dahil olmaları için çeşitli
coğrafyalarda ve ülkelerde verdikleri
mücadele, yurttaşlık yolundaki tarihsel
deneyimler de örnekleniyor. Hem
Batı’daki hem de doğudaki ülkeler
inceleniyor. ABD, İngiltere, Fransa gibi
ülkeler yanında, Rusya, Çin, Meksika’ya
da bakılıyor. Tabii Türkiye’deki geçmiş de
ihmal edilmiyor. Türkiye’de Parlamentoda kadınların serüvenleri incelendiği
gibi, devlet politikalarında, siyasal
partilerde kadınlara bakış da ele alınıyor.
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Burası bir erkek kulübü… Çünkü bu
kulübün kuralları ve mekanizması
erkekler tarafından belirlenmiş
durumda… Bu yapı yüzünden
kadınlar parlamentoya giremiyorlar,
bu kulüp böyle olduğu için kadınlar
çok sayıda sorun yaşıyor, küsüp
ayrılıyorlar. Aslında sadece meclis
böyle işlemiyor. Kamusal alan, çalışma
hayatı da böyle işliyor. Sendikalar,
şirketler, hatta STK’lar böyle işliyor.

bunlar. Seçmenle ilişki de öyle.
“Seçmen bize gelir ve bizden yapamayacağımız şeyleri ister ve bizi zorlar”
diyor konuştuğum siyasetçi kadınlar.
“Erkeklere gitmezler, onların yapmayacağını bilirler”, diyorlar. Bürokraside de
öyle. “Biz bir şey yapılsın dediğimizde
bizim sözümüz yerine getirilmez”
diyorlar. “Ben kadın olduğumdan mı
acaba böyle? Diye soruyordu Ak Partili
bir kadın milletvekili.

Kadınlar öncelikle bir siyasal partinin
üyesi olarak oradalar. Siyasal partilerin
ise bir, iki parti dışında kadına dair
herhangi bir gündemleri yok, kadını
umursamıyorlar. Kadını seçmen kitlesi
olarak görmüyor, görse de parti
politikalarına, kararlarına etki edecek
büyüklükte görmüyor. Siyasal partilerde kadınları destekleyecek mekanizmalar genellikle yok. (BDP, HDP ve
ÖDP dışında) Doğru dürüst kota
uygulamaları yok. Bunun ilke olarak
olduğu partilerde örneğin CHP’de ise,
bu kuralın işletilmesinde hayli
mücadele gerekiyor. Kadın kolları var
ama, kadın kolları kadını güçlendirecek yerler olarak görülmüyor. Devlet
organizasyonunda da aynı durum söz
konusu... Kadınların sorunlarının
çözülmesi için tasarlanmış yerler olan,
kadınlarla ilgili bakanlık ve komisyonlarda kadınların sorunları çözülemiyor.
Çünkü buralardaki kadro ve mali
kaynak yeterli değil.

İster siyasetçi ister akademisyen olsun,
ev içi sorumlulukları kadınların
üstlenmesi bekleniyor. Onlar hiçbir
zaman milletvekili oldukları için o
işlerden azade olmuyorlar. Mutlaka
evin organizasyonu, çocukların bakımı
gibi işlerin hepsini yapmak zorundalar.
En azından organize etmeliler. O
yüzden anne desteği ve eş desteği
çok önemli buradaki kadınlar için. Bu
nedenle görüştüğüm kadınlar sürekli
olarak eşlerine, annelerine minnet
duygularını dile getirdiler.

Kim olursa olsun, hangi partiden
olursa olsun, bütün kadınlar orada eril
yapının siyasetin dayatmasına
maruzlar. Buna ilişkin hem parti içinde
hem de partiler arasında bir dayanışma gerçekleştiremiyorlar. Kadın
vekilleri, genel olarak partideki
erkeklerin ve seçmenlerin kendilerine
bakışları çok rahatsız ediyor. Örneğin
toplantılar sırasında, kadının çocuğu
varsa, mesela evde hastası var, gitmek
istediğinde ayrılması istenmiyor.
Kadınların bırakıp gitmesi için türlü
yöntemler kullanılıyor. Kadınlar
konuşurken dinlemiyorlar erkekler,
kendi aralarında konuşuyorlar. O
konuşma bitip daha sonra başka biri
bir erkek konuştuğu zaman diyorlar ki
“bak ne güzel söyledi.” Hâlbuki aynı
şeyi az önce konuşmacı olan kadın
söylemiş. Yani sözünün önemsiz
olduğu, gereksiz olduğu hissettiriliyor
kadınlara. Onları güçsüz kılan şeyler

Günümüzde kadın hareketinin belli
söylemleri topluma yansımış, kabul
edilmiş durumda. Eskiden kotanın
amacını anlamayanlar varken, kotayla
gelmek aşağılayıcı bulunurken, şimdi
kotanın gerekli olduğu söyleniyor,
kota talep ediliyor. Doğrudan kota
politikasından bahsedilmese de lider
kotasından, “şifahi kota”dan bahsediliyor. Eskiden oğlunu kapan getirirdi,
şimdi kızını kapan getiriyor parlamentoya. Belli yerlerde, örneğin Anadolu’da kendisinin parlamentoya
giremeyeceğini bilen erkekler karısını,
kızını ya da gelinini getiriyor.

Siyaset sadece hayatımızla ilgili
kararların alındığı yeri, karar alma
mekanizmasını anlatmıyor. Bu kararları
ve mekanizmayı etkileme yeridir de...
Kadınlar açısından siyaset bir erkek
kulübü olmaya devam etse de,
kadınlar günümüzde bu kulübün
kararlarına daha çok katılmaya
çalışıyorlar, bu kulübün kurallarını
değiştirmek istiyorlar. Siyaseti bir erkek
kulübü olmaktan kurtarmak istiyorlar.
Burada olan bitenin deşifre edilmesi
bu nedenle çok önemli.
Sorunlarımız çok olsa da yılmamak
gerekiyor.
Siyaset, yaşamımıza ilişkin kararların
alındığı ve bu kararların etkilendiği
yerdir. Fakültemizin ikinci sınıf öğrencisi Özge Göktürk gibi genç kadın
öğrencilerin, kendilerini sahiplenen,
yaşam alanı tanımayan erkeklerden
kurtulma çaresizliği için debelenip
sonunda da katledilmelerini durdurmak istiyorsak, ataerkinin sakatlandığı
genç erkeklerin sağlıklı birey olmalarını istiyorsak, politikaya ve bu politikayı
etkileyecek mekanizmalara daha çok
ihtiyacımız var. Üniversitelerdeki
toplumsal cinsiyet duyarlılığını
geliştirecek derslere ve programlara
da… Bu yöndeki değişimi ve oluşumu
sağlamanın sorumluluğu ise akademisyeninden öğrencisine, siyasetçisine, kamuda ve şirketlerde çalışanlara,
yani hepimize düşüyor.

Röportaj: Serpil AKYOL ERDEN
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İNOVASYON

Yazar Hakkında
,İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’ni dereceye girerek bitirdi.
Mezuniyetinin ardından ilk olarak Türk
Ekonomi Bankası’nda kısa bir süre çalıştı.
2000 yılında Turkcell ailesinde işe başladı.
İş hayatı devam ederken Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi.
İnsan Kaynakları MBA alanında aldığı
eğitime ek olarak bu alanda kuram ve
araştırmalar geliştirmektedir.
Süreç Ve Kalite Yönetimi’nde Uzman
olarak görevini sürdürdü. Bilgi Teknolojileri Departmanı’nda Yazılım Kalitesi ve
Test Uzmanı olarak görev aldı. 8 yıl
boyunca çalıştığı Turkcell ailesinde uzun
süreli Projelerde Test Ekibi Yöneticiliği
yaptı. 300 ü aşkın kişiye eğitim verdi.
2004-2008 yılları arasında sırasıyla
“D.İ.Y.E.T” ve “Çok İyi Bir Fikrim Var” Öneri
Sistemlerinin yönetiminde yer aldı. Çok
İyi Bir Fikrim Var öneri sistemi 2010
yılında Amerika’da, rakipleri Pepsi, Bank of
America, Walmart, Cisco gibi dünya
devlerini geride bırakarak E2E Communication Awards En Stratejik Çalışan
İletişimi Programı ödülünü almıştır. “İşte
Buna Ödül Verilir” ödüllendirme sisteminin oluşturulması ve sistemin işlemesi
konusunda çalıştı, Turkcell Ödül Komitesi’nde görev aldı.

En çok inovatif proje üreten ve ödül alan
personel olarak aldığı ödüllere TÜBİTAK
teşviki aldığı, Avusturya Patent Ofisi
tarafından onaylanmış ve Resmi Patent
Bülteni’nde yayımlanmış bir patent ile
Faydalı Model Başvurusunu eklemiştir.
Yazarın Tübitak Bilim ve Teknik, Bilgi Çağı
Dergilerinde ve Turkcell Partner‘da
yayımlanmış makaleleri yer almaktadır.
Son olarak “İnovasyon, Düşünmenin
Zirvesi “ isimli kitabı ile iş dünyasında
yankı uyandırmıştır. Arslan, bu kitabında
inovasyonu fiilen uygulamış ve ödüller
almış, hayat felsefesini inovasyona
adamış bir birey olarak inovasyonun tüm
toplumda vazgeçilmez bir alışkanlık
olmasını hedeflemiştir.
Kitap Hakkında
Önsözde yer alan “Dünyanın en prestijli
işletme okullarından biri olan INSEAD
tarafından yayınlanan “The Global
Innovation Index 2012” indexine göre
inovasyon alanında ilk 3 sırada İsviçre,
İsveç ve Singapur yer alıyor. Türkiye ise
74. sırada. Peki listenin üst sıralarında
olmak için neler yapıldı, yapılıyor veya
yapmalıyız ?” girizgahıyla bu soruya
çarpıcı yanıtlar veriyor. İşi ehlinden
öğrenin mesajını verdiği kitabında
herkesi inovasyon trenini yakalamaya
davet ediyor ve İnovasyonun önemine
şöyle vurgu yapıyor;

