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 Değerli okurlar, sevgili öğrenciler,

 Kadir Has Üniversitesi Rektörü olarak, kıymetli öğrencilerimizin kendi gayret, emek ve çabalarıyla hazırladıkları ‘Bize Has’ dergisini elime almanın 

mutluluğu ve gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

 Geleceği birlikte tasarlamayı hedeflediğimiz çağdaş, yenilikçi, dinamik ve hepsinden önemlisi sorgulayan, düşünen ve üreten bireyler yetiştirebilmek 

adına çıktığımız yolda, öğrencilerimizin çabası bizlere doğru yönde ilerlediğimizi gösterdiği için mutluyum. Futboldan siyasete, bilimden günlük 

hayata geniş bir yelpazede yer alan içeriğe sahip bu dergiyi hazırlarken, öğrencilerimizin 10 Nisan 2011 tarihinde genç yaşta kaybettiğimiz kıymetli 

arkadaşları, sevgili öğrencimiz Uğur Başusta’yı unutmamış olmalarından ayrıca gurur duydum. 

 Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin tamamının hemen her aşamasında yoğun çaba sarf ettiği ve işbirliği içerisinde çalıştığı derginin oluşumunda 

Öğrenci Konseyi ile çeşitli öğrenci topluluklarının çalışmalarını takdir etmek gerekiyor. Sadece belli sayıda öğrencinin değil, tüm üniversitenin da-

hil olduğu bir süreci yürütebilmek adına derginin isminin belirlenmesinden, baskı aşamasına kadar yoğun çaba sarf ettikleri için kendilerini kut-

luyor ve çabaları için teşekkür ediyorum. Yüksek öğretim kurumları ancak öğrencileri tarafından sahip çıkıldığında; ancak öğrencileri ellerini taşın 

altına sokup, kurumun yaşamasına katkı yapmaya başladıklarında gerçek bir “üniversite” olabilirler. Bu tür kurumları gerçek birer hayat okuluna 

dönüştüren, oralarda verilen formel eğitimin ötesinde, hayatın her alanına dair yapılan faaliyetler, yayın çalışmaları ve öğrenci girişimleridir. Kurum-

lar ancak bu şekilde onu kuran ve yönetenlerin ötesinde bir kimliğe ve yaşam döngüsüne sahip olabilirler. Bu çerçevede “elini taşın altına sokan” ve bu 

girişime destek veren tüm öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 

 Uzun yıllar sürecek bir yayın hayatına sahip olacağına inandığım, Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin emekleriyle hazırlanan bu derginin gelişimi 

ve sürdürülmesi konusunda üniversite yönetimi olarak sürekli öğrencilerimizin yayında olacağız. Başarılı olması dileğiyle,

Keyifli okumalar dilerim.
 Kadir Has Üniversitesi Rektörü

                                                                                            Prof. Dr. Mustafa AYDIN



Değerli Öğrenci Arkadaşlarım,

 Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak, başta eğitim olmak üzere öğrencileri ilgilendiren her alanda Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin 

görüş, istek ve önerilerini çözüm ortaklığı yaklaşımıyla değerlendirip yönetim organlarına ileterek onların üniversitemizin çağdaş bir yükseköğretim 

kurumu olarak gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak, üniversitemizdeki eğitim ve yaşam kalitesini kalıcı olarak arttırmak ve Kadir Has Üniver-

sitesi öğrencilerini, ulusal veya uluslararası her türlü platformda en iyi şekilde temsil etmek amacı ile yola çıktığımız iki yıl boyunca birçok çalışmalarla 

üniversitemizde ilkleri gerçekleştirdik. Bu ilklere sadece öğrenci arkadaşlarımın çalışmalarıyla hazırlanan elinizdeki bu dergiyi de eklemenin sevinci 

içerisindeyiz. Kadir Has Üniversitesi Öğrencilerinin sadece bireysel çabalarıyla yayın hayatına başlayan ilk dergi olma özelliğini taşıyan dergimizin 

bundan sonraki sayılarda kalite çıtasını kat ve kat artıracağından eminiz. Bizlerin görmediği, atladığı eksiklikler olabilir bu konuda hoşgörünüze 

sığınıyoruz.

 ‘Su akar, Türk bakar’ diye meşhur bir söz vardır. Bu söz, toplum olarak elimizde müthiş imkanların olduğunun ama bu imkanların üretime 

dönüştürülmesi aşamasında yeterince gayretkar olmadığımızın en veciz bir ifadesi olsa gerek, öğrenci konseyi olarak bu bakış açısını değiştirmek 

istedik sorgulayan, düşünen, üreten bireyler olmanın bilincinde olarak hareket ettik. Birçok konuda siz öğrenci arkadaşlarımızın taleplerini üniver-

site yönetimine bildirdik ve gerçekleşene kadar takibini yaptık. Önümüzdeki yıl seçilecek olan öğrenci konseyi yönetimine kurumsallaşmış, yönetim 

organları tarafından saygı ve sevgi duyulan bir öğrenci konseyi bırakmanın haklı gururu içerisindeyiz.

Bu çalışmalar boyunca bizden desteğini esirgemeyen;

 Kadir Has üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güzel’e, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal 

Ulusoy’a, Hukuk Fakültesi Hocalarımızdan, Doç.Dr. Pervin Somer’e, Genel Sekreter Füğen Çamlıdere’ye, Kariyer Ofisi Koordinatörü Didem Tufan 

Kennan’a, Sağlık, Spor ve Kültürel Faliyetler Daire Başkanı Aslı Kocabıyık’a, Kadir Has Kampüsü Güvenlik Amiri ve İtfaiye Şefi Cemil Kaya’ya, Etkinlik 

Koordinatörü Nazlı Külünk’e, Fikir öneri ve yazılarıyla desteğini esirgemeyen kulüp başkanı arkadaşlarıma, ve son olarak kendi boş zamanlarından 

fedakarlık ederek dergi için ellerinden gelen her türlü çalışmayı yapan değerli arkadaşlarıma gönülden teşekkürü borç bilirim.

Ali Özcan
Kadir Has üniversitesi 

Öğrenci Konsey Başkanı



UĞUR BAŞUSTA ANISINA...

 Sevgili Uğurun aramızdan zamansız ayrılışı hepimizi derinden üzdü. Tüm hocaları ve arkadaşları tarafından efendi kişiliği ve cana yakınlığıyla 

tanınan uğur’u Kadir Has ailesi olarak her zaman özlemle hatırlayacağız. Başarılı sporcumuz, öğrencimiz, sevgili uğur’a Allahtan rahmet, kederli 

ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun

Prof. Dr. Mustafa Aydın

Kadir Has Üniversitesi Rektörü

 Hayat Bazen ne yazık ki adil olmuyor, senin gibi genç, gelecek vaad eden, başarılı bir öğrencimizin aramızdan bu kadar erken ayrılışını kabullen-

mek mümkün değil. Manevi dünyada sana huzur, geride bıraktığın yakınlarına sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun

Nuri Has 

Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı.

Sevgili uğur,

 Kelimelerin kifayetsiz kaldığı noktadayız. Huzur içinde yat, seni sevgiyle, özlemle hatırlayacağız.  Mekanın cennet olsun

Yrd. Doç. Dr. Taner Arslan

 Hayatta her zaman iyilere bir şeyler olur derler ya hani…  Sana da öylemi oldu diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Liseden tanıyorum 

seni. 20 yıllık hayatında 6 senelik yerim oldu. Bu yazdıklarımı tabiî ki okumayacaksın. Ama ben, duyduğunu biliyorum çoğu zaman zaten senle 

konuşuyorum. Dün bana emniyet kemerimi takmamı sen hatırlattın. Başusta ailesi sakın üzmeyin kendinizi o bu dünyada hiçbir günahı ol-

madan ayrıldı, bir çocuğunuz daha var ona en iyi şekilde bakın. Uğur kadar başarılı ve mutlu biri yoktu. Huzur içinde yat arkadaşım. HALA 

İNANMIYORUM ASLINDA SANKİ OKULUN MERDİVENLERİNDEN İNİP HADİ GEL ANFİYE ÇIKALIM DİYECEK KADAR YAKIN VE 

SANKİ BURDASIN HALA…

Begüm Düşmez

Bilgisayar Mühendisliği

 Sevgili Uğur Kardeşim, Seni kısa süre önce tanıdım, kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş insanlardandın. Zamansız gidişin bizi çok üzdü. Şimdi 

bunları yazarken sende cennetin bahçesinde oturduğunu düşünüyor ve bizi izliyorsun. Mekanın cennet olsun kardeşim…

Burak Yoncacı

 Duygularımız sayfalarca yazılsa, saatlerce konuşulsa dahi anlatılmayacak cinsten. Kalbi temiz ahlakı sağlam, azimli bir sporcusunu ve arkadaşını 

kaybetmiş bir takımız biz. Spora aşık küreğe aşık, suya aşık bir sporcusunu kaybetmiş bir takım. Kadir has üniversitesi bir öğrencisini kaybetti 

belki, belki bir anne baba evladını kaybetti, bir kız kardeş ağabeyini ama Yüce Allah bir sevgili kuluna daha kavuştu. Biliyoruz ki ruhun hala bizimle 

birlikte. Cumartesileri haliç kenarında antreman sonrası sohbetlerde bizimlesin. Biliyoruz ki biz senin yokluğunu fazlasıyla hissetsek de sen bizim 

yokluğumuzu hissetmiyorsun. Mekanın cennet olsun. Sevgili takım arkadaşımız, sevgili kardeşimiz UĞUR BAŞUSTA
Çağatay Çerci

Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı Adına 

Delikanlı kardeşim, süper insan;

 Çok erken oldu bu ayrılık dostum, oysa ki daha yeni alışıyorduk birbirimize. Çok güzeldi seninle her şey eğlenmek, gezmek, sohbet etmek, gül-

mek… Farklı bir yer edinmiştin, kendini herkese çok sevdirdin ve her zaman yerin ayrı olacak. Nasıl unutulur ki seninle geçirdiğim güzel zamanlar, 

beraber daha çok şey paylaşacaktık kardeşim ama sen her zaman bizimlesin biliyorum. Seni çok özleyeceğiz biricik dostum,her zaman gülen yüzün 

ile hatırlanacaksın,mekanın cennet olsun Uğur..

Enis Özgür



Uğur'a...

 Günlerden 10 Nisan 2011. Sabah aldığım bir haber, beni derinden sarstı. Hayır! İlk başta düşünüyorum şaka olabilir diye? Sonra böyle şaka olur 

mu diye düşünüyorum. Olamaz ! Bu arada hala inanmıyorum. Konduramıyorum. Çünkü böylesine hayat dolu bir insan ailesini, bizleri bırakıp 

gitmez diye. Başlıyorum araştırmaya haber bulmaya çalışıyorum, gözle görülebilir bir kanıt. Belli bir süre bulamıyorum ama sonra acı gerçekle 

karşılaşıyorum. Bir kez daha yıkılıyorum. Daha yaşanacak güzel günlerin olduğunu biliyorum çünkü. İnanın, Uğur Başusta gerçekten çok iyi bir 

arkadaştı. Onun dostluğuna arkadaşlığına ihtiyacımız vardı. Ama şunu biliyorum ki ben ve arkadaşlarım, onu her anımızda yaşatacağız. Bizlerin hep 

yanındaymışsın gibi... Huzur içinde uyu Uğur Başusta...