“Boston Consulting Group’un 50 ülkede
her türde iş sektöründe yaptığı güncel
araştırmada her 10 üst düzey yöneticiden
9 unun İnovasyon Yoluyla Büyüme
yaratmanın piyasada başarılı olabilmek
için şart olduğuna inandığını gözler
önüne seriyor.
İstihdam artışı, Büyüme, Toplumsal Refah
ve tüm bunların sonucu olan yaşam
kalitesi için İnovasyon önemli bir girdi
konumunda. Bu yüzden hak ettiği değeri
ve önceliği her geçen gün daha fazla
almaya devam ediyor. İnovasyon bir
yaşam tarzı. Bu yaşam tarzını uygulayanlar kazanacak, uygulamayanlar ise
kaybetmeye mahkum olacak.
Firmalar için Rekabet Stratejisi yaratmak,
iyi kar oranları tutturmak gibi amaçlar
ancak firmanın tüm hücrelerine yayılmış
inovasyon salgını ile mümkün olabiliyor.
Firmalar İnovasyonla oyunu kazanmak
zorunda. Çünkü artık firmalar değişime
ayak uydurma, yeni keşifler yapma
becerileriyle değerlendiriliyorlar. Kamu
alanında da artık inovasyon kaçınılmaz
durumda çünkü toplum artık bürokrasiye, uzun iş süreçlerine tabi olmak
istemiyor, çünkü artık toplum teknolojiyi
tanıyor.”
Hazırlayan: Serpil AKYOL ERDEN
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2002 Mezunumuz Cem Şentürk

Yurtdışı Türkler ve Seçme Hakkı

Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı - Almanya

2002 yılında İ.Ü. Siyasal Bilgiler
Fakültesi´nde Kamu Yönetimi nölümünden mezun olan Şentürk, Batı
Trakya Türklerinin Batı Avrupa´ya
göçlerini konu alan teziyle Yıldız
Teknik Üniversitesi´nde Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler yüksek
lisansını tamamlamıştır. Almanya´nın
Essen kentinde göç araştırmaları ve
Türk-Alman ilişkileri alanında faaliyet
gösteren Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi (TAM) Vakfı´nda 2006
yılından beri basın sözcülüğü ve

proje yöneticiliği görevlerini sürdürmektedır. Teorik ve pratik çalışmalarında ağırlık noktasını medya teşkil
etmektedir. 2008 Frankfurt Kitap
Fuarı´na Türkiye´nin Onur Konuğu
olarak katılımı esnasında organizasyonun genel basın koordinatörlüğü
görevini üstlenen Şentürk, Almanya´da Türk toplumunun eğitim bilincinin
geliştirilmesi yönünde çalışmalara da
imza atmaktadır. Bu konuda hayata
geçirdiği „Eğitim Gelecektir“ projesi
çeşitli kuruluşlarca ödüllendirilmiştir.

30 Mart yerel seçimleriyle Türkiye
seçim triatlonunun ilk ayağı koşulacak. Bu büyük yarışın ilk ayağının
dışında olsalar da, muhtemelen
Ağustos 2014´de gerçekleştirilecek
cumhurbaşkanlığı seçimi ve 12
Haziran 2015 ve öncesinde gerçekleştirilmesi beklenen genel seçimlerde yurtdışında yaşayan Türkler, etki
gücü yükselmiş bir unsur olarak
sürece dahil olacaklar.

Anayasa´da 1995 yapılan değişikliklerle,
Türkiye dışında yaşayan Türklerin de
genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi
ve halkoylamalarında seçme hakkından
yararlanmasının önü açılmıştır. Bu hak
pratikte, bir dizi yasal ve organizasyonel
eksiklik nedeniyle sadece gümrük
kapılarında kullanılabilmekteydi. Mayıs
2012´de Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakkında 298 sayılı
Kanunda yapılan değişikliklerle, ülke

Kamuya yararlı faaliyetler gerçekleştiren kuruluşların proje ve faaliyetlerinin göçmenlere ulaştırılması
konusunda çalışmalar gerçekleştiren
Şentürk, başta Kuzey Ren Vestfalya
Eyaleti olmak üzere çeşitli kurum ve
kuruluşlara danışmanlık yapmaktadır. Şentürk, Türkiye dışında gerçekleştirilen ilk ve en uzun soluklu kültür
ve edebiyat festivali olan Literatürk´ün organizasyon komitesinde
yer almaktadır.

dışında kurulan sandıklarda da Türk
vatandaşları oy kullanabilecekler. Yeni
düzenlemeye göre yurtdışında oy verme
işlemi en erken seçim tarihinden 45 gün
önce başlayacak ve en geç 7 gün önce
sona erecektir. Seçim süresi azami 38 gün
olacaktır. Yasa koyucu, her ülke için özel
durumlara uygun olarak süreler belirlenebileceğini de kurala bağlamıştır. Türkiye
ve Almanya başbakanları, Şubat 2014´te
Berlin´de düzenledikleri ortak basın
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işleminin 4 gün süreyle 7 bölgede
gerçekleştirileceğini duyurmuşlardır.
Daha önce yasal ve organizasyonel
eksiklikler nedeniyle hayata geçirilemeyen
sandığı ülke dışına götürme kararı, temel
bir demokratik hakkın tüm yurttaşlara
sağlanması bakımından önemli bir adım
olarak büyük önem taşımaktaysa da, artık
modern demokrasilerde uzun süredir
ülkelerinde yaşayan göçmenlere yerel
seçimlere katılma konusu tartışıldığı ve
uygulamaya konduğu günümüzde
geçikmiş bir adım olarak değerlendirilebilir. Alınan kararın, demokrasinin niteliğine
katkısının ötesinde dikkate alınması
gereken başka boyutları da bulunuyor.
Temelde oy kullanma imkanına kavuşacak
kitlenin büyüklüğünden kaynaklanan olası
sonuçları ve sorunları üç başlık altında
toplamak mümkün. Bu başlıklar siyasal
sonuçlar, organizasyonel sorunlar ve
bulunulan ülkeye uyum sürecine etkiler
başlıkları altında toplanabilir. Bu yazıda bu
üç boyutu, Türkiye kökenli uluslararası
göçün odak noktasındaki ülke olan
Almanya perspektifinden ele almaya
çalışacağız.
Siyasal Açıdan Yurtdışından Kullanılan Oylar
Bugün Almanya´da yaşayan Türk nüfusun
toplam sayısı 3 milyona ulaşıyor. Son
yıllarda vatandaşlığa geçişlerin kolaylaştırılması ve Almanya´da dünyaya gelen
nesillere vatandaşlık olanağı tanınmasıyla
bu nüfusun yarıya yakını Alman vatandaşlığına geçmiş bulunmaktadır.
Almanya´da yaşayan Türk vatandaşlarının
sayısı Almanya Federal Göç ve Mülteciler
Dairesi´nin yayınladığı Federal Göç
Raporu´nun verilerine göre 1.575.717
kişidir. Bu nüfusun 186.900 kişilik bölümünü 18 yaşının altındakiler oluşturmaktadır.
Bu verilere göre Almanya´da seçme
hakkını kullanabilecek durumdaki Türk
vatandaşlarının toplam sayısı 1.388.817
kişidir. Bu sayı Türkiye´nin 5. Büyük şehri
olan Adana´da 30 Mart seçimlerinde oy
kullanacak seçmen sayısına (1.456.222)
yaklaşmaktadır. Sadece Almanya´dan
gelecek bu oy miktarının yanı sıra diğer
ülkelerden de ciddi sayıda oy geleceği
dikkate alınırsa ülke dışından gelecek
oyların etki gücü açıktır. Genel seçimlerde
yurtdışından verilecek oyların sadece
siyasi partilere verilebiliyor olması ve
bağımsız adayların seçilememesi, siyasi

partilere bölgeler düzeyinde avantaj
sağlamaktadır. Geçmişte yaşanan örnekler
de bu tespiti doğrular niteliktedir. 2007
seçimlerinde gümrüklerde kullanılan
oylarla Hakkari´deki seçimin sonucunun
değişmiştir.
Yurtdışında yaşayan seçmenlerin siyasi
eğilimlerine dair güvenilir güncel ve
kapsamlı araştırma eksikliğine rağmen,
geçmiş yıllarda yapılmış çalışmalar
Avrupalı Türklerin siyasi tercihlerinde
muhafazakar partilerin önemli bir ağırlığa
sahip olduğunu göstermektedir.
2011 yılında gümrük kapılarında kullanılan
oyların dağılımı da bu tespiti doğrular
niteliktedir. Gümrük kapılarında kullanılan
127.867 geçerli oyun % 62´lik bölümünü
Adalet ve Kalkınma Partisi, % 8´ini Milliyetçi Hareket Partisi ve % 2´sini Saadet Partisi
almıştır.
Oy kullanma hakkına sahip kişilerin sadece
çok küçük bir dilimine tekabül eden 127
bin kişinin oyları, seçim amaçlı mobilizasyon ihtimali göz önünde tutularak tüm
seçmenler için temsili nitelikte sayılamasa
da ana eğilimleri yansıttığı düşünülmelidir.
Tüm diğer göstergeler sabit sayılarak
mevcut düzenlemeler ve siyasi dengelerle
seçime gidilmesi halinde yurtdışından
kullanılacak oyların Adalet ve Kalkınma
Partisi´ne, özellikle seçim barajı nedeniyle
bağımsız adaylarla seçim yarışına katılan
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) karşısında
avantaj sağlayacağı açıktır. Seçme hakkını
kısıtlayan bu anti-demokratik durum
giderilemezse, seçim döneminde tansiyonun yükselmesi ve ortaya çıkacak neticeye
göre seçilen adayların meşruiyetinin
sorgulanması gibi olumsuz sonuçlar
doğurabilecektir.

Organizasyonel Açıdan Yurtdışından
Oy Kullanımı
Yurtdışından oy kullanımına ilişkin 2008
yılında yapılan düzenlemelerle sandıkta oy
kullanmanın yanı sıra mektupla oy
kullanma olanağı da tanınmıştır. Ancak
Anayasa Mahkemesi mektupla oy
kullanmaya ilişkin düzenlemeyi „seçmenin
oyunu kullanırken aile üyelerinden ve
sosyal çevresinden gelebilecek her türlü
etkiye açık olması nedeniyle,
Seçimin serbestliğinin güvence altına
alınamayacağı gerekçesiyle iptal etmiştir.
Bu durumda sadece bulunulan ülkede
kurulacak sandıklarla oy kullanabilmek
mümkün olacaktır. Almanya örneğinden
hareket etmeye devam edersek; Yüksek
Seçim Kurulu 12 Haziran 2011 seçimlerinde, her seçim sandığında 300 seçmenin
oy kullanması ilkesini benimsemiştir.
Tasarruf gereği 30 Mart yerel seçimlerinde
bu sayı 320´ye çıkarılmıştır. Bu sayı esas
alındığı takdirde Almanya´da 4340 sandık
kurulması gerekecektir.
Seçimler dört gün boyunca devam edeceği
için kurulacak sabit sandık sayısı 1085 olarak
hesaplanabilir. Daha önce bildirildiği üzere
seçimlerin 7 bölgede yapılması halinde bölge
başına düşecek sandık sayısı 155 olacaktır. Bu
kadar çok sayıda sandığın organizasyonu ve
güvenliğini, zaruri işlerini yetiştirme konusunda
dahi mevcut personel sayısıyla güçlükler
yaşayan konsoloslukların imkanları ile gerçekleştirebilmek gerçekçi görünmemektedir.
Sayısal büyüklükten kaynaklanan bu güçlüğün
yanı sıra, yukarıda sözü edilen„bağımsız
adaylara oy verememe“ sorununun yaratabileceği siyasal gerilim ve protestolar da organizasyon ve güvenlik teması altında göz ardı
edilmemelidir.
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Almanya´daki Türkiye kökenli nüfus yalnız
Türk-Kürt ekseninde değil, mezhepsel ve
ideolojik açıdan da bölünmüşlük göstermektedir. 1970´li yılların ideolojik çatışmaları, 1980
askeri darbesi ve 1990´larda şiddet boyutu
iyice tırmanan Kürt sorunu paralelinde/bağlamında yaşanan göç dalgalarıyla şekillenen
yurtdışındaki Türkiye kökenli nüfus, Türkiye´deki siyasal fay hatlarındaki gerilimlerden
yüksek dozda etkilenmektedir.
Türkiye´de siyasette tırmanan tansiyonun
düşürülememesi halinde diği takdirde,
sandıklar ve çevrelerinde tatsız vakaların
yaşanması çok uzak bir ihtimal gibi gözükmemektedir.
Organizasyonel boyutta yaşanabilecek bir
diğer sorun ise, seçmenlerin organize
edilmesine ilişkindir. Seçim kanununda
yapılan düzenlemelerle, her seçmene oy
kullanacağı günün bildirilebilmesi kuralı
getirilmiştir. Almanya gibi seçmen sayısının
oldukça yüksek rakamlara ulaştığı bir ülkede
bu uygulama zaruri bir hal alacak gibi
görünmektedir. Ancak seçmenlere gün
bildiriminin hangi esasa dayalı olarak
yapılacağına dair hukuki bir düzenleme
bulunmamaktadır.
Kamuoyuna yansıyan beyanlar, bunun T.C.
Kimlik Numarası esas alınarak yapılma
ihtimalinin yüksek olduğunu göstermektedir.
Bu durumda dört yetişkinin bulunduğu bir
hanede herbir bireyin farklı günlerde oy
kullanma ihtimali bulunmaktadır. 13 Türk
konsolosluğunun faaliyet gösterdiği
Almanya´da, kimi şehirlerdeki vatandaşların
konsolosluklara ulaşmak için 200 kilometreyi
aşkın yol kat etmeleri gerekirken, ülkede 7
noktaya konacak seçim sandıklarına ulaşmak
için bundan çok daha fazla mesafe kat etmek
gerekebilecektir. Örneğimizdeki dört kişilik
hanenin üyelerinin her birinin oy kullanmak
üzere böylesi uzun bir mesafe katetmek
zorunda kalmaları oldukça yüksek bir mali
külfret ortaya çıkarabilecektir. Bu külfetin pek
çok kişiyi oy kullanmaktan caydırma ihtimali
bulunmaktadır.
Göçmenlerin Uyumu ve Algılanışları
Açısıdan Yurtdışından Oy Kullanımı
Yurtdışında oy kullanımınına ilişkin yasal
düzenlemelerle, yurtdışında seçim propagandası yapılması yasaklanmıştır. Buna karşın
yurtdışında kullanılacak oyların yüksek sayısı
ve buna bağlı olarak etki gücü siyasi partilerin
ve Türkiye´de siyasi gelecek beklentisi
içerisinde olan pek çok kişinin iştahını
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kabartmaktadır. Siyasi partilere yakın
teşkilatlar, isimleri resmi olarak konmamış
Avrupa teşkilatları olarak faaliyet göstermekte
ve Türk seçmenleri mobilize etmeye
çalışmaktadırlar. Söz konusu yapıların kağıt
üzerinde siyasi partilerden bağımsız yapıları,
seçim propagandası yasağına ilişkin
düzenlemelerin takibini güçleştirmektedir. Bu
tür teşkilatların aktivitelerini arttırmaları
Türkiye kökenli göçmenler arasındaki
bölünmüşlükleri keskinleştirdiği gibi,
göçmenleri yaşadıkları ülkenin gerçeklerinden ve gündeminden de kopararak uyum
sürecini de olumsuz etkilemektedirler. Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan´ın Köln ve Düsseldorf kentlerinde
düzenlediği mitinglerde sarf ettiği sözler,
Alman medyası ve siyasetinde Türklere ve
göç politikasına dair sert tartışmalara yol
açmıştır.
Siyasi nitelikteki toplantıların çözüm odaklı,
objektif ve uzlaşmacı bir dille yürütülmemesi
sadece Türk siyasetine özgü bir durum
değildir. Hassasiyetle ve özenle geliştirilmesi
gereken uyum ve birlikte yaşamın diline, o
alanın dışındaki bir siyasetin sert üslubunun
dahil edilmesi de doğru olmayacaktır. Dolaylı
bir seçim propagandasının yürütülmesi
halinde Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı
kentlerde farklı siyasi görüşlerden kesimler
arasında gerilimler de çıkabilecektir. Bu tür
gerilimlerin sokağa taşması halinde, gerilimin
taraflarının ortaya çıkacak tabloyu, toplumun
geri kalan kısmına izahı kolay olmayacaktır.
Neler Yapılabilir?
Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarının oy kullanabilme hakkına
kavuşmaları tartışmasız biçimde demokrasinin özüne uygun bir gelişmedir. Bu hak,
seçim takviminde değişikliğe gidilmemesi
halinde ilk kez 2014 Ağustos ayında gerçekleştirilmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı
seçiminde kullanılacaktır. Bir genel seçim
yerine Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu
hakkın kullanılacak olması uygulamanın
geliştirilmesi açısından önemli bir avantaj
sunmaktadır. Bağımsız adaylara oy verilmesi
sorunu gibi hayli çetrefil bir sorunu içermemesine karşın, bu seçimlerde ilk turda bir
adayın oyların yarıdan fazlasını alamaması
halinde, ikinci tura kalınması ve yukarıda
işaret edilen tüm diğer sorunların çok daha
sert bir biçimde ortaya çıkma riski doğacaktır.
Hem iki kez uzak mesafeye oy vermeye
gitmek zorunda kalmak gibi seçmeni
ilgilendiren organizasyonel sorunlar doğurma, hem de iki aday arasında kızışacak

rekabetin yurtdışındaki oyları kapmak üzere
propaganda sürecini daha keskin hale
getirme ihtimali bulunmaktadır. Bu noktada
olası adayların daha ilk turda bir araya gelerek,
doğrudan veya yakın teşkilatlar vasıtasıyla
yurtdışında propaganda yapmayacaklarına
dair bir centilmenlik anlaşmasına varmaları,
siyasi partilere örnek teşkil etme açısından
yararlı olabilecektir.
Yurtdışında seçim sürecinin en fazla aksayan
tarafı, bağımsız adaylara oy verme yolunun
kapatılarak siyasi parti adaylarının avantajlı
konuma getirilmesidir. Bu sorunu aşabilmenin en sağlıklı yolu, seçim barajını % 5 ve
daha aşağısında bir seviyeye çekerek,
BDP´nin siyasi parti olarak seçimlere katılmasını mümkün kılmak olacaktır. Seçimlerde
„temsilde adalet“ ilkesine aykırı olan yüksek
baraj uygulamasının kaldırılması sadece
yurtdışında ortaya çıkması muhtemel seçim
gerilimlerini ortadan kaldırma açısından
değil, siyaseti bir tartışma alanı olarak tüm
kesimlere açma bakımından da faydalar
sağlayacaktır.
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen
mektupla oy uygulaması pek çok ülkede
hayata geçirilen ve sorunsuz biçimde
uygulanabilen bir yöntemdir. Siyasi olgunluk
ve bireyselliğin geliştiği modern demokrasilerde uygulanabilen bu yöntemin, Türkiye´de
uygulama güçlüğünden söz edilmekte,
Anayasa Mahkemesi kararının satır aralarından okunduğu üzere çeşitli güç/baskı
odaklarının oylar üzerinde belirleyici
olabileceği ifade edilmektedir. Böyle bir
etkinin olabilme ihtimalinin tartışılması,
seçmenlerin bir bölümünün siyasi olgunluk
ve bireyselliklerinin zayıf olduğu ön kabulüne
dayanmaktadır. Bu ön kabulün yanlışlığını
ispat iddiası taşımasak da, aynı baskı ve
etkinin sandık başında oy kullanırken ortaya
çıkmadığını da iddia edemeyiz.
Bu bakımdan siyasi partilerin gerekli anayasal
düzenlemeleri yaparak, hem yurtdışında
yaşayan seçmenlere hem de Türkiye´deki
seçmenlere mektupla oy kullanma imkanı
sağlamaları her organizasyon giderlerini
düşürecek, hem de katılımı arttıracak bir
hamle olacaktır. Kısa vadede bu konuda
değişikliklerin ve güvenli bir sistemin
oluşturulması çok kolay olmayacağından, ilk
seçimlerde adayların oy kullanacakları tarih
belirlenirken, seçmenlere geleceklere
kentlere göre tarih verilmesi faydalı olacaktır.
Bu şekilde çok daha fazla kişi araç paylaşımı
yoluyla mobilize edilebilecek, aynı hanede
yaşayanların farklı günlerde oy kullanma

Araştırma
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’90 Mezunumuz Serpil Akyol Erden

Kelimelerin Tılsımı
İnsanları etkilemenin, yönlendirmenin,
istediklerini yaptırmanın bir çok yolu
olmakla beraber herbirinde hedefe odaklı
başarılı iletişimin etkisi büyüktür. İletişim
metodlarını ve kelimeleri, karşıdaki kişinin
anlayacağı şekilde seçmek istenen mesajın
yerine ulaşmasını sağlayacaktır. Ne kadar
konuşursan konuş, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır diye herkesçe bilinen
yorumda da vurgulanan mesajın karşıdaki
kişinin anlayacağı
şekilde verilmesidir.