Z.Ceren Dumlupınar

 Biri şaka demeliydi o an..Biri çıkıp sizi kandırdık aslında hepsi bir şakaydı demeliydi..bekledik ama olmadı. Şimdiyse her an gelecekmişsin gibi bir 

bekleyiş bizdeki.Her an yeniden gülen yanaklarını görecekmişiz gibi.. Alışamadık alışılmıyor bu duruma.. Zor geliyor yokluğun hala..Üzüldük ağladık 

birbirimize sarıldık durmadan her an birini daha kaybedecekmişiz gibi her an biri daha gidecekmiş gibi aramızdan… Canımız yandı..Oysaki biz 

birbirimizi hiç üzmezdik,hep gülerdik doyasıya hep güldürmüştün bizi..Sadece gülüyorduk her şeye inatla..yeri geldiğinde ölümlere bile gülümsedik 

..Peki ya şimdi..bu kelime bile a geliyor sana dair..Sen bu kadar yardımsever bu kadar iyiyken bu kadar herkese yetişmeye çalışırken.. herkese yardım 

ederken keşke bizde sana elimizi uzatabilseydik o an… Keşke o an hiç olmasaydı hatta. Daha çok günümüz vardı yaşayacağımız daha çok anılar daha 

çok kahkahalar bırakacaktık geride..Şimdi yaşanılan bize hiç yakışmadı..hayata inatla gülen insanlara hiç yakışmadı…Ardında kalan gözler bıraktığın 

herkes seni hala arıyor her tarafta..Seni çok özlüyoruz ve özleyeceğiz.Sen bizim Uğurumuz olarak kalacaksın.Seni hiç unutmayacağız… 

Dilan Aydın

 Uğurum….Bu yazıyı benim için yazmak çok zor.Seninle geçirdiğimiz her dakika gözümün önünden geçiyor.Nasıl unutabilirim ki zaten beraber 

gülmekten kırıldığımız dakikaları, yaptığın iyilikleri….Artık hiçbir maçı izlemek eskisi kadar keyif vermiyor.Maçlarda beraber kopmalarımızı, ice-

tower oynarken yaptığın o el sitilin karşısında şaşkınlıkla karışık gülmekten öldüğümüz dakikaları, taksim sokakların da dolaştığımız zamanları, her 

laboratuar dersinden önce ödev yama telaşıyla koşturduğumuz zamanları hiç birini unutamam…Hepsi de çok eğlenceli anılarda...Ne olurdu sadece 

bir şaka olsaydı bu yaşanılan…daha çok beraber güleceğimiz anlar vardı önümüzde….Hala inanmak istemiyorum.Gözlerim her yerde seni arıyor…O 

gülen yüzünü, pembe yanaklarını…Keşke o an hiç yaşanmasaydı…Keşke elimizden bir şey gelseydi de yaşanmasaydı bu acı…seni çok özledik canım 

arkadaşım…Mekanın cennet olsun…Şunu unutma ki seni hiç ama hiç unutmayacağız…

Merve Arık



Herkese Merhabalar,

	 Kadir	 Has	 Üniversitesi	 Öğrenci	 Konseyi	 ve	 Öğrenci	

Kulüpleri’nin	birlikte	hazırladığı	Dergi’nin	ilk	sayısının	heyecanını	

yaşıyoruz.

	 İlki	 1999	 yılında	 kurulan	 Kulüplerimizin	 sayısı	 bugün	 8’i	

Selimpaşa	Merkezli	olmak	üzere	40’a	ulaşmıştır.	Bunların	20’sini	

meslek,	20’sini	ise	hobi	kulüpleri	olarak	ayırmak	da	mümkündür.

	 Her	 yıl	 Kulüplerimiz;	 birbirinden	 değerli	 akademisyenlerle,	

konusunda	 uzman	 kişilerle	 düzenledikleri	 konferanslarla;	 her	

alanda	 tanınan,	 sevilen	 sanatçılarla,	 gazetecilerle,	 yazarlarla,	

kariyerinde-mesleğinde	büyük	başarılar	 kazanmış	yöneticilerle	

yaptıkları	 söyleşilerle;	 gerçekleştirdikleri	 sertifikalı	 eğitim	semi-

nerleri,	fotoğraf	sergileri,	mesleki	gezilerle	her	geçen	gün	artan	

başarılı	etkinliklere	imza	atmaktadırlar.

	 Diğer	 yandan;	 eğitmen	 hocalarının	 desteğiyle	 hazırladıkları	

tiyatro	 oyunları,	 dans	 gösterileri	 ve	 müzik	 dinletileri	 ile	 büyük	

beğeni	 toplamakta;	 Üniversitemizi	 üniversitelerarası	 etkin-

liklerde,	 festivallerde	 ve	 yarışmalarda	 başarıyla	 temsil	 ederek	

ödüller	kazanmakta,	ilk	derecelerde	yer	almaktadırlar.

	 Gerek	Öğrenci	 Konseyimiz,	 gerekse	Öğrenci	 Kulüplerimiz;	

başta	 Kişisel	 Gelişim	 ve	 Kariyer	 Günleri	 ile	 Khasfest	 olmak	

üzere	 Üniversitemizin	 çeşitli	 birimleri	 tarafından	 düzenlenen	

önemli	etkinliklere	de	büyük	destek	vermektedirler.	

	 Aynı	 zamanda,	 sosyal	 sorumluluklarının	 bilincindeki	

Kulüp	 öğrencilerimiz	 çok	 sayıda	 sosyal	 sorumluluk	 projesinin	

planlanması	 ve	 hayata	 geçirilmesi	 aşamalarında	 bizzat	 yer	

almaktadırlar.	 Şu	 anda	 Üniversitemiz	 tarafından	 yürütülmekte	

olan	“Komşuluk	Hakkı	Projesi”	içinde	yer	alan	Cibali	İlköğretim	

Okulu’nda	 etüt	 ağabeyliği-ablalığı	 yapmak,	 Okul’un	 eksikler-

inin	 tamamlanması,	 görsel	 açıdan	 binaya	 ve	 Okul	 bahçesine	

katkıda	 bulunulması,	 Batman	Kozluk	Çok	Programlı	 Lisesi’nin	

kütüphanesine	 ihtiyaç	 duyulan	 kitapların	 temin	 edilmesi,	 Türk	

Çocuk	 Nörolojisi	 Vakfı	 tarafından	 zihinsel	 ve	 ruhsal	 engelliler	

için	Çorlu’da	kurulan	Bakım	Merkezi’nin	yine	ihtiyacı	olan	kıyafet,	

ayakkabı,	 oyuncak,	 kitap	 vb.’nin	 temini,	 Kızılay	 tarafından	

düzenlenen	“Kan	Bağışı	Kampanyası”nın	Üniversitemiz	bünyes-

inde	gerçekleştirilmesi,	doğa-iklim	ve	insan	sağlığı	konularında	

hepimizi	daha	da	bilgilendirmek	amacıyla	 İstanbul	Çevre	Kon-

seyi	Federasyonu	ile	“Çevresel	Sürdürülebilirlik	Seminerleri”nin	

düzenlenmesi,	 AB	 Gönüllü	 Hizmeti	 çerçevesinde	 eğitim	 alan	

öğrencilerimizin	 Avrupa’nın	 çeşitli	 şehirlerindeki	 Sivil	 Toplum	

Kuruluşları’nda	 çalışması	 Kulüplerimizin	 yakın	 zamanda	 sona	

erdirdiği	veya	halen	devam	etmekte	olan	Projelerinden	sadece	

birkaçıdır.

	 Tamamen	öğrencilerimiz	tarafından	hazırlanan	ve	büyük	bir	

şevkle,	özveriyle	çalışarak	ortaya	çıkardıkları	Dergi’nin	de	hem	

Üniversitemiz’den	 haberler	 vererek,	 hem	 de	 birbirinden	 ilginç	

konulara	ve	konuklara	yer	vererek	her	sayısında	giderek	artan	

bir	ilgiyle	takip	edileceğine	inanıyorum.

	 Dergi’de	emeği	geçen	herkesi	 tebrik	ediyor	ve	başarılarının	

devamını	diliyorum.

Öğr.	Gör.	M.	Leyla	ÇOLAKOĞLU

Öğrenci	Kulüpleri	Koordinatörü



AİLe	İŞLeTMeLerİ	NeyİMİz	OLUr?	

İşadamlarına	 “Hayatınızda	en	 çok	önem	verdiğiniz	 iki	 şey	nedir?”	 diye	 sorulsa,	 pek	 çok	
kişinin	cevabının	“ailesi”	ve	“işi”	şeklinde	olacağını	düşünüyorum.	Bu	iki	unsuru	aynı	anda	
kapsayabilen	yegane	yapının	ise,	“aile	işletmeleri”	olduğunu	söyleyebiliriz.	

	 Aile	 işletmeleri,	 aile	 ve	 işletmenin	 birbirine	 kenetlenmiş	 ve	

iki	 ayrı	 sistem	 olarak	 karşılıklı	 etkileşim	 içinde	 bulundukları	

bir	 oluşumu	 ifade	 eder.	 Bu	 iki	 sistem,	 varoluş	 nedenleri	 ve	

varlıklarını	sürdürebilme	konusunda	farklı	değerlere	sahip	olup,	

kendi	 içinde	belli	öğeleri	ve	 işleyiş	kurallarını	barındırmaktadır.	

Aile,	duygusallığın	etkili	olduğu,	üyeliğin	doğumla	başlayıp	hay-

at	 boyu	 sürdüğü,	 aile	 fertleri	 arasında	 bağlılığın	 esas	 alındığı,	

ailenin	ihtiyaçlarının	ve	istikrarı	korumanın	öncelendiği;	 işletme	

ise,	 mantığa	 dayalı	 ve	 görevlerin	 tanımlanması	 temeli	 üzer-

ine	 bina	 edilen,	 ilişkilerin	 sözleşmeye	 bağlı	 olduğu,	 işletme	

ihtiyaçları,	 değişim	 yönetimi,	 performans	 ve	 verimliğin	 önemli	

olduğu	bir	sistemi	ifade	eder.	İşletme	sahipleri	ve	ortakların	bu	

iki	sistemin	işletme	üzerindeki	etkisi	ve	öneminin	farkında	olarak	

faaliyetlerini	sürdürmeleri	işletmelerin	başarısında	belirleyici	ola-

bilmektedir.

	 Bu	alanda	yapılan	bazı	araştırmalardan	elde	bulgulara	göre,	

ABD’de	 kayıtlı	 işletmelerin	 yüzde	 90’ı,	 İspanya’da	 yüzde	 80’i,	

İtalya’da	 yüzde	 95’i,	 İsviçre’de	 yüzde	 85’i	 ve	 Türkiye’de	 de	

yaklaşık	yüzde	95’i	aile	işletmesidir.	Bu	veriler,	aile	işletmelerinin	

ülke	 ekonomilerinde	 de	 önemli	 bir	 ağırlığa	 sahip	 olduğunu	

göstermektir.

Aile	 işletmeleri,	 etkilediği	 ve	 etkilendiği	 taraflar	 (kurucu,	 hiss-

edarlar	ve	diğer	aile	fertleri,	profesyonel	çalışanlar,	ülke	ekono-

misi)	 açısından	 farklı	 anlamlar	 ifade	 etmektedir.	 Bu	 bağlamda	

aile	işletmeleri;

-	Kurucu	için,

-	Hayallerini	gerçekleştirdiği	ve	yaşattığı	bir	eser,

-	Çocuklarının(ailenin)	geleceğinin	teminatı,

-	Aile	fertleri	için,

-	Aile	birliğini	sağlamanın	ve	sermaye	bütünlüğünü	korumanın	

en	etkili	aracı,

-	Aile	kimliğinin	ve	mirasının	önemli	bir	parçası,

-	 İhtiyaç	 ve	 isteklerini	 karşılayabilmelerine	 imkân	 sağlayan	 bir	

finansman	kaynağı,

-	yeni	nesil	gençlerin	geleceğinin	ve	kariyer	gelişimlerinin	temel	

belirleyicisi,



-	Profesyonel	yöneticiler	için,	

- Bilgi ve birikimlerini hayata geçirebilecekleri ve kariyerlerini 

geliştirebilecekleri bir ortam,

- Ekonomik başarı için bir araç,

- Ülke ekonomisinin ise "lokomotif ’"i,

olarak görülürler. Konu bu açıdan değerlendirildiğinde, aile 

işletmelerinin bütün taraflarca önemi ortaya çıkmaktadır. 