Serpil AKYOL ERDEN
İÜ SBF 1990 mezunu olan Akyol
Erden mezuniyetten sonra
çalışma alanı olarak içerdii
kamusal faydadan ötürü sigorta
sektörünü seçti. Anadolu Hayat
Sigorta A.Ş ‘den Ticaret Sigorta
A.Ş., Acıbadem Sigorta A.Ş., Axa
Assistance (IPA) , Ray Emeklilik
(Kuruluş Grubu) , Ray Sigorta
A.Ş. şirketlerinde değişik
kademelerde satış pazalama
yöneticilikleri yaptı. Halen
Europ Assistance’ta satış
pazarlama yöneticisi olarak
çalışmaktadır.
NLP ile 2000 yılında Tamer
Dövücü ile tanıştı. Taşkın
Köksalan’ın eğitimlerine katıldı
ve eğitici yardımcısı(co-trainer)
olarak görev aldı.NLP Practationer ve Master Practationer
sertifikalarını aldı.
Yüksek lisansıni İÜ İktisat
Fakültesi Para Banka Bölümünde yapan halen İÜ Sosyoloji
Bölümünde ikinci fakülteyi
okuyan Akyol Erden İÜ Sigortacılık Bölümünde , TSEV’de,
SEGEM’de eğitimler vermektedir. Doğuş Üniversitesi Sigortacılık Bölümü kurucu hocalarındandır. İSBF Mezunlar Derneğinin eski başkanı olan Akyol
Erden 1992 yılından beri dernek
için aktif şekilde çalışmaktadır.
Okuldaşı ve dönemdaşı olan
Fatih Erden ile evlidir.

Abraham Linkoln, Gandhi , Karl Marx gibi
tarihi kişilklerin hatta günümüz siyasetçilerin konuşmalarına bakıldığında insanları ikna
etmede, verdiklerin mesajların anlaşılmasında, hedef kitlenin inanç sistemlerini
etkilemede temel dil becerilerini kullandıklarını görmek mümkündür. Richard
Bandler’ın dil kullanımındaki ustalığına
öykünmesiyle ortaya çıkan niyeti belirlemekten yeniden tanımlamaya , gerçeklik
stratejisinden dünya modeline kadar
uzanan 14 sözlü inanç değiştirme kalıbı bu
amaçla kullanılmaktadır. Kullanlan dil
kalıpları , beden dili, ses tonu mimikler ve
vurguların yanısıra sorularla desteklenmekte
ve fikirleri kabul ettirmede, insanları
manuple etmede işin tılsımını oluşturmaktadır.
Hedef karşı tarafı yenmek değil, onu
yadsıyamayacağı bambaşka bir zemine
taşımaktır. Her kalıp herkeste aynı etkiyi
yapmaz. Herkesin farklı kalıplardan etkileneceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle
karşıdaki kişinin kendi düşüncelerini ifade
ederken kullandığı kalıplara dikkat etmek ve
o kişi ile konuşurken aynı kalıpları kullanmak
etkili olmaktadır. Kullanılan kalıplara aşağıda
verilen örnekler bu kalıplarla eğitimlerde,
siyasette, evde, iş yerinde karşılasıldığı
farkedilecektir.
Niyeti belirleme : Dikkati inancın
ardındaki amaca/ niyete çekmek.
Örnek:
- İntihar edeceğim.
- Problemlerini çözebiliriz.
Yeniden Tanımlama : İnanç ifade edilirken
kullanılan kelimelerden birinin yerine, yakın
anlamlı fakat farklı imalar içeren yeni bir
kelime kullanmak.
Örnek:
- Salak biri.
- Anlama güçlüğü yaşıyan biri

Sonuç : İnancı değiştirecek/güçlendirecek
şekilde dikkati inancın olumlu ya da olumsuz
bir etkisine ya da inancın tanımladığı
genellemeye yönlendirmek. Örnekte İlk
cümledeki inancın kişiyi nasıl etkileyeceğine
odaklanılıyor.
Örnek:
- İnsanlara güvenilmez
- Böyle düşünmeye devam edersen çok
yalnızlık çekersin
Küçük Parçaya İnmek : İnancın öğelerini,
inancın tanımladığı genellemeyi değiştirecek/güçlendirecek şekilde daha küçük
parçalara bölmek.
Örnek:
-Bü seçimleri kazanamaz!
-Oy kullanmanın gerekliliği üzerinde
durulmalı.
Büyük Parçaya Çıkmak : İnancın bir
öğesini inancın tanımladığı ilişkiyi değiştirecek/ güçlendirecek şekilde daha büyük bir
kümeye genellemek
Örnek:
- Bu işi tamamlayamadım
- Sağlığın yerinde olursa kısa sürede açığı
kapatırsın.
Benzeşim, Analoji : İnancın tanımladığına
benzeyen ve inancın tanımladığı genellemeyi değiştirecek / güçlendirecek bir ilişki
bulmak.
Örnek:
-Bu kadarla bir şey olmaz.
-Damlaya damlaya göl olur.
Çerçeve Boyutunu Değiştimek : İnancın
ima ettiği şeyi daha uzun/daha kısa bir
zamanda, daha çok sayıda insan veya
bireysel açıdan veya daha büyük ya da küçük
perspektifte yeniden değerlendirmek/
güçlendirmek. Örnekte durum kişisellikten
çıkartılıyor.
Örnek:
- Güvenmiştik.
- Herkes bazen yanılabilir.
Başka Sonuç : İnancın uygunluğuna
meydan okumak ya da uygunluğunu
desteklemek amacıyla inancın gösterdiği/
ima ettiğinden farklı bir amaca geçiştir.
Örnekte Amacın farklı olduğu ifade edilir.
Örnek:
- Bunu satın almak için çok mesai
yapmalıyım.
- Yüksek maaş alabileceğin kalifikasyonlara
sahip olman gerekir.

Araştırma
Dünya Modeli : İnancı farklı bir dünya
modeli çerçevesinden yeniden değerlendirmek/ güçlendirmek.Örnekte Kusurların
doğal olduğu görüşü savunuluyor. Ayrıca,
kişisel bir durumu herkesi kapsayan bir
çerçeveye çekiliyor.
Örnek:
- Sınavı kazanamadım.
- Kimse mükemmel değildir .
Gerçeklik Stratejisi : İnsanların inançlarını
meydana getirirken bilişsel algılarına
dayandıkları gerçeğini açıklamak amacıyla
inancı yeniden değerlendirmek/
güçlendirmek. Örnekte İlk cümledeki inanca
ulaşma sürecindeki öznelliğe odaklanılıyor.
Örnek:
- Asla cevap gelmeyecek
- Nereden biliyorsun?
Zıt Örnek : İnancın tanımladığı genellemeye
meydan okuyan ya da onu kuvvetlendiren
bir örnek veya “kural istisnası” bulmak.
Örnek:
- Bıçak tehlikelidir.
- Neşter olarak kullanılırsa faydalıdır.
Kriter Hiyerarşisi : İnanç tarafından
belirtilenden daha önemli bir kritere göre
inancı yeniden değerlendirmek/
güçlendirmek.
Örnek:
- Sigarayı bırakamam.
- Çocuklarının büyüdüğünü görmenin m
utluluğunu yaşamak senin de hakkın.
Kendine Uygulama : İnanç ifadesinin
kendisini inancın tanımladığı ilişki veya kritere
göre değerlendirmek. Örnekte İnancın
doğruluğu ‘diğer kişi’ üzerinden sorgulanıyor
Örnek:
-Bana değer verseydi arardı.
-Sen onu aradın mı?
Üst Çerçeve : İnancı süregelen, kişisel
merkezli bir bağlam çerçevesinden değerlendirmek, inanç hakkında bir inanç
oluşturmak. Örnekte İlk cümledeki inanca
sahip olmanın gerçek nedeni hakkında
yorum yapılıyor.
Örnek: -Değişmek kolay değildir.
-“Hatalarının sorumluluğundan kurtulmak
için iyi bir yaklaşım.”
Bu bilgiler çerçevesinde siyasal hayatın
içindeki konuşmalara, sloganlar bakıldığında, dil kalıpların nasıl etkin kullanıldığını
topluma yansımalarını farketmek daha kolay
olacaktır. Örneklemek gerekirse, Başbakan
Erdoğan’ın "Yeni Türkiye'nin İstiklal Mücade-
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lesi Lideri" olarak anılması. Burada; Rüşvet ve
yolsuzluk operasyonu ile cemaat ile yaşananlar milli mücadele olarak yeniden tanımlanmış ve toplumun destekleyeceği bir kavram
haline geirilmiştir. “Türkiye Hazır, Hedef 2023”
adlı 12 yıllık seçim beyannamesi. Büyük resim
gösteriliyor. Diğer ele alınan hususlar bu
büyük hedef karşısında önemini ve
önceliğini kaybediyor. Twitter’In kapatılması
ile ilgili açıklama “ ülkemin güvenliğini tehdit
eden her saldırıya karşı tedbir almak
durumundayım. Bunlar aileleri kökünden
sarstılar. Kalkıp da yapılmamış şeyleri yapılmış
gibi anlatanlara tavır almayacak mıyız? Benim
milletime saldıranlara karşı tavır almayacak
mıyız? “ Burada büyük tablo, niyeti
belirleme, farklı sonuçlara odaklanmayı
sağlama ve sorularla uygulamanın
kabullenilmesini sağlamak var.
Dil kalıpları ile beraber kullanılan soruların da
önemi büyüktür. Soruların; istenen cevabı
alacak şekilde hazırlanması , cevabın
dinleyicinin aklında kalmasını sağlayacak
tarzda yönlendirici soru olması, duygusal etki
yaratacak, kişiye onay verebileceği iki
seçenek içeren sorular olması konuşmacıyı
istediği sonuca ulaştırmada etkili olur.
Hatırlanması gereken soruların kişiyi
dilediğiniz sonuca yönlendirme gücünün
olduğu ve doğrudan talimatları yumuşatmasıdır.
Kelimelerin düz veya soru cümlesi seklinde
kullanılıp kullanılmayacağı yaratmak
istediğimiz etki ve hedefe göre değiştiği için
soru cümlelerinin sağladığı faydaların altı
burada çizilmektedir. Sorular dinleyicinin
konuşmasını sağlar, itirazları ortaya çıkararak
direnci zayıflatır ve dinleyicinin istenen
sonuca yönelmesine destek verir. Dinleyicinin düşüncelerine verilen değeri gösteren
sorulara dinleyici cevap vermeden düşünür
işte bu düşünme süresi konuşmacıya
zaman kazandırır ve bir sonraki hamlesini
planlamasını sağlar.
Bir insan, bir inanca duygusal olarak bağlı ise ,
zıt görüşlere genelde tepki göşterir ve bu
tepki ilk inancı güçlendirir. Dolayısıyla
konuşmalarda , tartışmalarda direkt zıt
görüşü söylemek yerine yeni bilgileri, kişilerin
yeni sonuçlara ulaşmalarını sağlayacak
sorular aracılığıyla iletmek iletişim sürecinde
tansiyonu yükseltmeyece ancak karşı
tarafın konuya önyargı ile bakmamasına
kaynak olacaktır.
Konuşmaya hipnotik dil kalıplarının da
eklenmesi dinleyicinin istenilen noktaya