 Peki bu, her durumda böyle midir? Yine verilere bakıldığında, 

ABD’de yapılan araştırma sonuçları, bu işletmelerin yaklaşık yüzde 

40’ının ilk 5 yıl içerisinde iflas ettiğini, geri kalanların yüzde 66’sının 

birinci nesilde ya kapandığını ya da el değiştirdiğini, ancak yüzde 

20’sinin ikinci nesile kadar yaşayabildiğini göstermektedir. İkinci nesile 

geçebilen her 100 aile işletmesinden da ancak 3 - 4’ünün üçüncü ne-

sile aktarılabildiği belirtilmektedir. İngiltere, Fransa, İtalya, İsviçre gibi 

Avrupa ülkeleri yanında, ülkemizde de benzer sonuçlar elde edilmiştir.

 Aile işletmelerinin büyük çoğunluğunda görülen başarısızlık 

ve kısa ömürlü olmalarının birçok sebebinden söz edilebilir. En 

önemli nedenlerin başında aile ve işletme arasında sağlıklı bir den-

genin kurulamaması, bunun bir sonucu olarak da ortaya çıkabilecek 

muhtemel sorunların önlenmesine yönelik gerekli düzenlemelerin 

yapılamaması olduğu söylenebilir. Bu bağlamda aile işletmelerinin 

“önce iş, önce aile” ikilemi arasında sıkıştıkları görülmektedir. Bu-

nun altında yatan en önemli problemin ise, aile işletmelerinin 

kurumsallaşamamaları olduğu söylenebilir. Çünkü aile işletmelerinde 

sermayenin korunması ve sürekliliğin sağlanması, aile değerlerini göz 

ardı etmeden, işletme öncelikli bir anlayışla hareket edilerek, gerek 

örgütsel gerekse aile fertleri arasındaki ilişki ve iletişimi sağlıklı bir 

zemine kavuşturacak kurumsal bir yapının oluşturulması ile müm-

kün olabilir. Bununla birlikte Türk müteşebbislerinde, büyük bir öz-

veriyle kurdukları ve fedakârlıklarla belirli büyüklüğe kavuşturdukları 

işletmelerini “kurumsal birer yapı olarak” değil, “aile içi ticaret işi 

olarak” görme yaklaşımının baskın olduğu görülmektedir. Durum 

böyle olunca, aile içi mücadelelerin işe yansıdığı, kurumsallaşmaya 

dönük çalışmaların sürekli ertelendiği, sorunların çözümünün za-

mana bırakıldığı ve devir planının yapılmadığı görülmekte, kurucu-

nun vefatı veya herhangi bir şekilde işten ayrılması durumunda ise, 

aile işletmelerinin büyük çoğunluğunun kapandığı ya da dağıldığına 

şahit olunmaktadır. Bu akıbetten bir şekilde kurtulabilenlerin bir 

kısmının kaderi ise, bölünmek ve bölünen her bir parçanın genellikle 

birbirine rakip olması gibi bir durumla karşı karşıya kalması şeklinde 

olmaktadır. Böyle bir durumda ise aile işletmeleri,

- Birkaç neslin ömrünün ve emeğinin heba olması,

- Aile itibarının kaybedilmesinin bir nedeni,

- Aile birliğinin bozulmasının ana kaynağı,

- Aile fertleri arasında anlaşmazlıklar ve veliaht kavgalarının merkezî 

noktası,

- Aile fertleri ve profesyonel çalışanların çatışma alanı,

- Aile fertlerinin geleceğe ilişkin kariyerlerinin önündeki en önemli 

engel,

- Nitelikli profesyonel yöneticilerin çalışmak istemedikleri bir işletme,

- Ülke ekonomisinin kan kaybetmesinin sebeplerinden biri olabilir.

 Sonuç itibariyle aile işletmeleri, kurucu veya aile fertlerinin yaptıkları 

ya da yap(a)madıkları nedeniyle, bir huzur ortamı veya çatışma 

alanı olabilir; diğer bir ifadeyle ailenin geleceğinin güvence altına 

alınabileceği ya da geride birçok insanın mağdur olabileceği bir varlık 

olabilir.

Dr.	Nihat	ALAyOĞLU	

BİZE HAS HABERLER

  Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tasarım konularıyla ilgile-
nen, tasarım becerisini keşfetmeye hevesli ve bu alanların eğitimini deney-
imlemek isteyen  gençlere yönelik  3 saatlik  bir atölye çalışması düzenli-
yor.  Tasarım Atölyesi-4’de, "Saatlerimizi Kuralım" projesi kapsamında 
öğrencilerden çeşitli malzemeler kullanarak yaratıcı duvar saatleri 
tasarlamaları istenecek.

 3 saatlik süreç; tanışma, projeyi örneklerle açıklama ve projeyi 
gerçekleştirme olarak planlanıyor.

   İlgilenen tüm orta öğretim öğrencileri Tasarım Atölyesi’ne katılabilirler.

   22 Mayıs’taki atölye çalışması 13.30-16.30 saatlerinde olup, katılım ücret-
sizdir.

Ayrıntılı bilgi için: 0212 533 65 32 (1224-1223)
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‘Para Durumu’ nasıl ortaya çıktı?

  Hep makro konuşuyoruz. Makro konuşmaktan insanlar sıkıldı artık. İnsanlar ben buradayım demek istiyor. Ferit Bey’le böyle bir girişimin ihtiyacını 
konuşuyorduk. Sonra ‘’Özlem sen yap’’ dedi ve beni görevlendirdi. Aslında toplumsal bütün olaylarda baktığınız zaman olay bireyde bitiyor. Dolayısıyla 
bireyin eğitimi çok önemli. Utanma ve suçlamaları engellemek için de eğitim önemli. Şarkılarımızda bile ‘’Paranın ne önemi var mühim olan insanlık’’ 
diyoruz. ‘Para konuşmak ayıptır’ bu geleneklerimizde var.
  
  ‘’Para elimizin kiri’’; ‘’Para ile işim olmaz’’, ‘’Paradan anlamam’’ diyoruz evet. Bunları aşmamız lazım. Oysa para ile hayatımız bir bütün, ayrıştıramayız. 
Bütünlüğün içerisinde yönetmemiz gereken bir kavram. Nasıl her şeyi yönetiyorsak bunu da yönetmeliyiz.

Genelde insanlar düşünüyor ki ‘Param olsun mutlu olayım’. Aslında tam tersi mutlu 
olup güvenli olunca para zaten geliyor. Çünkü o zaman iş görüşmesinde hep dik otu-
ruyorsunuz; o enerji de yansıyor. Özgüven; umut; büyük düşünmek; mental blokları 

kaldırmak… Hakikaten her borç ödenir.

Nasıl yöneteceğiz peki parayı?
  Paraya ok diyorum ben. Yay da bütçe. Çeviriyorsun; geriyorsun ama kontrol sende. Parayı 
ok gibi görüyor olmamız lazım; dolayısıyla kontrol sizde. Bu da para açılımı gibi bir şey. 
Parayı konuşabilmek gerek. Ben bankaları da geziyorum. Mesela anlatıyor şube müdürü; 
simit alıp volta atanlar varmış banka önünde dönüp dolaşıyor soru soramıyorlarmış 
saatlerce. Bunlara gerek yok.

Bu kadar eğitim almışsınız; makro kavramları bir kenara bırakıp 
sokaktaki insanın anlayacağı dilden konuşmak sizin için zor 
olmuyor mu?

 Anneannemi alıyorum karşıma anlatıyorum; ‘Anneanne sen anladın mı’ diyorum. 
Eğlenceli hale getirdik; para durumunu. 5 çayı sohbetinde para konuşmak gibi. Amaç para 
konusunu bağrımızdan çıkartıp konuşmak. Bazı finanstan anlamayan arkadaşlarıma da 
öyle anlatıyorum.

Para bağrımızda kaldıkça; konuşamadıkça ne gibi sorunlar ortaya 
çıkıyor?

  Para  okulda öğreniliyor. Ailede öğreniliyor. Ahmet belli bir şekilde Ayşe belli şekilde 
öğreniyor. Birisi harcamak birisi biriktirmek istiyor. Birisi kötü para eğitimi görmüş, diğeri 
iyi para eğitimi görmüş. Evleniyorlar. Birbirlerini anlamak istiyorlar ama anlayamıyorlar. 
Dolayısıyla parayı konuşmak paranın geçmişini anlamak gerek. Biraz psikoloji gibi. Para 
geçmişini anlamak gerek ki eşlerinin neyi neden yaptığını anlayabilsinler. Evlilere de o 
anlamda çok tavsiyem oluyor.

Dediniz ya ‘bağrımızda’ diye. Gerçekten de öyle anneanneler-
imiz göğüslerinde taşırdı parayı; o kadar gömmüşüz parayı yani 
bağrımıza öyle mi?

  Evet ama kültür taşa yazılı bir şey değildir. Ne yapıyoruz? Sorun en son raddeye gelince 
konuşuyoruz artık o raddede de bir şey yapılmıyor. Utanmak suçlanmak yerine bilinçlenip 
kontrolü paradan almak gerek. ‘Zaten param yok ki ne yapayım’ denebiliyor. Para yönetimi 
ne kadar paranız olduğuyla alakalı bir şey değil oysa. Hakikaten kontrolü ele geçirmekle il-
gili bir şey. İkincisi samimi olunmaması. Kendimize bile samimi değiliz. Arkadaşımız borç 
para istediğinde içimizden ‘Nereden çıktı bu’ diye geçirirken ‘Aa tamam vereyim’ diyoruz.



Peki çocuklarımıza para eğitimini nasıl vermeliyiz ki Ahmet ve Ayşe gibi sorun yaşamasınlar?

 Çocuk söylediğini değil gördüğünü yapıyor. Samimiyet lazım birinci kural o. Sözlerinizle para kullanımınızın ahenk içinde olması lazım. Para neden 
biriktirilir, anlatmak lazım. Para ile olan ilişkisine 4-5 yaşından itibaren; bir şey almak istediği andan itibaren başlayabilirsiniz. Oyuncağı için parasını 
kendisi biriktirir. Süper markete gittiğinizde 2-3 lira ile o alışveriş yapsın. Evde yapılması gereken. temel şeyler için para teklif edilmemesi lazım. Yani 
yatağını topladı diye para verilmemesi lazım. Çocuğa okul için üniversite için birikim deyince çok uzak bir şey gibi geliyor. Fakat diyelim elektrik 
faturası 110 lira geldi. Faturayı düşürmede gösterdiği özen için aradaki fark çocuğa ödenerek para birikimi; tasarruf teşvik edilebilir

Türkler parayı nasıl harcıyor?

  İlk gözüme çarpan şu: Konuşmuyoruz. Bir gizlilik var.

Kazancımızla ilgili de bazen açık olamıyoruz değil mi?

  Evet kesinlikle. Uzun dönemli düşünmüyoruz. Kriz var diyoruz. İleriyi planlamıyoruz. ‘Bu seneyi nasıl çıkarırız’ diye değil ‘yaş ortalaması artıyor 80 
yaşına kadar paramızı nasıl idame ettiririz’ diye düşünmemiz lazım. Birikim olmazsa olmaz bir şey. ‘Birikim yapacak para yok ki’; öyle bir şey yok. Km 
bana bütçesini verirse ona göre plan yaparım.

İyi de karnını doyuramayan kirasını ödeyemeyen insanlar da çok bizim ülkemizde. Onlar neyi biriktirecek? On-
lar için de plan yapar mısınız?
  
  Bu herkes için söz konusu. Onlar için de inanç ve plan yapmakla ilgili bir şey. Yarına focus olmak gerek. Ayağı yere basan planlar 
oldukça mümkün olur. Ümitsizlik olmaması lazım. Hedef koymak lazım. İlham almak lazım. Hayalle başlamak lazım; bu da biraz 
özenmekle oluyor. Diyelim siz bir iş görüşmesine gidiyorsunuz. Görüştüğünüz kişinin karşısında kendinizi eğik otururken düşünün; 
bir de dik otururken düşünün. İş almak için gidiyorsunuz.

Bir şey daha sormak istiyorum. Diyelim ki yakınımızda, ailemizde borç batağına saplanmış bir kişi var. Dediğiniz 
gibi o güne kadar saklamış bıçak kemiğe dayanınca paylaşmış; o kişiye karşı ne yapmak gerek?

 Borç meselesini kişiden ayırmak gerek. Sen kötü başarısız aptal değilsin. Bu sadece kötü bir para yönetimi örneği olmuş diyerek bunu 
ayrıştırabilirsin. Bu kötü yönetimi kişiden ayırmak gerekir. Bunun bir öğrenme olduğunu görmek gerek.  Üçüncüsü suçlamamak 
gerek; belki söylemediği borçları da var. Bunu her aile yaşıyor. Her ailede böyle bir kişi vardır. Dolayısıyla o kişileri suçlamadan 
utandırmadan anlayışla davranarak yön göstermek birinci koşul. Ben borçlanmayı diş ağrısına benzetiyorum. Kökünü temizlemeden; 
kanal tedavisini yapmadan yine geri geliyor. Orada o kişiyi zorlamak lazım. ‘’Sen neden borca girdin. Bunu analiz et, kendin düşün. 
Başkasının hayatını mı yaşamaya çalışıyorsun; başkasını mutlu etmeye mi çalışıyorsun vs’’ diyerek… İnsanın kendisiyle hesaplaşması 
lazım. Yardımın parayla olmasına gerek yok. İşte öğrenme safhası bu. Nicelerini görüyoruz Alem gibi dergilere çıkıyorlar borçlarını 
ödeyemiyorlar. Altın kural var: kazandığınızdan az harcayacaksınız. Bunu yapınca hiçbir şey olmaz. Milli piyango kazananların yüzde 
50’si eskisinden daha fakir oluyormuş. Yani para yönetimi paranın ne kadar olduğuyla ilgili değil. Duygularla isteklerle ihtiyaçlar 
karışabiliyor. Para yönetmek işte bunu yönetmek demek. Parayı yönetmek aslında hayatı yönetmek.

Sizin ailede parayı kim yönetiyor?

  Eşimle beraber yapıyoruz. Oturuyoruz çayımızı koyuyoruz. Ne kadar harcamamız gerek; ne kadar biriktirelim? Bazen bu konuşmalar tatlı oluyor 
bazen olmuyor. Her ailede olduğu gibi paranın dar olduğu  zamanlar oluyor.

Para Durumu’nda en çok ne merak ediliyor? En çok ne tür sorular geliyor size?

  Borçlarla ve ilişkilerle ilgili. Arkadaşım borç istedi ne yapmalıyım? Eşimle para konusunu bir türlü konuşamıyoruz? Yatırımlarla ilgili 
de geliyor ama bunlar daha ağırlıklı.

HABER: N. TALHA DOLU –  KARİYER KULÜBÜ



ATİLLA	SANDIKLI

Tunus ve Mısır’daki Gelişmeleri Anlamak

 Yeni yılla birlikte Ortadoğu’da neler oluyor? Ortadoğu kaynıyor. 
Tunus’ta işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği ve yolsuzluk gibi sorun-
lar altında ezilen halkın isyan ederek otoriter Devlet Başkanı Zeynel 
Abidin Bin Ali’nin istifasını istemesi ile başlayan gelişmeler Bin Ali’nin 
ülkeden kaçışı ile sonuçlandı.

 Halkın özgürlük mücadelesinin başarı ile sonuçlanması Ortadoğu’da 
diğer otoriter yönetimlerin temellerini sarstı. Başta Mısır ve Yemen 
olmak üzere diğer ülkelerdeki otoriter yönetimlerin tedirginliği arttı.
 
 Çok geçmeden Tunus’la benzer sorunları yaşayan Mısır halkı 
ayaklandı. Muhammet Hüsnü Mübarek gidene kadar eyleme devam 
etmekte kararlı olan Mısır halkı eylemlerini sürdürüyor. Yemen’de ül-
keyi 30 yıldır demir yumrukla yöneten Ali Abdullah Salih’in istifası 
için düzenlenen protesto gösterileri yayılıyor. Ürdün’de halkın protesto 
gösterileri artıyor. Yönetimler tavizler verse de halkın özgürlük ateşi 
sönmüyor. 

 Ortadoğu bu duruma nasıl geldi? Halkın otoriter yönetimler altında 
ezilmesi, fakirlik, işsizlik ve adaletsizlik önemli nedenler arasında 
sıralanabilir. Ancak sadece bu nedenler mi halkı ayaklanmalara sevk 
etti? Halk nasıl örgütlendi ve harekete geçebildi? Halkın iletişim 
imkânları, Facebook ve Twitter gibi sosyal haberleşme sitelerini 
kullanmaları örgütlenme ve harekete geçmek için yeterli mi?

 Bu soruların yanıtlarını bulabilmek için yakın geçmişi incelemek 
gerekli. Çünkü bu günü anlamak ve geleceği öngörebilmek için tarih 
bize önemli ipuçları vermektedir. Yakın geçmişe bakıldığında, Soğuk 
Savaştan sonra uluslararası sistemi etkileyen “Küreselleşme”, “Yeni 
Dünya Düzeni” ve “Büyük Orta Doğu Projesi” gibi birçok kavram or-
taya atılmıştır. Bu kavramların bugünkü gelişmelere etkileri var mıdır? 

KÜRESELLEŞME

 Bu kavramlardan ilki küreselleşmedir. Küreselleşmeyi en geniş 
anlamıyla siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda değerlerin ul-
usal sınırları aşarak dünya geneline yayılması şeklinde tarif edebiliriz. 
Küreselleşmenin siyasal, ekonomik ve sosyo-kültürel olmak üzere üç 
farklı dinamiği vardır. 

 Küreselleşmenin siyasal dinamikleri; özgürlük, demokrasi, in-
san hakları ve hukukun üstünlüğüdür. Bunlar ulaştırma, iletişim ve 
bilişim teknolojilerinden istifade edilerek bütün dünyaya yayılmaya 
çalışılmaktadır. 

 Küreselleşmenin ekonomik dinamikleri; serbest piyasa ekonomisi ve 

uluslararası ticaretin serbestleşmesidir. Bu dinamikler ise yönlendirme-
ler, teşvikler ve zorlamalar ile yayılmaya çalışılmaktadır. Bunun sonucu 
olarak uluslararası şirketlerin ve sermayenin etkisi artmaktadır. Sınır 
aşan ekonomik ilişkiler çeşitli devletlere mensup menfaat gruplarını 
birbirine bağlamaktadır.

 Küreselleşmenin sosyo-kültürel dinamikleri; Batı tarzı yaşam ve 
tüketim alışkanlıklarının bütün dünyaya yayılması, sivil toplumun ön 
plana çıkarılması ve uluslararası düzeyde örgütlenmesidir. Bunun so-
nucu olarak uluslararası sivil toplum örgütlerinin etkisi artmakta ve bu 
örgütler devletlerin iç siyasal gelişmelerine etki edebilmektedirler. 

YENİ DÜNYA DÜZENİ

 Küreselleşmenin ardından Yeni Dünya Düzeni kavramı tartışılmaya 
başlanmış ve SSCB ve Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra yeni bir 
dünya düzeninin kurulması beklentisi ön plana çıkmıştır. ABD tek 
süper güç olarak kalmış, Batı tarzı siyasal, ekonomik ve sosyo-kültürel 
sistemin dünyadaki etkinliği artmıştır.

 ABD’nin yeni yüzyılda nasıl bir dünya düzeni hedeflediği, Aralık 
1999’da yönetim tarafından yayımlanan “Yeni Bir Yüzyılda Ulusal 
Güvenlik Stratejisi” olarak adlandırılan belgede açıklanmıştır.  ABD, 
“Engagement and Enlargement - Angajman ve Genişleme” olarak tanımlanan 
bu stratejide, milli çıkarlarının ve değerlerinin geliştirilebileceği hedeflere 
seçici şekilde angaje olma yolunu benimsemiştir. ABD çıkarlarının 
yoğunlaştığı ve angaje olduğu bölgeler; Varşova Paktı ve SSCB’nin 
dağılmasından sonra güç boşluğu oluşan Orta ve Güneydoğu Avrupa, 
Orta Asya ve Orta Doğu’dur. 

 Dolayısıyla, Soğuk Savaş dönemindeki çevrelemenin yerini 
genişleme almış durumdadır ve hürriyet, insan hakları, demokrasi 
ve serbest piyasa ekonomisi değerlerinin yayılması hedeflenmektedir. 
Dünyada açık toplumlar ve açık pazarlar oluşturulmaya çalışılarak 
ABD’nin dünyadaki etkinliği genişletilmektedir.

 Serbest piyasa ekonomisi uygulayan demokratik toplumların 
geliştirilmesine yönelik “Genişleme” adı verilen politika üç hedefi 
kapsamaktadır:   Totaliter veya otoriter ülkelerde transformasyonun 
sağlanması; sorun oluşturan ülkelerde insan hakları, demokrasi ve ser-
best piyasa sisteminin geliştirilmesinin teşvik edilmesi, gerektiğinde bu 
ülkelerin zorlanması; demokratik değerlere ve serbest piyasa ekonomi-
sine sahip toplumlarda bu kavramların sürdürülmesinin sağlanması.

 Dolayısıyla Stratejinin üç hedefi; dışarıda demokrasi, hukukun 
üstünlüğü ve serbest piyasa ekonomisinin yayılmasını sağlamaktır. 



Demokrasilerde iktidarların seçimle değiştirilebildiği dikkate 
alındığında, ABD’nin, demokrasinin yaygınlaşması sayesinde gelişmekte 
olan ülkelerin iktidarlarını askeri güce başvurmadan siyasi ve ekonomik 
tedbirlerle şekillendirme imkânına sahip olduğu görülmektedir. 
Serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaştırılması ise son yıllarda durgun-
luk içinde olan ABD ekonomisi için yeni açılım ortamı yaratabilecek-
tir. Serbest piyasa ekonomisini uygulamaya başlayan yeni devletler, 
yeni pazarlar olarak ortaya çıkacak ve uluslararası ticaretin gelişmesine 
katkı sağlayacaktır. Pazardaki genişlemeden en büyük payı ise şüphesiz 
gelişmeleri yönlendiren ABD alacaktır. 

 Hukukun üstünlüğünün yerleşmesi ABD şirketlerinin elde ettiği 
hakların kalıcı hale gelmesi açısından önemlidir. Eskiden olduğu gibi bir 
iktidar değişikliğinde elde edilen haklar geri alınamayacaktır. Bu ned-
enle, bu kavramlar Yeni Dünya Düzeni’nin şekillendirilmesinde önemli 
moral değerler olarak ön plana çıkacaktır.

BÜYÜK ORTA DOĞU VE ORTA ASYA KALKINMA 
KANUNU

 ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi, 8 Nisan 2004’de, Büyük Orta 
Doğu ve Orta Asya’da ekonomik ve siyasi kalkınmayı sağlayacak pro-
gramlara yetki ve 3 yeni  kuruma destek vermek için, “2004” Orta Doğu 
ve Orta Asya’dan özel sektör ve sivil toplum kuruluşları liderleriyle bir-
likte, bölgede sivil toplumun ve siyasi partilerin gelişmesini, demokratik 
reformları, iyi idare pratiğini ve hukukun üstünlüğünü desteklemek için 
çok taraflı, kamu-özel Demokrasi Vakfını kurmak için yetkilidir. Özel 
vakıflar bu vakfa katılmaları için teşvik edileceklerdir.