yoğunlaşmasını sağlayacaktır. “Akıl verecek
değilim ama…”, “Ne düşünüyorsunuz?”,
“Bazıları...”, “Olsaydı...”, “Neler olabileceğini bir
hayal edin.”, “ Acaba?” , “Siz de öyel hissetmiyor musunuz?” gibi sözler bu kalıplara örnek
olarak gösterilebilir. Konuşmada sadece bu
kelimeleri kullanmak karşı tarafın istenen şeyi
yapacağı anlamına gelmez.
Bu kelimeleri kullanırken ses tonu, sesin hızı,
yapılan vurgu, beden dili de çok önemlidir.
Etkin olarak kullanılan dil, insanları harekete
geçiren görüntü, ses ve duygu bütünlüğü ile
kullanıldığında karşıdaki insanda güven
oluşturur. Verdiği mesaj kalıcı olur, insanların üzerinde iz bırakır. Ve kullanılan kelime
grupları... Karşıdaki kişinin temsil sistemine
göre seçilirse konuşmanın etkinliği artar.
NLP’de görsel, işitsel, dokunsal, tatsal-kokusal
diye yapılan ayrımın temeli kişlerin dünyayı
algılamada kullandıkları temsil sistemidir.
Görseller için bir şeyi görmek, işitseller için
duymak, dokunsallar için ise dokunmak ve
hissetmek önemlidir. Bu önceliğe göre
kullanılan kelimeler de değişmektedir.
Görseller, görmek hayal etmek, öngörmek
gibi kelimleri, işitseller, duymak, fısıldamak,
çınlamak gibi kelimeleri, dokunsallar ise,
dokunmak, hissetmek, konsantre olmak gibi
kelimeleri daha çok kullanır. Dolayısıyla
konuşmada karşıdaki kişinin algılamasını
kolaylaştıracak kelime grupları anlaşılırlığı
arttıracaktır.
Herkesin konuşup sadece bazı kişilerin
hedefe ulaşmasının temelinde yatan dogru
zaman, dogru ortam, dogru kalıplarla
kurulan dogru iletişimdir. Kelimelerin tılsımı
mıdır bu yoksa kelimelere hak ettiği etkiyi,
gücü veren bilinçli konuşmacının mahareti
midir? Gündem , siyasetçiler ve sonuçlar
takip edilirse doğru cevabı vermek çok
kolay olacaktır.
KAYNAKÇALAR
NLPAT Makaleler, Taşkın Köksalan,
www.nlpat.com
Dil İllüzyonları,Robert Dilts,Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları
İnsan Kaynakları Yönetiminde NLP,elvan
Acar, Kariyer Developer
Sihirli Anahtar, Anne Linden, Boyner Holding
Yayınları
NLP Kişisel Liderlik, Turgay Biçer, Beyaz
Yayınları
Türkiye'den NLP ve Sibernetik Uygulamaları,
Tamer Dövücü, Beyaz Yayınları

Gala Daveti
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Yaklaşık 200 kişi ile konusuldu. 45 saate yakın çekim yapıldı. Bunun içinden 7-8 belgesel çıkar dendi. Yönetmenliği üstlenen hocamızın projeden
ayrılması nedeniyle çalışma bir dönem durdu. Çekimlerin gözden geçirilmesi, belgesel metninin yazılması gerekti. Amatör ruhla ve gönüllülük
esasıyla yapılan bu çalışmaya 83 mezunumuz Oguz Abimiz el attı. Elde olanları yarım kalan belgeseli toparladı. Metin ve kurgu için profesyonellerden destek alındı. Bu destek belgeselimizin toparlanmasını ve tamamlnamasını sağladı. Kedinisine çok şey borçluyuz.. Emeğimiz ortada kalmadı..
Ancak eldekiler ve elimize geçen bilgiler çerçevesinde belgesel tamamlandı. Sabahlara kadar gece yarılarına kadar çalışıldı. Eksik vey a atlamalar
projenin yarım kalmasından kaynaklanan istem dışı sonuçlardır.
Belgeselde Siyasalın kuruluşu anlatıldı. Evet bu bir kuruluş hikayesi... Bu bizim hikzyemiz.. Hocalarımızın yarattığı bir dünyanın anlatımıdır..
Belgesele konamayan anılarını, bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşan herkese DVD'nin özel seçenekler kısmında yer vermeye çalıştık. Atlama var
ise ..Hoşgörünüze sığınıyoruz. Proje yönetmen değişikliğinin yansımalarını elden geldiğince bertaraf etmeye çalıştık..
24 Mayıs 2014 Tarihi bir gece .
Sınırlı sayıda katılım mümkün... Bu tarihi anı yaşamak ayrı bir onur olacak..

DAVETLİSİNİZ...
DVD dağıtımı gala gecesinde...
Dvd içinde 140 dakikalık özel seçenekler bölümünde SBF tarihçesi, Prof.Dr.Tarık Zafer Tunaya belgeseli, Dekanlar, Kurucu öğretim üyeleri, İlk
Öğretim üyeleri, 5.1979 girişli Kurucu öğrencilerin anıları, Fotoğraf Galerisi, Tek kelimeyle siyasal ( yaklaşık 100 kişi) SBF Hocalarının kitaplarından örnek
kitap kapakları, Geleneksel Mezunlar buluşması, Siyasal Bilimlerden Siyasal Bilgilere(Kamaran İnan) ve SBF Spor başlıkları yer almaktadır. Bu
bölümlerde yer yettiğince konusma yapan herkese yer verilmeye çalışıldı. Emekleri güzel anlatıları için herkese teşekkür borcumuz.

TEŞEKKÜR EDİYORUZ...
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Siyasal Ekolü
’ 83 Mezunu Dernek Başkanımız Asım Ses

İstanbul Siyasallı Olmak
da, İstanbul Siyasal sadece bir
fakülte olarak kurulmuyormuş,
bir ekol olması da öngörülüyormuş…
O z a m a n l a r, ç o ğ u A n a d o l u ’d a n
gelmiş biz öğrencilerin bildikleri, bir disiplinden yoksun olarak
okuduğumuz kitapların dışına,
ufkumuz ise İstanbul’un ötesine
geçmiyormuş, geçemiyormuş…

Kurumsallaşmanın göstergesi
f a a l i y e t l e r v a r d ı r. B u n l a r d a n b i r i
or tak geçmişin sonraki nesillere
aktarılacak tarzda paylaşılmasıd ı r. D ö r t y ı l d ı r b e k l e m e l e r,
engeller vazgeçişlerle yapımı
e n g e l l e n e n İ s t a n b u l S i y a s a l ’ı n
belgeseli özellikle 1979 girişli
83 mezunu arkadaşımız Oguz
Tu r a n C a n’ ı n d e ğ e r l i g a y r e t l e r i
i l e s o n u ç l a n m ı ş t ı r.
Bu çalışma bir gala gecesi ile
camiamız ile paylaşılacak hatta
hazırlanacak DVD’ler ile bundan
sonraki okuldaşlara da ortak
geçmişimizin ilk agızdan aktar ı m s a ğ l a n a c a k t ı r. M e z u n l a r
Derneği için gerçekleştirilen bu
sorumluluk projesi bir gurur
k a y n a ğ ı d ı r.
Belgeselin kuruluş dönemini
kapsayan ilk bölüm, şimdi
bazıları rahmetli olmuş kuruluş
ve kurumsallaşma sürecinde
katkıları geçen hocalarımızın
çekimlerinin tape edilmiş yazılarını okudum (Ersan İlal, Aydın
A y b a y, V a k u r V e r s a n ; ç e k i m l e r e
y e t i ş m e d e n v e f a t e d e n Ta r ı k
Z a f e r Tu n a y a , M u r a t S a r ı c a ; o k u l
açıldıktan ve ilk sosyoloji dersimize girdikten bir hafta sonra
k a t l e d i l e n Ü m i t Ya ş a r D o ğ a n a y ) .
İstanbul’a bir Siyasal Bilimler
Fa k ü l t e s i k a z a n d ı r m a k h i ç d e
kolay olmamış. Okurken kuruluşuna öğrenci olarak 1979 yılından sonra katkıda bulunmuş ilk
öğrencilerden biri olarak, o
günleri hatırladım.
Bugünden o günlere baktığım-

Ufkumuzu genişleten hocalarımızın bilgi, bikrim, yertkinlik ve
akademik kariyerleri yanında
dünyayı tanımaları ve yorumlamaları olduğunu yaşamın çarklarına yürüdüğümüzde anladık.
Keza dünyada ekol olan okulların (fakültelerin, üniversitelerin)
olduğunu da hocalarımızdan
d u y a r d ı k . Tü r k i y e ’d e i s e , b i r
ODTÜ, bir İTÜ, bir Boğaziçi, bir
Mülkiye (Ankara Siyasal) ekolleri
olduğunu üniversiteye başladığımızda, dahası çalışma yaşamına atıldığımızda anladık. Kişisel
gözlemimle bir ODTÜ’lünün
matematiksel düşünen, bir
İTÜ’lünün fonksiyonel düşünen,
bir Boğaziçilinin kuramsal
düşünen, bir Mülkiyelinin devlet
odaklı düşünen ekoller olduğunu gördüm.
Belgeselin tapelerini okuduğ u m d a i s e İ s t a n b u l S i y a s a l ’ı n i s e
k avramsal (evrensel) düşünen
bir ekole sahip olmasının amaçlanmış olduğunu düşünmeye
başladım. Hukukçu analitiği ile
evrensel düşünen, çözüm odaklı
(analitik) bir ekol…
Bir sınıf arkadaşımın, fakültenin
kuruluşu için 17 yıl İstanbul
Üniversitesinde mücadele
vermiş ve Kurucu Dekanımız
o l m u ş T. Z . Tu n a y a h o c a m ı z d a n
naklettiği şu söz, oluşacak
İstanbul Siyasal ekolünün ana
fi k r i n i d e v e r i y o r d i y e d ü ş ü n ü y o r u m : “… İ n s a n l a r ı n h a n g i
dilde konuştuğunun önemi
y o k t u r, ö n e m l i o l a n i n s a n l a r ı n
k avramlarda anlaşmasıdır;
d e m o k r a s i , h a k v e h ü r r i y e t l e r,