 ABD Dışişleri Bakanı ve ilgili diğer hükümet kuruluşlarının 
başındakiler, Büyük Orta Doğu ve Orta Asya’ya yönelik siyasi ve 
ekonomik desteğin eşgüdümünde yeni yaklaşımları göz önünde 
bulundurmalıdırlar. Amerika Dışişleri Bakanı Büyük Orta Doğu ve 
Orta Asya’ya yönelik yardım için bir koordinatör atamaktadır. Bakanlık, 
bu kanunun yürütülmesini sağlamak için 2005’den 2009’a kadar her 
mali yıl için bir milyar dolar ödenek ayırmaya yetkilidir.

 Başkan, daha açık bir siyasi ve ekonomik sistemin gelişmesi ve Birleşik 
Devletler yardımının bu gelişmelerdeki etkisi, Büyük Orta Doğu ve Orta 
Asya Kalkınma Bankası, Kalkınma Vakfı ve Demokrasi Vakfı’ndaki il-
erlemeler konusunda 31 Ocak 2005 tarihinden başlamak üzere her yıl 
kongreye bir rapor sunacaktır.

BÜYÜK ORTADOĞU PROjESİ’NİN YANSIMALARI

 Büyük Ortadoğu ve Orta Asya Kalkınma Kanunu ile Ortadoğu bölgesi 
jeopolitik açıdan genişletilerek, kapsamına Kafkasya, Orta Asya ve Kuzey 
Afrika da dâhil edilmiştir. Büyük Ortadoğu Projesi’nin alt yapısıyla ilgili 
üç teşkilat kurulmuştur. Bunlar Demokrasi Vakfı, Kalkınma Vakfı ve 
Kalkınma Bankası’dır. Bu teşkilatlar bu projelerin finansman ve organi-
zasyonunu gerçekleştirmektedirler. ABD Orta Doğu’ya yönelik böyles-
ine önemli bir projeyi neden hayata geçirmiştir? 

 Gelişmelere baktığımızda dünya arenasında, Afganistan ve Irak 
Savaşları, Suriye, Libya ve İran’a karşı silahlı güç kullanma tehditleri, 
Gürcistan, Ukrayna, Lübnan, Kırgızistan, Tunus ve Mısır devrimleri gibi 
olaylar yaşanmaktadır. Buna paralel olarak Türkiye’de ise siyasi, ekono-
mik ve sosyal alanlarda keskin iniş çıkışların yaşandığı görülmüştür. 
Acaba yaşanan bu iç ve dış gelişmeler birbirinden bağımsız mıdır? Yok-
sa neden-sonuç açısından birbiriyle ilintili midir? 

 Büyük Orta Doğu projesi dört platformda uygulanmaktadır. Birinci 

platformda Batılı değerlerin yerleşmediği, despo tik	ve	terör	destekçi-
si	 diye	 adlandırılan	 ülkeler	 yer	 almaktadır.	 Afganistan	 ve	 Irak	
Savaşları	 bu	 açıdan	 değerlendirilmelidir.	 Sorunun	 ana	merkezi	
olarak	görülen	bu	 iki	 ülkeye	ABD	bizzat	güç	kullanarak	projeyi	
uygulamaya	çalışmıştır.	

	 İkinci	platformda	ise,	yine	otoriter	ve	Batılı	değerlere	karşı	çıkan	
rejimler	vardır.	Bunlar	İran,	Suriye	ve	Libya’dır.	ABD,	bu	ülkelere	
karşı	da	kuvvet	kullanma	 tehdidinde	bulunmakta	ve	bu	ülkeleri	
proje	doğrultusunda	değişime	zorlamaktadır.	Libya	ve	Suriye’nin	
katı	 tutumlarında	 değişikliğe	 giderek	 Batı	 ile	 uyumlu	 ilişkiler	
geliştirmeye	çalışmasının	bir	anlamı	olmalıdır.

	 Üçüncü	 platform	 ise;	 yine	 otoriter	 ama	 tehdit	 unsuru	 düşük	
olan	 ülkelerdir.	 Bunlar	 Orta	 Asya,	 	 Kafkasya	 ve	 Ortadoğu	
ülkeleridir.	 Bu	 bölgelerin	 özelliği	 SSCB	 ve	 Varşova	 Paktı	
dağıldıktan	 sonra	 büyük	 bir	 güç	 boşluğunun	 oluşmasıdır.	 Kaf-
kaslarda	 sırasıyla	Gürcistan’da	Kadife	Devrim,	Ukrayna’da	 Tu-
runcu	 Devrim	 olmuştur.	 Bunun	 yanı	 sıra	 Lübnan’da	 da	 Sedir	
Devrimi	 uygulamaya	 konmuştur.	 Orta	 Asya’da	 ise	 ilk	 devrim	
Kırgızistan’da	 gerçekleşmiştir.	 Son	 olarak	 Tunus’ta	 yasemin	
Devrimi	gerçekleşmiş,	Mısır’da	ise	devrim	için	ayaklanma	devam	
etmektedir.	Bu	ülkelerde	halk	Demokrasi	 ve	Kalkınma	Vakıfları	
aracılığıyla	örgütlenmektedir.	Örgütlenen	muhalefet	fakirlik,	gelir	
dağılımındaki	adaletsizlik,	yolsuzluk,	seçimlere	hile	karıştırılması	
gibi	 halkı	 rahatsız	 eden	 ve	 tetikleyen	 gelişmeleri	 ön	 plana	
çıkararak,	demokratik	açılımlar
sağlamak	amacıyla	devrim	yapmıştır.

	 Dördüncü	 platform	 Türkiye’dir.	 Hem	 yeni	 Dünya	 Düzeni’nin	
hem	 de	 Büyük	 Orta	 Doğu	 Projesi’nin	 model	 ülkesidir.	 Türkiye	
özgürlük,	 demokrasi,	 insan	 hakları,	 hukukun	 üstünlüğü	 ve	 ser-
best	 piyasa	 ekonomisi	 kavramlarının	 yerleştiği	 halkı	Müslüman	
olan	tek	ülkedir.	Hem	ekonomik	hem	de	dış	politika	başarılarının	
artması	 bölge	 halkı	 arasında	 Türkiye’yi	 cazibe	 merkezi	 ha-
line	 dönüştürmektedir.	 Müslüman	 toplumlar	 küreselleşmenin	
sağladığı	 imkanlardan	 istifade	ederek	Türkiye’yi	 yakından	 takip	
etmekte	ve	kendilerine	örnek	almaktadır.	

	 Sonuç	 olarak;	 Tunus’ta	 ve	Mısır’da	 yaşanan	 gelişmeleri	 sad-
ece	halkın	otoriter	yönetimler	altında	ezilmesi,	fakirlik,	işsizlik	ve	
adaletsizlik	gibi	önemli	iç	faktörlere	bağlamak	doğru	değildir.	Bu	
gelişmelere	en	az	iç	faktörler	kadar	küreselleşmenin	dinamikleri,	
yeni	 dünya	 düzeni	 ve	 Büyük	 Ortadoğu	 Projesi	 kapsamında	
yürütülen	 çalışmalar	 da	 etkide	 bulunmuştur	 ve	 bulunmaya	 de-
vam	edecektir.	yavaş	da	olsa	bölgedeki	otoriter	yönetimler	tari-
hin	sonsuz	sayfalarındaki	yerini	alacaklardır.	Bölgede	demokrasi	
denemeleri,	inişli	çıkışlı	bir	şekilde	gelişme	gösterecektir.	

	 Türk	Dış	Politikası;	özgürlük,	demokrasi,	serbest	piyasa	ekono-
misi	ve	barış	moral	değerleri	üzerinde;	hızla	değişen	dış	ve	iç	poli-
tika	ortamını	gerçekçi	ve	akılcı	bir	şekilde	değerlendirerek;	esnek-
lik,	eşitlik,	uluslararası	işbirliği,	proaktif	dış	politika,	milletlerarası	
hukuka	saygı,	tutarlılık	ve	güvenilirlik	prensiplerine	uygun	olarak	
bölgedeki	 barış	 ve	 istikrara	 katkı	 sağlayabilir.	 Vatandaşları	 ile	
birlikte	 bölge	 halkının	 güvenliğinin,	 refahının	 ve	 zenginliğinin	
sağlanması	hedefine	yönelebilir.	

Hazırlayan: Hamdi Fırat BÜYÜK
Uluslar Arası İlişkiler ve Siyaset Kulübü







İSTANBUL VALİSİ 
SAYIN HÜSEYİN AVNİ MUTLU röportaj ???
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Öğrenci: Sayın valim, İstanbul Valiliğine ilk atandığınız zaman 
karşılaştığınız en önemli gençlik sorunu neydi ve İstanbul'daki üniver-
sitelerde okuyan öğrencilerin sıkıntıları nelerdir?

Vali: Türkiye’de gençliğin en büyük sorunu bana göre işsizlik sorunu-
dur. Türkiye gençlik nüfusu çok yüksek olan bir ülke, her yıl ortalama 
bir milyon iki yüz bin civarında bir nüfus artışımız var ve ülkemizdeki 
genç nüfusumuzla da övünüyoruz. Yani genç bir ülkeyiz, bu bizim 
için çok önemli bir güç ancak bu gücü muhafaza etmemiz lazım. Bu 
genç nüfusu iyi eğitip ve dolayısıyla istihdam etmemiz lazım. Eğitim 
noktasında, açıkçası üniversitede eğitim görememe ve üniversit-
eye kaydolabilme noktasında tabi geçmiş yıllarda daha fazla sıkıntı 
vardı. Fakat bu problem yeni üniversitelerin açılması ve üniversite 
kontenjanlarının artmasıyla önemli bir oranda çözüldü. Yani hala boş 
olan kontenjanları var bazı üniversitelerin. Ve bence aslında bir okulda 
eğitim alıyor olmak da yeterli, geri kalan kısım öğrencinin kendisi ile 
ilgili. Yani artık hangi okulda olduğunuzda çok önemli değil, sizin bu 
okulda kendinizi nasıl yetiştirdiğiniz çok önemli. Çünkü, artık bilgiye 
ulaşım ortaklaştı, üniversitenizde elde edemediğiniz bilgiyi kendin-
izde araştırıp elde edip kendinizi donatabiliyorsunuz. Dolayısıyla, bilgi 
bağlamında artık şu veya bu üniversitede olmanın getirdiği avantaj bana 
göre artık sıfırlanmıştır. İş artık üniversitede okuyan gencin kendisine 
kalıyor, bu anlamda kendinizi yetiştirmenizde kalıyor. Türkiye’de bir 
çok üniversitenin açılmasıyla birlikte artık eğitimde fırsat eşitliği çiz-
gisini artık yakaladık. Ancak, gerek üniversite mezunları arasında ger-
ekse lise mezunları arasında işsizlik ile ilgili bir sorunumuz var. Gelişen 
Türkiye’nin bu sorunu aşacağına inanıyoruz, bu konuda ümitliyiz. Şu 
anda işsiz oranımız artmıyor, özellikle son geçirilmiş olan krizden 
sonraki hızlı toparlanma süreci içerisince %14'lerde olan işsizlik oranı 
%11'lere geriledi, bunun biraz daha düşmesi ve herkesin iş bulabilir 
hale gelmesi lazım.

 Üniversitelerle ilgili gençlerin sorunları nerde yoğunlaşıyor 
diyorsanız, bana göre, maddi açıdan değerlendirirsek eğer, yurt 
imkanları eskiye oranla daha iyi bir noktaya getirildi. Kredi ve Yurt-
lar Kurumu (KYK) şu anda yemek ücretlerinden yatak ücretlerine 
varıncaya kadar ve standartları itibariyle de İstanbul’da çok ciddi bir 
atak içerisindedir. Ancak İstanbul en çok öğrencimizin bulunduğu 
şehir olması itibariyle daha fazla yatırıma ihtiyacımız var. Özel yurt-
larla belki bu açık biraz karşılanıyor. Özel üniversitelerimizin yurtları 
var ama bu yurtların maliyetlerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. 
Dolayısıyla yurt maliyetlerinin düşürülebilmesi için KYK’nin daha 
merkezi noktalarda, üniversitelere yakın bölgelerde ihtiyacı karşılaması 
gerekiyor. Bir de kitaplar konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Biliyorsunuz 
ki artık ülkemizde ilkokul ve liselerde ders kitapları devlet tarafından 
karşılanıyor. Bu noktada bir hamlede üniversitelerde atılması gereki-
yor diye düşünüyorum. Çünkü ders kitaplarının fiyatları çok yüksek. 
Ders kitaplarının ücretsiz bir şekilde karşılanmasının yollarını aramak 
lazım.

Öğrenci: Sayın Valim İstanbul’daki üniversite yurt fiyatlarının 
ücretlendirilmesinde belirlenen bir çerçeve var mı?

Vali: Şunu ifade edeyim, yurtlarla ilgili tabii ki özellikle orta öğretim 
ile ilgili olan bu hizmeti verenlerle ilgi bir komisyonumuz vasıtasıyla 
bir belirleme yapıyoruz. Ama üniversite yurtlarıyla ilgili, tabi özel 
üniversitelerimiz önceden ilan ediyorlar. Mesela, yurtta kalacaksanız 
fiyatlarımız şu kadardır diye. Ancak, bazı üniversitelere kayıt yaptırmak 
durumunda kalan öğrenciler için çok fazla bir tercih şansı kalmıyor. 
Sonuçta üniversiteyi okumak önemli olduğu için yurt ikinci planda 
kalıyor öğrenci için. Bu durumda da üniversitenin belirlediği şartlarda 
kalmak durumunda kalıyor öğrenciler ve bu da haliyle maliyeti 
arttırıyor öğrenci açısından. Gönlümden geçen şudur ki, özel üniver-
sitelerimiz de eğitim amacıyla gelmiş olan çocuklarımızın aile bütçeler-



ine yük noktasında gerçekten biraz daha özverili olmalı ve belki okulla 
ilgili fiyatlarını ilan ediyorlar ama yurt zorunlu bir ihtiyaç, hiç olmazsa 
yurtlarla ilgili fiyatlarda makul bir ücret sunmaları lazım. Üniversiteyi 
bir eğitim kurumu olarak görmek ticari bir mantığın ötesinde bir fiyat 
politikası uygulamak lazım. Yani işi zorlaştırmak değil kolaylaştırmak 
lazım.

Öğrenci: İstanbul’da metrobüs hattı yapıldıktan sonra üniversite 
öğrencilerinin birçoğu metrobüsü kullanıyor. Belediyenin ücretlendirme 
konusunda bazı çalışmaları oldu. İlk üç durağa kadar bir indirim var an-
cak sonrasında herhangi bir indirim yok. Beş durak giden bir öğrencide 
aynı ücreti ödüyor, yirmi durak gidende. Diğer şehirler açısından 
kıyasladığınızda fiyatları uygun buluyor musunuz öğrenciler açısından, 
bu konuda herhangi bir talebiniz oldu mu?

Vali: Şimdi ortalamaya baktığınızda, bazen tek duraklık bir yolculuk ba-
zen on duraklık bir yolculuk yaparsınız ve bunun ortalaması makul be-
lirlen fiyata gelir. Tabi fiyat politikaları belirlenirken bu işin ortalamasına 
göre yapılıyor, çünkü hep kısa mesafede seyahat etmiyorsunuz, örgenciler 
için söylemiyorum bunu yolcular için söylüyorum genel olarak. Ama bir 
öğrenci sadece okuluyla 
irtibatlı olarak seyahat 
ediyorsa, bunun dışında 
çok fazla uzak durakların 
olduğu yerlere seyahat 
etmiyorsa, şehri gezmek 
için seyahat etmiyorsa, 
o öğrenci kısa mesafede 
bu kadar yüksek bir 
ücret ödediği içinde za-
rar ettiğini ve kendisinin 
korunmadığını düşünür. 
Bu tabii ki önemli bir 
konudur bende öğrenci 
olsaydım aynı şeyleri his-
sederdim. Bu konuyu 
ben değerli başkanımız 
Kadir Topbaş Bey ile 
paylaşacağım. "Öğrenci 
arkadaşlarımızın böyle 
bir sorunu var ne yapabil-
irsiniz?" diye. Bu konuda bir çözüm önerebilmem mümkün değil ama 
bu konuyu dediğim gibi Büyükşehir Belediyesi ile paylaşacağım. Ümit 
ediyorum öğrencilerden yana farklı, daha iyi bir politika geliştirebilirler.

Öğrenci: Sayın valim, kariyerine devlet kademesinde devam etmek istey-
en öğrenci arkadaşlarımıza önerileriniz nelerdir?

Vali: Biliyorsunuz ki artık her şey sınavla yapılıyor. Devletin her kadem-
esine girmek mümkün sınavda belirli bir başarı kaydıyla. Bunun yanında 
bir de mülakat gibi bir düzeni de içeriyor. Örneğin; hakimlik, savcılık 
sınavlarında yazılı sınav dışında mülakatta yapılıyor. Devlet memuriyetine 
talepte çok fazla, 100 kişinin alınacağı bir kuruma 1000 kişi başvuruyor, 
bu da işi zorlaştırıyor. Devlet memuriyetinde belki çok arzu ettiğiniz yer-
leri tutturamayabilirsiniz, bu da bir kısmet işi açıkçası. Kısmette ne varsa 
o çıkar karşınıza. Ama ben şunu söylüyorum: Kendi ayağınız üzerinde 
durarak girişimci olmak bana göre her zaman en iyisidir. Yani kendinizi 
devletin bir kurumunda bir işe hazırlamaya çalışmayın. Bana göre dev-
leti en son düşünün. Yani, bana sorsanız "Pişman mısın Vali Bey?" diye, 
hayır ben pişman değilim, işimi seviyorum, memur oldum ve ekonomik 
yönü de çok güçlü olmayan bir ailenin çocuğu olmak itibariyle  de memur 
olunca da sosyal refah seviyem bir anda arttığı için fevkalade de mutlu 

oldum, artı işimi seviyorum ve severek yapıyorum. Ancak, insan için en 
kıymetli şeyin özgürlük olduğunu düşünüyorum. Özgür olabilmek ise 
hiçbir yere bağlı olmamayı gerektiriyor. Elbette ki hepimiz hayata bağlı 
olacağız ama bunun dışında çok fazla şeye bağlı olmamak gerekir. Kendi 
kurallarını kendi koyan ve böylece daha özgür olan insanlara gıpta edi-
yorum. Dolayısıyla iyi düşünün taşının, daha şimdiden iyi planlayın, 
araştırın ve ille de şu okulu okudum ve kariyerim şu olmalıdır diye de 
düşünmeyin. Yaratıcı olmaya çalışın. Bakın açığımızı da söylüyorum size 
bir milyon üç yüz bin müteşebbis var ülkemizde, japonya’daki müteşebbis 
sayısı altı milyon. Demek ki ciddi bir müteşebbis açığımız var. Bana göre 
iyi düşünün, iyi kararlar almaya çalışın ama şunu merkeze alın: Benim 
için önemli olan zengin olmak değil, asla zengin olmak için uğraşmayın, 
asla sosyal bir kariyer, üstün bir pozisyon almak için uğraşmayın. Bunlar 
insanı çok etkileyen şeylerdir ve herkesin gençlik hayallerini süsler ama 
benim yaşıma geldiğinizde (55 yaş) o vakit diyeceksiniz ki sadece mutlu 
olmak için o işi yapmalıydım. Eşimi, dostumu, akrabamı daha çok ziyaret 
etseydim, annemle daha çok vakit geçirseydim, çocuklarımla daha çok va-
kit geçirseydim. Hayatta geriye döndüğüm vakit mutlu olma noktasında 
keşke daha çok şey yapsaydım diyebilirsiniz. Dolayısıyla hayat ile alış 
verişinizi mevki, makam üzerinden kurmayın, hayatla alış verişinizi mut-

lu olmak üzerinden kurun. 
Nasıl mutlu olursunuz? 1. 
Sağlığınız iyi ise, 2. Hiç 
kimseye muhtaç olmadan 
kendiniz idare edebilecek 
kadar geçimiz varsa mutlu 
olmamanız için herhangi 
bir sebep yoktur.

Örgenci: Sayın Valim 
Kadir Has Üniver-
sitesini mevcut üniver-
siteler arasında nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Vali: Evet, Kadir Has 
Üniversitesi 13. yılında. 
İstanbul, devlet üniver-
siteleri bağlamında çok 
köklü ve güzel üniver-
sitelere sahip bir şehir. 

Ama özel üniversitelerimizde bu konseptte yerini alıyor. Kadir Has 
Üniversitesi de bunlardan en kıymetlilerinden bir tanesi. Kurucusu 
çok kıymetli, bu üniversitenin kuruluş felsefesi de iyi insan yetiştirmek 
üzerine. Öğretim kadronuzun çok iyi olduğunu biliyorum ve sizi iyi 
yetiştirmek için çaba sarf ediyorlar. Yarın mezun olduğunuz zaman çok 
rahatlıkla Kadir Has Üniversitesi'nin mezunu olarak kendinizi gururla 
takdim edecek bir bilgi ve donanımda olacaksınız. Dolayısıyla böyle bir 
üniversitenin öğrencisi olmaktan her zaman gurur duyuyorsunuz diye 
düşünüyorum. Bu da önemlidir, ilerleyen süreçte bütün üniversiteler-
imizin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine inanıyorum. Kadir Has’ta bu 
konuda iyi eğitim veren bir üniversite. Mezun olanlarında, gerek özel 
gerek kamu hizmetinde kolayca iş bulabildiklerini biliyorum. Tabi ki 
burada kendini geliştirmek de yine öğrencinin kedisine düşen bir görev. 
Size burada kendini geliştirmenin yolları gösteriliyor, kendinizi aşmak 
size kalmış bir şey. Onun için iyi öğrenciler olarak hem de böyle bir 
okulun mezunu olarak önünüzdeki hayatı çok iyi değerlendireceğinizi 
ve güzel şeyler yapacağınızı düşünüyorum ve hepsinden önemlisi mutlu 
olacağınızı düşünüyorum. Sizin içinde mutluluğunuz içinde dua edi-
yoruz. Neticede iyi bir üniversitede okuyorsunuz bu üniversiteyi kuran 
rahmetli Kadir Has’ı da bu vesile ile anıyorum.

Öğrenci Konseyi
Hazırlayan: Mehmet Fatih ACEMOĞLU



MASAL KAHRAMANLARIMIZIN HUKUKİ STATÜSÜ

Sevgili okuyucular,

  Her biriniz bu yazıyı okuyup anlamlandırabildiğinize göre çocuk-
luk çağı sayılan 1 ile 6 yaş arasından geçmişsiniz demektir. Bu 
da bana uyurken zorlandığınız bu dönemlerde, ailelerinizin size 
masal okuduğu,ya da özel konuşmak istedikleri zaman bir başka 
büyüğünüzün sizi alıp “Aaa dur bakalım sen Kurbağa Prens’i biliyor 
musuuun?” diye başlayarak anlattığı zamanları da aştığınızı spekülatif 
aklımca öne sürüyorum. Pekiyi, her şey çok güzeldi o dönemlerde,ama 
bize anlatılan masalların iç yüzlerini hiç düşündük mü? Önce şu Selçuk 
Erdem karikatürüne bakalım sonra da biraz sorgulayalım bence. 

  Bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak ben de olayları hukuki yönünden 
ele almayı kendime borç bildim. Aldığım ailesel yardımlarla bu 
masalları bir de ben anlatmak istiyorum. Öncelikle en popüleriyle 
başlayalım. Bilenler bilmeyenlere anlatsın demeyeceğimiz bir masal: 
“Pamuk Prenses”.