s e v g i v e b a r ı ş g i b i . .” S i y a s e t
öğreniminin bir bilgi değil
(bilgi durağandır), bilim olması
(bilim canlıdır) gerektiğini de
sık sık duyardık kurucu hocalarımızdan…
Fa k ü l t e i l k k u r u l d u ğ u n d a i l k 2
yıl dersler ortaktı. 3. sınıftan
sonra, klasik adlarıyla, dahiliye,
maliye ve hariciye olarak ayrılıyorduk. 1979 girişli ilk öğrenciler 3. sınıfı bu şekilde okuduktan sonra bölümler YÖK tarafından k apatılmış, dördüncü sınıfı
K a m u Yö n e t i m i o l a r a k o r t a k
o k u m u ş t u k h e p i m i z . Ya n i
bölümler sadece bir dönem
k alabilmişti fak ültede. Ve o
zamanki Ank ara bürokrasisinin
devletçi yorumu ile fakültemizin
a d ı S i y a s a l B i l i m l e r Fa k ü l t e s i
olduğu için kaymakamlık sınavlarına alınmamıştık. (İçişleri
Bakanlığının başvurumu bu
gerekçeyle red ettiği yazıyı
uzun süre saklamıştım.) Bunu
aşmak için fakültenin adı değiştirilmek zorunda kalmıştı sanırım 1986 yılında…
Bu ortak ilk iki yılda bir hukukçu
kadar hukuk, bir iktisatçı kadar
iktisatçı, bir siyaset bilimci
kadar siyaset bilimi kavramlarına vakıf olmuştuk. Hukuk,
siyaset ve ekonomi kavramlar
yerli yerine oturmuş, evrensel
düşünmeyi, hukuk analitiği ve
ekonomi diyalektiği ile çözümlemeler yapmayı öğrenmiştik.
Bu disiplinlerin bizlere gerek
k amusal alanda gerekse toplumsal yaşamda farklılık k azandırdığını ileride, yaşamın gerçeklik
ve pratiğine atıldığımızda
görecektik.
İstanbul Siyasallı olmak…
İstanbul Siyasal ekolü ile yetişmek şablonlarla değil, k avramlarla düşünebilmek; konjonktürel değil, evrensel düşünmek
olmalıydı…. 12.02.2014
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19 Mayısa Dogru Tarık Zafer Tunaya’ın Hatırlattıkları
Belgesel vesilesi ile elimzideki dökümanları ve arşivimizi tararken aklımızda olan bir söyleşiyi bültenimizde paylaşmka istedik. Aşağıda bir bölümü
paylaşılan bu söyleşi; Prof. Dr.Tarık Zafer Tunaya ile Mayıs 1984 tarihinde “YENİ OLGU” gençlik dergisi için yapılmış ve yayınlanmıştır. Başlığı ise “19 Mayıs
Gençlik Bayramı yaklaşırken Tarık Zafer Tunaya ile söyleşi adını taşımaktadır.

GENÇLİK BAYRAMINA DOĞRU…
Oğuz Can (Siyasal 1979 Girişli) Hakkı Ergün (Siyasal 1982 Girişli)
Prof.Dr.TARIK ZAFER TUNAYA İLE SÖYLEŞİ;
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Soru: Osmanlı İmp. Islahat
hareketleri sürekli tepeden
inme getirilmiş, ama sonra bu
ıslahat hareketlerinin yerleştirdiği kurumlar içinde (devletle
hesaplaşmasa da mutlak olan
hükümdar çevresiyle hesaplaşan
) tabana doğru yayılan ve
oradan yukarı doğru yönelen bir
muhalif gücü saptayabilir miyiz?
TUNAYA: Osmanlı İmp. Çeşitli
muhalefetler vardı. Ama öyle
zamanlar olmuştur ki ; bazen bütün
muhalefetler mutlakiyet idaresine
karşı birleşmiş görünürler ve sonra
ayrılırlar.Mutlakiyet idaresine
doğrudan doğruya karşı ilk muhalefet hareketi ıslahatlarla başlar.
Islahat hareketlerinden, 1908 hatta
1909’a kadar ne zamandan alırsanız
alın padişaha karşı değildir bunlar.
Muhalefet bir takım şikayetlerin
padişaha dilekçeyle ulaştırılması
halinde de ortaya çıkar. Bu yasal bir
istektir.Yazılı bir anayasa olmamasına karşın dilekçe halkın şikayetlerini bildirmesinin bir aracıydı.
Islahat hareketleri çeşitli yerlerde
başlar, bunların en önemlisi Balkanlardan gelir ,çünkü Fransız devriminin Güney Doğu Avrupa’yı etkilemesi iki büyük imparatorluğu
yakından ilgilendirir(Çarlık Rusya’sı
ve Osmanlı İmp.) ilk önce Balkanlarda oluşan muhalefet, daha sonra
doğuya, Arap ülkelerine inmiştir.
Kaldı ki Araplarda o sıralarda
bağımsızlık, reform hareketleri
vardır (Cemalettin Afgani vs.).
Bunların yanına içerden çıkan
muhalefet ekleniyor. (Jön Türk).
Bu halk hareketi değil Seçkinler,
Aydınlar hareketidir. Padişah iyi ama
etrafındakiler kötü, düşüncesi
hakim. Balkanlardan gelen muhalefet etnik ve ulusal bir muhalefettir.
1908’de çok daha geniş bir hareket
var. 2. Meşrutiyette artık hürriyet
verilmeyecek alınacaktır. (1839’da
1856’da Şura-i devlet haklar verilmiş
daha sonrada anayasada yer
almıştır) ancak bu da büyük bir halk
hareketi değil. Burada osm.
imp.’nun her şeyinde olduğu gibi az

çok yabancı parmağı vardır. Ancak
yerlilikte bu hareketlerin hepsinin
ortak özelliğidir.
Soru: 1889 sonrasında çağın
gereksinimlerine yanıt veremediğine inanılan devleti kurtarma
çabalarında gençliği görmeye
başlıyoruz. I. Jön Türk hareketlerinden farklı olarak 2. Jön Türk
hareketi içinde gençliğin varlığı
ne gibi etkiler, sonuçlar yaratıyor?
TUNAYA: 1889’da özellikle Mektebi
Tıbbiye de başlamıştır. İttihat ve
Terakki’nin ilk çekirdeği orada
oluşur. İttihat ve Terakki’nin ilk yılları
tamamen talebe alanı içinde
kalmıştır. Bir müddet sonra bürokratlara geçecektir. Orada da bir
ihtilalci hareketin oluşması haberi
var. Yalnız bürokrat sınıfı tamamıyla
tutucu, halbuki İttihat ve Terakkiyi
kuran Ahmet Rıza Bey tutucu değil,
üstelik pozitivist.1906’da Osm.
Hürriyet Cemiyeti kurulacak sonra
(İttihad ve Terakki) olacaktır. Burada
subay, okul müdürü, hoca var ama
öğrenci yok. Ancak İstanbul’da 1908
yılında Meşrutiyet patlak verdiği
zaman işleri bir süre polis falan
karışmadan gençler ele aldılar.
Yalnız o ilk günlerde İstanbul’da
tam anlamıyla anarşik bir bayram
havası vardır. Şeyhül-İslam, bakanlar, sadrazam, vs. ziyaret edilip,
sıkıştırılırken,bunların içinde bir
hayli genç vardı. Ancak bu bir
gençlik hareketi değil askeri hareketti.
1908’den önce; İttihad ve Terakki
Darülfün’u islah etti. Oraya çok
güçlü, o zamana göre liberal kafalı
insanları getirmiş ve “muhtariyete”
saygı göstermişlerdir.
Halk gelişen muhalefetten, hürriyetçi, cumhuriyetçi, fikirlerden haberdar bile değildir. Bu fikirler el
atından sivil ve askeri tıbbiyede,
belki mekteb-i mülkiyede (ama
hukuk medresesinde değil) yayılıyordu. Halkın fazlaca şikayeti yok.
Bir ermeni iktisat hocası Theodor
Kasap “Bıraksınlar da halk meşrutiyete yöneliyor mu? Yoksa uyuyor
mu, görelim” demiştir. Halk hareke-

tiyle istenmemiş olduğu gibi, böyle
bir Anayasa’ya da halk hazır değildir.
Soru: Kurulmasından birkaç yıl
sonra çevresinden uzaklaşan,
İttihad ve Terakki, kedisine
bağlı dernekler aracılığıyla milli
politikaları uygulamaya başladıkça, gençlik yeniden İttihad ve
Terakkinin çevresinde kümelenmişti. Bu derneklerin işleyişini,
yapısı ve gençlerin yerini,
akıbetlerini anlatırmısınız?
TUNAYA: İttihad ve Terakki ilk olarak
dünyadaki en büyük siyasal partilerden biriydi. İttihatçılık sivil ideolojik
şartları yıkan, bir nevi “karizma”
yaratan bir dindi. İttihad ve Terakkinin reisi yoktur. Merkezi umumi
denilen kollejyal organla yönetilirdi.
Kuşkusuz bunun içinde liderler
vardı. Bunlar samimi ve sert adamlardı, teröre kadar gitmişlerdi.
1911’den sonra bunların içinde
yavaş yavaş gençleştirmeden yana
olan, gençliğe yer veren hareketler
görülmüştür. Milli Talim Terbiye
Cemiyeti, derken 1911’de Türk
Ocağı kurulmuştur.
İttihat ve Terakki ilk yıllarından
itibaren Ziya Gökalp ile Türkçü bir
ideolojiye sahip olmaya başladı. Bu
ideolojiyi gençlere mal edecek,
kamu oyuna mal edecek bir kadro
yerleştirilmesi gençlik teşekküllerinin göreviydi. Ve çok kısa zamanda
başarılı olmuşlardır. Bu cemiyetlerde; o zamanın üniversite gençlerinin, etrafında halkalandıkları, bir
çevre yarattıkları insanlar, konferanslar var. Savaşa girildikten sonra;
girilmesi zorunlu (yarı askeri) “Genç“
ve “Güç” gibi dernekler kuruluyor.
Bunlar için Belçika’dan, Almanya’dan
uzmanlar getiriliyor.
Türk ocakları Türk kamuoyunda
sadece 2. Meşrutiyette değil,
Cumhuriyette de önemli rollerini
sürdürmüşlerdir. Sonradan yerlerini
“Halk Evleri”ne bırakmışlardır. “Güç”
ve “Genç” derneklerinin etkinliği
hakkında bir bilgimiz yoktur. İttihat
ve Terakki gençlere gerçekten yer
vermek istemiş bir partidir ve belirli
ölçülerde de başarabilmiştir…
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Tarık Zafer Tunaya’nın İlk Öğrencilerinden Anılar
İSBF ‘nin belgeseli ardından İstanbul Siyasallı olmak ve Siyasal Ekolü derken Tarık Hoca’nın öğrencilerine İstanbul
Siyasalın yaratıcısı İstanbul Siyasalın yaratıcı Tarık Hoca ile ilgili anılarını sormak geldi. Kurucu öğrencilerin içten paylaşımlarını hiç
değiştirmeden aynı doğallıkla bu bölümde paylaşmak istedik
RÜKNETTİN Salim Güney (1979-1983)
Tarık Hocamın sözlü
sınavını hiç unutmam
Asım; Anayasa Hukuku
dersinin
sözlü sınavında “Siyasi
Muhalefeti anlat bakalım”
dedi bana, 3 cümle
söylediğimi hatırlıyorum. Biliyorsun en geniş
konulardan biridir. Yanlış hatırlamıyorsam 20-24
sayfada anlatılmıştır rahmetlinin kitabında.
Bekledi bir müddet benim 3 cümleden sonra

ve bana dönerek “Bitti mi?” dedi şaşkın vaziyette.
Ben de bitti Hocam dedim. Kahkahasını hiç
unutmam. “ Ne ömür adamsın sen.” dedi. “ Biz o
kadar uzun anlattık meğer ne kadar kısaymış.”
dedi. “Derslerde pek dikkatimi çekmemişsin
nerede oturuyordun.” diye devam etti. Bende
her derse girdiğimi söyledim. “Hayret seni nasıl
fark edemedim” dedi bana ve İYİ derece ile
sözlüden geçtim.
O günden sonra beni ne zaman kantinde

görse “ HAIR” diye çağırırdı. Biliyorsun benim
BONUS saçları o zaman, şimdiki gibi değildi
bayağı vardı ( Hala var ) saçı olmayanlara ithaf
ederim. Fransa’dan gelmiş Profesörlerin yanında
da beni çağırdı yine aynı isimle “ HAIR, buraya
gel” dedi. Şaşırdım ve gittim benim bir
müzikaldeki oyuncuya benzediğimi falan
anlatıyordu o zamanlar. İngilizce nerede,
biliyorsun biz Almanca okuyorduk zaten. (
Rahmetli Harun’la beraber… )

kaçırdığım için Rauf'tan (Kavukçu) ders
notlarının fotokopilerini sıraya girip alırdım.
(Hatırlarsın o zaman kitap falan hak getire, kim
derse girmişse notlar ondan alınır, çoğaltılıp
diğer arkadaşlarla paylaşılırdı.)
Neyse, bir gün 70 Evler (Huzurevi) durağında
sabahın köründe otobüs beklerken ki durak
nasıl kalabalık, siyah bir Mercedes durdu. Arka
cam aralandı, bir baktım Tarık Hoca el işareti ile
beni çağırıyor, bindim. Yolda bayağı bir sohbet
ettik ve okul kapısına kadar geldik o ünlü siyah

Mercedes’le… Hepinizin hatırladığı o siyah
Mercedes’le hayatım boyunca asla unutamayacağım ve bana güzel bir anı olarak kaldı Tarık
Hoca'yla yaptığım yolculuğumuz.
Birbirimizi daha yakından tanımanın verdiği
samimiyetle bu olaydan sonra bana asla
ismimle hitap etmedi. Bana hep, her gördüğünde na'ber Kartal'lı deyip hal hatır sorardı.
Daha ne anılarımız var ama sonraya kalsın,
Nurlar içinde yat Tarık Hocam, mekanın cennet
olsun..

Armağan Özçubukçu (1979-1983)
Bilmem hatırlar mısın, okul
yıllığının karikatürlerini ben
çizmiştim ve Tarık Hoca
bana o çalışmaları
yapabilmem için oda
tahsis etmişti. Hatta orada
çizdiğim karikatürlerle Gırgır Dergisinden
karikatür başına 50.-TL para alır okul harçlığımı
çıkarırdım. Ailemle kaldığım için o zamanki
adıyla K.Maltepe’den çok zor koşullarda okula
gidip gelirdim. Hatta çoğu zaman ilk dersleri
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Serpil Demiray (1979-1983)
O zamanlar taşradan yeni
gelmişiz, mahcupluk
hissederdik, büyüklerimize
karşı. Bir gün okul
kapından içeri girerken
Tarık Zafer Hocayla
karşılaştım. Ben içeri gireceğim, Tarık Hoca dışarı
çıkacak. Tarihi Bekirağa Bölüğü binasının ahşap

kapısının kanatları ağır. Bir tanesi açık olurdu
genellikle… Hocamızı görünce ben yol
vermek için yana çekildim; öyle görmüştük,
büyüğe saygı gereği... Hocamız ise bana yol
veriyor. Ben kızarıyor, bozarıyor, hocamıza yol
vermek istiyorum. Üstelik koskoca Tarık Zafer
hoca, boyu kısaydı ama cüssesi enliceneydi…
ne o çıkıyor ne ben içeri girmeye cesaret

edebiliyorum. Derken Hocamız dayanamayıp,
“Bana yol vererek beni bir hanımefendiye yol
vermeyen kaba bir erkek olmaya mı zorluyorsun?..” dedi yarı nüktedan yarı emredici tok bir
sesle. Hepten kıpkırmızı oldum. Ama baktım
hala eşiğin gerisinde duruyor, ezile büzüle
teşekkür edip, girdim okuldan içeri. Bunu olayı
hep hatırlarım…

Hanioğlu’da vardı. (Şükrü hocayı bize tanıtıp,
methettikten sonra, o derse Şükrü hoca devam
etmeye başlamıştı.) Tarık Hoca sınıfta birilerini
işaret edip, neden bu bölümü seçtiğini
soruyordu. Yalnız her işaret ettiği yerde ya iki
öğrenci birden ayağa kalkıyordu veya bir
tereddüt oluyordu. Bazı öğrencilerde, “Ben mi
hocam?” diye sormak zorunda kalıyordu. Tarık
Hoca’da çakır gözlerine varıncaya kadar
muzipçe gülüyordu. En sonunda bizi rahatlata-

cak cümleyi ve gerçekliği, tok sesi ile ağır ağır
kendisi söyledi: “Hocalığım boyunca, nedense,
hangi öğrenciyi işaret ettiysem hep yanındaki
ayağa kalkmıştır..” dedi… Sınıf biraz rahatladı…
Tarık hoca şaşılığını, biz ele vermeden kendisi
itiraf etmişti. Evet hocamızın bir gözü hafif yana,
açığa kayardı, yani şaşıydı… Ama dili bayağı bir
nüktedandı…

mizi göstermemizi istemişti. Bizi başka
şeylerden de bahsederek ikna etmişti. Odasına
giderken çok ateşli idik, çıkarken üstümüze
soğuk su dökülmüş gibi idik...... Bize bir kere
daha kendini göstermişti...

top oynardık veya tesadüfler mi bu kadar denk
getirirdi. Biz top oynayan arkadaşlar hocamızla
sık sık şortlarla, formalarla okul içinde karşılaşırdık. Her karşılaşmamızda hocamız bize
kızacağına şöyle derdi: ''….çocuklar akıllısınız,beceriklisiniz spora (topa)ayırdığınız zaman kadar
eğitiminize zaman ayırsanız,sizler için başarıların
önü açıktır…''

Asım SES (1979-1983)
Tarık Hoca sadece Osmanlı
arşivleri arasında teferruat
aramayı değil, derslere
girmeyi de severdi,
koridorlarda öğrenci
cıvıltısını duymayı da…
1981 yılının başlarıydı. 1 ve 2 sınıfları birlikte
okumuş, 3 sınıfta bölümlere ayrılmıştık. Ben
Maliye bölümündeydim. Hangi ders olduğunu
hatırlayamıyorum. Sanırım yanında Şükrü
SUAVİ MÜRSEL AYDINKAPTAN (1979-1983)
YÖK tarafından görevden
alındığı haberi okula
ulaştığında, kalabalık bir
gurup Tunaya hocanın
odasına çıkıp görevden
alınmasına tepki olarak
eylem koymak istediğimizden bahsetmiştik. Bu
isteğimize radikal bir şekilde karşı çıkarak, bizim
eğitimizle ilgilenip normal koşullarda tepkileri-

Tarık Zafer Tunaya hocamız bizler derslerde
olduğumuz saatlerde fakülte içerisinde gezerdi.
Ne tuhaftır ki biz mi her gün dersten kaytarıp

SULTAN DELİKLİTAŞ (1979-1983)
Asım, bende YÖK
nedeniyle görevden
ayrılmak zorunda kalan
hocamızı evinde ziyaret
ettiğimizde hiç unutama
dığım beni çok üzen
sözlerini paylaşmak istiyorum. Şahverdi, Cengiz,
Nuriye ve ben randevu alıp Ayaspaşa'daki
evine sıcak bir öğleden sonra gittik. Eşi Melahat

hanımın sevdiği glayorlerle (sağ olsun
çiçekçinin katkılarıyla) kendisine misafir
olmuştuk. Güzel ve sıcak bir sohbetten sonra
bize resim çalışmalarını gösterdi. Terasta
resimlere bakarken birden aşağılarda yer alan
bir okul'dan teneffüse çıkan öğrenci sesleri
gelince, bize, aşağıdaki okulu ve öğrencileri
gösterdi ve beni hala duygulandıran o cümleyi
söyledi. "Sizin sesinizi özlediğimde, bu

çocukların sesleri özlemimi dindiriyor".
Birbirine doyamadan beklenmedik şekilde ve
zamansız koparılan, hoca-öğrenci ilişkisinin
bitmeyen sevginin ifadesi bu sözler o zamanda
gözlerimizi doldurmuştu. Sonraki dönemde
ben, her bayramda, yılbaşında hocama kart
göndermeyi görev edindim. Kendisinden de
zevkli desen çalışmalarından hazırlanmış güzel
kartlar aldım.

gelip girebiliyor, kısa bir sürede az uyuyarak
hazırlanabildiğim kadarıyla hazırlanıyor, geçerli
not almak icin elimden gelen gayreti göstermeye çalışıyordum.

söyleyen arkadaşımız Rehber sözünde
durmadı, kıvrana kıvrana bir şeyler yazmaya
çalıştım, ama iste o kadar…
Sonra yazılıların sonuçlarını öğrenme zamanı
geldi, okula uğradım. Şaşılacak şekilde daha
kapıda karşılaştığım görevliler Tarık Zafer Tunaya
Hoca’nın beni beklediğini söylediler. Çok
korktum; korka korka odasına gittim ezilerek ve
çekinerek içeri girdim. Ne olduğunu merak
ediyordum ama imtihanla ilgili bir şey oldugu
da asla aklıma gelmiyordu. O dönem Sıkıyönetim Paşaları okullara yazılar göndererek kimi