 Olay örgüsünde neler yaşanmıştı? Pamuk Prenses’in babası 
kral,Pamuk’un annesi ölünce bir cadı ile evleniyor. Yalnız bu cadı 
birazcık takıntılı ve ilgi hastası. Narsizmin dibine vurmuş,egoizme yeni 
bir tanım getirmiş bir dişi kendisi,iki de bir sihirli aynasına soruyor 
“Ayna ayna,söyle bana,benden güzel var mı dünyada?” diye. Yok kral-
içem demezse ayna dünyası başına yıkılıyor vesaire. Bir gün Kral ölüy-
or ve mirasın tamamı cadıya kalıyor. Buyrunuz ilk hata: Mahfuz hisse 
yani saklı pay. Mirasçının yaşamında kimseye bırakamayacağı maddi 
miktardır saklı pay. Yani bir şeyler bağışlarken burada düşünmeniz 
gereken noktalar olacaktır. Karınız/Kocanız var mı? Üstüne üstlük 
çocuk var mı? Anne baba sağ mı? Bu olay nasıl çalışır ona bakalım. 
Öldüğünüzde “tüm mal varlığımı Ajdar’a Karşı Dayanışma Derneği’ne 
bağışlıyorum” diyebilmeniz için anne baba olmamalı,evlendiğiniz 
biri bulunmamalı ve bir anlık dalgınlığınıza gelip çocuk yapmış 
olmamalısınız. Zira bu durumlarda,yasal miras payları üstünden 
yapılan birkaç ek hesap ile üstünde tasarruf edemeyeceğiniz miktarlar 
bulunur.  Örneğin burada Pamuk’un yasal miras payı ¾ olmalıydı,saklı 
payı da Medeni Kanun’da belirtildiği üzere bunun da  yarısı,yani 3/8i 
idi. Ancak nasıl olduysa mirasın tamamı usulsüz bir şekilde üvey an-
nesine kalmıştır.

  Buradaki hukuksuzluğu geçelim,üvey anne yine egosunu ayna ile 
tatmin ederken,bu güzel sihirli aynamız Adriana Lima’yı falan es 
geçerek Pamuk’u ispiyonlar, “sizden güzeli var kraliçem,hem de hemen 
yanınızda,bak bak,Pamuk Prenses,nanik yapıyor.” (Burada babam 
bana hep “uzaklardaki bir yerde … isimli(halamın ismini söylerdi) biri 
var sizden daha güzel” diye söylerdi,halama gidip elmayı sunduğunda 
kapıyı açmadığından bahsederdi sonra aynaya kraliçe “başka” diye so-
runca Pamuk yanıtını aldığı şekilde olayı daha farklı boyuta taşımıştı)
Bir de bu ayna insanların özel hayatına tecavüz ediyor,kimin ne 
yaptığını yakın çekim ve de eş zamanlı bir şekilde gösteriyor! Utanmaz 
arlanmaz. Neyse işte. Sahibi aynadan da beter. Çağırıyor kraliyet 

avcısını,tiz vur kellesini diyor,üstelik bir de kalbini getir bana da tam 
olsun demeyi unutmuyor. Avcı da kabul ediyor. Ancak bu ahlaka ada-
ba aykırı bir anlaşma olduğu için geçerli değil,unutmayalım ki. Ancak 
cadı da avcıyı cinayete azmettiriyor burada. 

 Sonra avcımız alıyor okunu sırtına,baltasını beline,baltalar be-
limizde uzun ip elimizde diyerek Pamuk Prenses’i ormanda gezi-
ye çıkarıyor. Onu öldüremeyeceğini düşünüyor ve cadının hain 
planlarından bahsediyor,bir daha eve dönme ben olsam dönmem yani 
bilemeyeceğim diyor. Sonra da avlanması yasak orman hayvanlarından 
olan koruma altındaki bir ceylanı okla vuruyor,kalbini çıkartıp Pa-
muk Prensesin gömleğinden sarıyor ve kraliçeye sunuyor. Kraliçe de 
açıklamalardan tatmin oluyor. Burada da kaçak avlanmadan ötürü ok 
kullanma ruhsatına(?) el konulması lazım. 
 
  Pamuk Prenses’e bakalım,şu ana kadar mağdur olan o. Ama o da 
suçsuz değil. Gidiyor cücelerin evine giriyor. Haneye tecavüz açıkça. 
Bir de onların yemeklerini yiyor,özel eşyalarını kullanıyor. Yedi cüceler 
de onu tamam diyerek eve alıyorlar ve ev işlerini onun üstüne yüklüy-
orlar. Ancak bu da normal bir durum değil,İş Kanununa aykırı. Niye? 
Çünkü Pamuk ücretsiz olarak çalıştırılmakta. Karın tokluğuna diyen-
lere bile en azından bir maaş verilmektedir değil mi?

  Neyse o yüzsüz ayna,yine özel hayata tecavüz ederek Pamuk’un 
yaşadığını söylüyor,cadı da elmaya zehir katıyor ve bunu Pamuk’a veri-
yor. Gıda maddeleri tüzüğüne aykırı,hem de direkt olarak cana kastet-
me de bulunuyor. Pamuk yiyor elmayı ama boğazına takılıyor ve şok 
geçiriyor,yalancı ölüm olarak tanımlanan bir hale giriyor. Cüceler de çok 
üzülüyorlar falan,o kadar sevmişler ki ölü diye düşündükleri Pamuk’u  
camdan bir tabut içinde sergilemekteler. Vay canına diyen “nekrofili” 
prens de geliyor. İpin ucu kopuyor. Gülüm o ölü diyorsun,Nuh diyor 
peygamber demiyor,öpmeden bırakmam diyor. Yedi cüceler de eh peki 
madem diyerek izin veriyor. Öpüyor uyanıyor falan. Burada ne var di-
yebilirsiniz. Ölü olmamasına rağmen ölü sanılıyor Pamuk,zaten o ka-
dar beyaz ki ayırt edemiyorsun normalde de. İyi niyet var diyelim yani. 
Cesetler kişilikleri artık ölümle sona erdiği için mülkiyete dahil manevi 
değer taşıyan bir eşya olarak kabul edilir. Ancak bu eşyanın maliki yedi 
cüceler midir? Gerçi öz anne ve babası bulunmadığından da ötürü, sa-
hipsiz mal şeklini almış olabilir ve yedi cüceler Pamuk Prenses’i “aslen 
iktisap” ettiklerini söyleyebilir. Kaldı ki prensin sapıkça hareketi mane-
vi değerlere aykırıdır da. Ayrıca aslında ölü olmayan Pamuk’un cinsel 
dokunulmazlığı da ihlal edilmiştir öpülerek. Yuhunuz derken uyanan 
prensesin sinir krizi geçiren üvey annesi de muhtemelen dünya üzer-
inde tek olan bu patavatsız Google Earth-vari aynayı kırıyor,ancak bu 
kendi mülkiyetine dahil olsa da koruma altına alınması gereken bir 
maldır. Her neyse,hepsi geçti bitti. Prensimizin beynindeki mantık 
sinirleri de ters bağlanmış olsa gerek ki üstte gördüğünüz Selçuk Er-
dem karikatürünü benim favorilerimden biri yapıyor. Eee? Gökten 3 
elma düştü,biri sana biri bana biri de tüm--- hiç gereği yok. Bundan 
çıkarılacak sonuç öyle her elma yenmez çünkü.



  Robin Hood vardı,es geçiyorum,biliyorsunuz,zenginden alıp fakire 
verme,yani gasp(yağma),vergiden kaçma,devlete karşı silahlı ayaklan-
ma çıkarma,adam öldürme,cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleme,mal 
kaçırma,okçuluk yarışmasında sözleşmeye aykırılık vb… Sürer gider.
Ve son örneğimize gelelim zira uzadıkça uzar bunlar. Hansel ve Gratel.
Ekonomik krizden nasibini almış anne baba çocuklarına 
bakamayacaklarını söylüyorlar ve çocuk esirgeme kurumuna bırakmak 
yerine ormana atmaya karar veriyorlar. Velayet hakkını bu derece kötü 
kullanan,ve yeni TCK’nın 97. Maddesi uyarınca (Yaşı veya hastalığı 
dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle ko-
ruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline 
terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) 
suç da işleyen bu hain planı duyan Hansel Gratel’e “kalk kız gidip taş 
falan toplayalım bizi bırakacaklar” diyor. Ertesi gün ormanın orta bir 
yerine bırakıp giden babasını sinir ederek,gittiği tüm yollara taş bırakan 
Hanseller eve ulaşıyorlar. Baba hala direniyor,bu sefer odaya kilitliyor 
sadece azık olarak kuru ekmek veriyor çocuklara ve ertesi sabah tekrar 
aynı yolu izliyorlar. Ancak Hansel şansını bu sefer ekmek kırıntıları ile 
deniyor ve tabi ki kuşların ekmek,buğday gibi şeyleri seveceğini tahmin 
edemiyor ve bu sefer baba başarıya ulaşıyor. 

  Neyse ne yapsak diye geziniyorlar biraz iki kardeş. Sonra bir de 
bakıyorlar ki kulaklarında “orada bir ev var uzaaakta,o ev şekerden 
ve pastadandır” şarkısı çalıyor. Anlamsız yani,bunu uyduran pek sev-
gili yazarın kuşların ekmek kırıntısı yiyebileceğini düşünüp,pasta 
şekerlemeye karşı kuşlar ve karıncalar bulunduğu detayını,ormanların 
yağmur çektiği durumunu,bir de son kullanma tarihi denilen hali nasıl 
unuttuğunu merak ediyorum. Neyse bizimkiler de düşünmemişler eh 
bu pastalar ne zaman üretilmiş diye yemeye başlamışlar. Ancak durun 
o da ne? E bu evin bir sahibi var ve direkt mülkiyete zarar veriyorlar! 
Ama iyi kalpli cadımız diyor “bunlar çok aç biraz da ben doyurayım 
ama dış cephemi bırakın da bari barınacak bir yerim olsun değil mi?”. 
Yemeklerle donatıyor,karınlarını şişirinceye kadar yediriyor çocuklara. 
Eh hiç çocuğu olmamış garibimin. Annelik iç güdüsü işte. Cadı diyip 
geçmemek lazım her dişide var o hormonlar. Gratel’e yemek yapmayı 
bile öğretmiş yani. O derece. Ama sonra düşünmüş bugün ne yapsak? 
Fırında Gratel mi?. Bizimkiler de onun bu düşüncesini duymuşlar. Sa-
dece düşünmüş yani. Bildiğiniz üzere düşünce suçu diye bir şey yok 
icraya geçirmedikçe. Yani sonuçta ne Hansel’i bağlamış ne Gratel’i fırına 
itmiş. Ama bizim küçük psikopatlarımız kendilerine evini açmış,onları 
beslemiş bu masum cadının yaşı başını almış,doğal olarak yaşlılığa bağlı 
hipermetrop olan bu kadını itmişler fırına. Cinayet bildiğiniz. Hem 
de yakarak öldürmeden ötürü ağırlaştırılmış adam öldürme suçuna 
da giriyor. Sonra da olay mahallinden kaçmışlar. Ama o kadar azimle 
kaçmışlar ki kendilerini ormana atan evlerini bulmuşlar. Üstelik kaç-
madan ceplerine doldurdukları cadının altınlarını da vermişler beraber 
mutlu yaşamışlar. Hırsızlık var,yağma var,ortada telef edilmiş bir pasta 
ev var,tecavüz edilmiş bir hane de mevcut. Hepsinden daha kötüsü sad-
ece bir düşüncesinden ötürü işlenen adam öldürme suçu! Nefsi müda-
faa da denmez,herhangi bir hareket yok zira. Yazık yazık. Bu hikayel-
erle büyüttükten sonra “Yeni nesil çığırından iyice çıktı” diyebilmeniz 
de şaşırtıcı sevgili büyüklerim. Kurbağa Prens’teki zoofili dişiye,Pamuk 
Prenses’teki nekrofili prense,yine Pamuk Prenses’teki egoist ve şizofren 
cadıya,çift kişilikli Küçük Deniz Kızına bir psikiyatriste gitmelerini,Kurt 
ile Babaannesi arasındaki yedi farkı anlayamayan Kırmızı Başlıklı Kıza 
göz doktorunu,Rapunzel’e de kuaföre uğramasını öneriyorum. Ayrıca 

tüm gerçek şahıslara da çocuklarına anlatacakları masalları daha düzgün 
seçmelerini salık veriyorum. Bir de bana tüm masalları içinde sosyal ve 
hukuki mesajlarla özgün olarak daha çocukluğumda anlatan(neymiş? 
Tanımadığımız kişilerden bir şey örneğin elma almıyormuşuz. Külke-
disi de zaten 12den evvel evine geldi bak. Ayrıca Hansel ile Gratel’deki 
tek masum karakter cadı vesaire...) babama,her zaman doğru hikayeler 
seçip okuyan(101 Dalmaçyalı örneğin) anneme de teşekkürü borç bil-
irim. 