NURİYE YILDIZ (1979-1983)
Herhalde ilk sene idi,
Anayasa Hukuku'ndan
yazılı sınav vardı. Bizim
zamanımızda önce yazılı
sınava girilir, geçer not
alındıktan sonra ise sözlü
sınava girilirdi. Yazılılar bir nevi barajdı sözlüye
girebilmek ve geçerli not almak icin.
Çalışmak zorunda olan bir öğrenci olduğum
için derslere devam sorunum vardı. Sınavlara
ise ancak çalıştığım iş yeri için raporlar alarak

O sene Anayasa Hukuku en son yazılısına
gireceğimiz dersti. Yorgunluk ve uykusuzluktan
pilim bitmiş, yerlerde sürünüyordum, oturduğum otobüs koltuğunda bir dakika sonra
uyumaya başlıyordum, bu derece yorgundum.
İmtihana girdik, bana yazılıda yardım edeceğini
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"Sen benimle dalga mı geçiyorsun?" diye
sordu gözlerini dikerek Tarik zafer Tunaya
hocam. "Anlamadım hocam sizle nasıl dalga
geçiyor muşum?"dedim. Dememle imtihan
kâğıdımı önüme koydu; "Bak, bak, yazdıklarına
bir bak!" dedi. Baktım ve kala kaldım; tüm sayfa
bir tek cümlenin tekrarlanmasından ibaretti.
Cümleyi yazmaya başlamışım, uyumuş
olmalıyım, uyandığımda aynı cümleyi
hatırlayıp yeniden yazmışım.
Yaptığımdan çok utandım, ezildim. "Hocam

Tarık Hoca’dan Anılar
kusur bakmayın, çalıştığım için ve dersinizin
imtihanı en son olduğu icin çok yorgundum,
çok uykusuzdum; bir sonraki dönem daha iyi
çalışır ve geçerim, çok özür dilerim" dedim. Ben
çoktan hazırdım daha sonra tekrardan yazılı
imtihan girmeye yeter ki hocam beni affetsin.
O da öyle bir hışımla, "Yok öyle pes etmek!"
dedi. Bana süt teknesinin içine düşen iki
kurbağanın hikâyesini anlattı. Sonara "Hadi
bakalım pes etmek yok, ben sana geçerli notu
verdim, sözlüde hak ettiğin notu almak sana

kaldı…" dedi.
Gerçekten sözlüye deliler gibi çalıştım, bana
olan güvenini boşa çıkarmamak için en yüksek
notlardan birini aldım.
Ne vakit hayatta pes etme, durma, yılma
noktasına gelirsem karşımda Tarık Zafer Tunaya
Hocanın gülümseyen yüzü belirir ve bana
"Hadi bakalım pes etmek yok!"der.
Ruhu Şad olsun!

Nostalji Köşesi
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1980 -1984 Dönemi

Hazırlayan: Hilal ÖZTURAN
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07.05.2014 Fakültemiz ’83 dönemi mezunlarımızdan Sn. Cengiz BİÇER‘in babası vefat etmiştir.
03.05.2014 Fakültemiz ’85 dönemi mezunlarımızdan Sn. İbrahim YALÇIN’ın eşi Sn. Semiha
YALÇIN Hanımefendi, bir trafik kazasında vefat
etmiştir.
01.05.2014 Fakültemiz ’84 dönem mezunlarımızdan, 22. ve 23. dönem milletvekillerinden,
Devlet Personel Dairesi eski başkanı, Sn. Dr. Ali
Osman SALİ, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreterliği görevine atanmıştır.
30.04.2014 ’96 mezunlarımızdan
Sn. Mustafa ÇAVUŞOĞLU, TÜRKSAT Teftiş Kurulu
Başkanlığı’na atanmıştır.
28.04.2014 Fakültemiz mezunlarından ve
halen Mezunlar Derneği YK üyesi Sn. Nevin ESER’
in muhterem babaannesi vefat etmiştir.

18.04.2014 ’85 mezunlarımızdan Sn. Temindar
AYTEKİN, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine
atanmıştır.

Mezunlardan Haberler
Başkanlığı’na yeniden seçilmiştir.

annesi vefat etmiştir.

01.04.2014 ’87 mezunumuz Sn. Mustafa AK
Ankara ili Keçiören ilçesi belediye başkanlı
görevine yeniden seçilmiştir.

04.02.2014 ’85 mezunumuz S. Mustafa EMEK,
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine
atanmıştır.

01.04.2014 ’88 mezunumuz Sn. Veysel TİRYAKİ,
Ankara ili Altındağ ilçesi belediye başkanlığı
görevine yeniden seçilmiştir.

21.01.2014 ’86 mezunlarımızdan ve PTT Genel
Müdürlüğünde Daire Başkanı Sn. Malik İPEK’İn
muhterem annesi vefat etmiştir.

01.04.2014 ’97 mezunumuz S. Ali İhsan
TEMURCİN, Isparta ili Senirkent ilçesi Belediye
Başkanlığı’nı yeniden kazanmıştır.
01.04.2014 ’88 mezunumuz Sn. Yücel
BARAKAZİ. Bingöl Belediye Başkanlığı’nı
kazanmıştır.

17.01.2014 ’93 mezunlarımızdan ve Maliye
bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Sn.
Sadık DEMİRBAŞ’ın muhterem ağabeyi Sn. Rafet
DEMİRBAŞ vefat etmiştir.

24.02.2014 Mezunumuz Sn. Ahmet Naim
OKTAY’ın muhterem ablası vefat etmiştir.
21.02.2014 Fakültemiz ’91 dönemi mezunlarımızdan Sn. Doç. Dr. Kudret BÜLBÜL, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine
atanmıştır.
20.02.2014 ’93 mezunumuz Sn. Muhterem
İNCE, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Yardımcılığından, Personel Genel Müdürlüğü
görevine atanmıştır.
17.02.2014 ’90 mezunlarımızdan Sn. Muharrem ÇİFTÇİ vefat etmiştir.

14.04.2014 ’87 mezunlarımızdan
ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Sn. Nurettin
NEBATİ, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu AK Parti
Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

16.02.2014 ’86 mezunumuz Sn. Ahmet
ZAHTEROĞULLARI, Aile Sosyal Politikalar
Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden; Bolu Valiliği
görevine atanmıştır.

03.04.2014 ’92 mezunlarımızdan
Sn. Doç. Dr. Hamza AL, Sakarya Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
görevine atanmıştır.

16.02.2014 ’86 mezunumuz Sn. İzzettin
KÜÇÜK, Karabük Valiliği görevinden; Şanlıurfa
Valiliği görevine atanmıştır.

03.04.2014 ’87 mezunlarımızdan Sn. İsmail
ÇELİK’in muhterem babası vefat etmiştir.
01.04.2014 Mezunumuz Sn. Fatih ACAR,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden; Başbakanlık Müşavirliği görevine
atanmıştır.
01.04.2014 Mezunumuz Sn. Ali SAĞLAM, SGK
Başkan Yardımcılığı görevinden; Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirlik görevine
atanmıştır.
01.04.2014 Mezunumuz Sn. Ali PEKTEN SGK
Başkan Yardımcılığı görevinden; Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirlik görevine
atanmıştır.
01.04.2014 ’91 mezunlarımızdan Sn. Recep
BOZKURT, Afyonkarahisar ili Şuhut İlçesi Belediye

16.02.2014 ’88 mezunumuz Sn. Seddar YAVUZ,
İstanbul GOP Kaymakamlığı görevinden; Uşak
Valiliği görevinden atanmıştır.
16.02.2014 Mezunumuz Sn. Ahmet Hamdi
NAYIR, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı
görevinden; Bilecik Valiliği görevine atanmıştır.
13.02.2014 Mezunumuz Sn. Mehmet AKTAŞ,
İçişleri bakanlığı Mali ve İdari İşler Dairesi
Başkanlığı görevine atanmıştır.
13.02.2014 Rahmi DOĞAN, Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı görevine atanmıştır.
10.02.2014 Mezunumuz ve Garanti Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Sn. Erhan ADALI’nın
muhterem babası vefat etmiştir.
06.02.2014 ’87 mezunumuz ve Aydın Vali
Yardımcısı Sn. Hayrettin ÇİFTÇİ’nin muhterem

26.12.2013 ’87 mezunumuz ve Başbakanlık
Müsteşarı Sn. Efkan ALA İçişleri Bakanlığı’na
atanmıştır.
26.12.2013 ’88 mezunlarımızdan Sn. Hasan
KABADAYI, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Başkanlığı görevinden; Danıştay üyeliğine
seçilmiştir.
25.12.2013 ’90 mezunlarımızdan Sn. Selçuk
ÖZKAN’ın muhterem babası vefat etmiştir.
23.12.2013 ‘86 mezunlarımızdan Sinan Çevik,
TC ziraat Bankası Kurumsal Şube Müdürlüğünden Ziraat Leasing Genel Müdürlüğüne
atanmıştır.
19.12.2013 ’88 mezunumuz Sn. Selami
ALTINOK, Aksaray Valiliğinden, İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü görevine atanmıştır.
18.12.2013 Mezunumuz ve Türkiye Yazma
Eserler Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanı Sn. Muammer AKÇAY’ın
muhterem annesi vefat etmiştir.
13.12.2013 ’93 mezunumuz Sn. Ahmet İhsan
ŞATIR, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri
Müdürlüğü görevine atanmıştır.
10.12.2013 ’92 mezunlarımızdan Sn. Hakan
ÖZER, vefat etmiştir.
08.12.2013 ’93 mezunlarımızdan ve PESA
Başkanı Sn. Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN, Sakarya
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
olmuştur.
05.12.2013 ‘96 mezunlarımızdan Mansur
ÇELEPKOLU , Fınans Investteki operasyon ve risk
kontrol grup yöneticiliğinden operasyon risk
kontrol ve maliişlerden sorumlu Genel Mudur
yardımcılığı görevine atanmıştır.
02.12.2013 ’84 mezunlarımızdan Sn. Hilal
ÖZTURAN’ın muhterem babası vefat etmiştir.
Hazırlayan: Kaan Engin ÖZAYDEMİR

İÇİMİZ ACIYOR

13 Mayıs 2014 günü.Tüm Türkiye'yi yasa boğan olay...

Soma Kömür Madeni iş kazası ... Resmi
açıklamalara göre ölü sayısı 284 ve hala içeride
ulaşılamayan onlarca maden işçisi…
Kader, yapılması gereken her şey yapıldıktan
sonra insan aklının ve gücünün yetmediği “başa
gelenlerdir”. Soma’da “kader” yoktu,
basiretsizliğe mahkûm “kadersizlik” vardı…

Ölenlere Allahtan rahmet, kalanlara sabır diliyoruz...