Kıssadan hisse:
   Hukuk çok ciddi bir iştir ve hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır 
aslında,masallarda bile. Adli Tıp ve Roma kitapları haricen resimli her-
hangi bir kitap görmeniz çok nadir olur. Bu yüzden hukuka ayrı bir 
bakış açısı getirmek için mizahi yönü de bulunan yazılar yazmaya karar 
verdim. Önyargı ile yaklaşmamanızı rica ediyorum,hayat güzeldir ve 
muhtemelen dünyaya mutlu bir şekilde yaşamak için geldik. Eğlenmek 
de yaşamak gibi hepimizin “doğal hakkı”dır yani,tabi başkalarına zarar 
vermemek şartıyla. 
Saygılarımla.

E. Kantarcı

BİZE HAS HABERLER

Kadir Has Üniversitesi mezunlarının sürekli bağlantı içinde olmalarını 
sağlayarak güçlü bir sinerji oluşturmak ve Kadir Has Üniversitesi’nin 
dünyanın önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından biri olmasına 
katkıda bulunmak misyonu ile “Kadir Has Üniversitesi Mezunlar Derneği 
(HASMED)” kuruldu
.
Kadir Has Üniversitesi mezunları tarafından mezuniyet sonrasında atılan 
ilk adımlarda ve iş hayatı süresince gerek kariyer planlaması gerek gelişim 
konularında destek alınabilmesini ve farklı sosyal platformlarda bir araya 
gelinerek keyifli zamanlar geçirilmesini sağlamayı hedefleyen HAS-
MED ilk buluşmasını 15 Mayıs Pazar günü saat 14:00 da mantı günü ile 
gerçekleştirmeyi planlıyor.

Dernek Başkanı Elif Asena Demirci, HASMED’ in; mezunların varlığıyla 
hızlıca büyüyerek sosyal ve profesyonel açıdan irtibatın kopmamasında 
önemli bir köprü rolü üstleneceğini ve kısa zamanda tüm mezunlara 
katma değer yaratan bir dernek haline dönüşeceğini belirterek bütün 
mezunları HASMED çatısı altında toplanarak güçlü bir camia yaratmaya 
davet ettiklerini söyledi.

HASMED hakkında detaylı bilgiye www.hasmed.org adresini ziyaret 
edebilir; her türlü görüş, sorun ya da eleştiri için baskan@hasmed.org 
adresine mail gönderebilirsiniz.



Amerika’da Bir Deli Kadir Has’lı

Hayat değişik bir deneyim bence… Bir bakıyorsunuz Üsküdar- Em-
inönü vapuruyla Kadir Has yolunda, bir bakıyorsunuz başka bir kıtada, 
başka bir kültürle yaşıyorsunuz. Nasıl mı başladı bu Amerika macerası? 
Tesadüf, fırsat, şans, belki de kader… Bilemem… Tek diyebileceğim 
kaçırılmayacak bir serüven…

  Geçen yıl mart ayıydı, B blok 1. katın cam bölmelerinden birinde 
oturmuş, dışarıya kumrulara bakıyordum. Fırat, nam-ı diğer yaşam 
koçum, kısacası kankam yanıma gelip “Başak hadi kalk aşağıdaki 
yurtdışı eğitim stantlarına gidelim, bilgi alırız.” demesiyle aşağıya in-
dik. O sırada kim bilebilirdi ki Fırat için bilgi almaya gelmişken benim 
bir yıllık yolculuğumun temelinin atılacağını. Sibel Hoca'yla ilk orada 
tanıştım, yurtdışı ofis başkanı, ilk dönem not ortalamamın 4.0 olduğunu 
duyunca heyecanlandı, çünkü benimde o ana kadar bilmediğim bir 
burs olanağı vardı ortada. Not ortalaması 3.90 ve üzeri öğrencilere 
sağlanan burs, Amerika’daki okulun yurt ücretini ve de uçak biletini 
karşılayacak miktardaydı. Çok heyecanlanmıştım, çocukluğumdan 
beri gitmek istediğim ülke yoksa çok mu yakınımdaydı. Tek ger-
eken TOEFL sınavından geçmekti. “TOEFL!” Orda bir irkildiğimi 
hatırlıyorum, ilkokuldan beri İngilizce eğitim almama rağmen herkesin 
isminden bile korktuğu bu İngilizce sınavını geçebilecek miydim? İki 
hafta içerisinde almam gerekiyordu, yoksa okullara başvuru tarihlerini 
kaçırabilirdik, riskli bir süreçti. Ne yapmalıydım, sınava girip şansımı 
denemeli miydim, yoksa hiç bu yola girmeyip okuluma gidip gelmeye 
devam mı etmeliydim diğer bir ifadeyle korkup kaçmak mıydı çözüm? 
Bu düşüncelerle evin yolunu tuttum. Bana her zaman destek olan ailem 
bu konuda da yanımdaydı ve o gece kararımı verdim. Laptopu kaptığım 
gibi TOEFL sınav yerlerini aramaya başladım. İki hafta sonraki sınav 
için İstanbul’da yer kalmamıştı. Daha ilk dakika aksilikler başladı 
diye düşündüm. İzmit’te sınav için yer buldum. 4,5 saatlik sınavın so-
nunda oturmaktan bacaklarımın uyuştuğunu hatırlıyorum. Endişeli 
ama umutluydum. Ve TOEFL sonucu geldiğinde mutluluktan deliye 
dönmüştüm, evin içinde göbek atan bir kaçık gibiydim, artık hiçbir 
engel kalmamıştı önümde ve ben Amerika’ya gidiyordum. Tabi ki bu 
süreçte toplanması gereken evraklar, konsoloslukta vize görüşmesi, ok-
ullara karar verme, gerekli görüşmelerin yapılması, okula kayıt işlemleri 
gibi stresli dönemeçler vardı. Ama hedefin heyecanı ve de azmiyle her 
şey halloluyor. Okulları seçerken karşına neyin çıkacağını bilmiyorsun, 
ne de olsa Türkiye’den kilometrelerce uzaklıktaki okulu seçiyorsun, tek 
yardımcınız internet sitesi ve de resimler oluyor. Biraz da şans aslında… 
Havaalanından ayrılırkenki heyecanımı hatırlıyorum, çok mutluydum, 
yeni bir sayfa, her şey yeni, kültür, insanlar, çevre, yurt yaşantısı, oda 
arkadaşı her şey... Bunların merakıyla yola çıktım. Ve ben içime sinerek 
seçtiğim Montana State Üniversitesi'ne bir yıllığına adım attım.

  Orda nelerle mi karşılaştım? Amerika yaşam tarzıyla, yemek kül-
türleriyle, samimiyetleriyle, eğlence anlayışlarıyla, aile ortamlarıyla, 
çılgınlıklarıyla, sportiflikleriyle, esprileriyle, rahatlıklarıyla, ders işleyiş 
biçimleriyle kısacası her şeyiyle karşılaştım. Hayatın içine girdim, 
uzakta durmadım. Unutulmayacak belki de bir yerlerde bir zaman 
karşılaşacağım yakın arkadaşımla tanıştım: Lacey. Sabahlara kadar 
konuşup kahkahalara boğuldum bir oda arkadaşım oldu: Samantha. 
Hep birlikte eğlendiğimiz bir ordu kat arkadaşım oldu, bir gece yarısı 
kalkıp hadi oje sürelim ya da hadi çikolata parçalı kurabiye yapıp 
dedikodu yapalım anılarım, kaplıca tesislerine gece gidişlerimiz, ilk 
defa "snowboard" ve buz pateni deneyimim, kar motorunda bana bir 
tur attıran görevlinin samimiyeti, arkadaşım da tatildeyken atv'sini 
çılgınca tarlaya sürdüğüm gün, ilk gerçek tabanca atış deneyimlerim 
ve bunun gibi daha bir çok yenilikle karşılaştım. Türkiye’ye giden 
büyük bir grupla tanıştım, İstanbul’a duydukları hayranlığı anlata an-
lata bitiremediler. ‘Nasılsın’ ilk kullandıkları Türkçe sözcük oldu ama 
ikincisi beni çok güldürmüştü: 'Lütfen kâğıt para girişi yapınız!' Ko-

mik değil mi? Derslerdeki işleyiş ise temel alınan grup projeleri, insan-
larla iletişiminin güçlendirilmesine yönelik, zorluklarla baş edebilme 
yönlerini geliştirme açısından tercih ediliyor. Onun dışında bireysel 
sunumlar ve bir zamandan sonra saymayı bıraktığım araştırma ve 
durum incelemeleri, neredeyse her hafta olunan sınavlar ve quizler ve 
de yazı ödevleri hayata renk katıyor. Yemek kültürüne gelince tabi ki 
de Türk mutfağının eline su dökemez. Genelde tercih edilen mutfak-
lar İtalya, Meksika, Çin ve de Amerika mutfakları. Bu da genel olarak 
hazır yiyecekleri oluşturuyor. Bir süpermarkete gittiğinizde hazır yem-
ek bölümü inanılmaz. Minik pizza dilimleri, patates topları, börekler, 
kekler, tavuk parçaları, Meksika lezzetleri (burrito, enchilada vs), Çin 
pilavları, İtalyan pastaları... Ama bunu yanında organik yiyecekler, vi-
tamin yüklü içecekler, az yağlı süt ürünleri, suya tat verici meyve tozları 
revaçta. Kahvaltılarda ise ağırlıklı olarak french toast, omlet, cornflakes 
ve meşhur lezzeti bagel yer alıyor. İlginç olan bizim sulu yemek olarak 
adlandırdığımız yemekleri orada çorba olarak gruplandırmaları. 
Yoğurttan bahsedince suratları ekşiyor. Salatalara limon, yağ yerine 
bilimum salata sosu döküyorlar. Ama ilk geldiğimde beklediğim herkes 
şişman önyargısı oda arkadaşım Samantha’nın kürdanımsı görünümü 
ve de erkeklerin kastan oluşma vücutlarıyla yıkıldı. Çılgınlıklarına 
açıklık getirecek olursam tehlikeli sporlara karşı aşırı bir düşkünlük 
var, etrafta konuşulanların pek bir önemi yok onların gözünde. Çıplak 
ayak karda yürümek, başka bir yurda gidip önlerine çıkan her erkeğe 
sinemaya gitmek isteyip istemediklerini sormak ve daha niceleri...

  Bu yaşadıklarımdan memnun muydum? Evet, hem de hiç pişmanlık 
duymadım. Belki şimdi içinizde soranlar oluyordur “Hiç mi özle-
medin İstanbul’u, aileni, arkadaşlarını, okulunu?” Evet özledim ama 
bıraktığım yerde her şey aynıyken ben yepyeni bir dünyayla karşılaştım. 
Bu yolda bir Kadir Haslı olarak okulumun sağladığı bu ve bunun gibi 
imkânları kaçırmamak bana değer katıyor. Arkadaşlarım, ailem ve bu 
yola koyulmamın fırsatını sağlayan Fırat’a teşekkür ediyorum. Mutlu-
luk, güler yüz ve azim her şeyi çözer. Emin olun! Cesur olun!

Basak Kandirali
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Hakemliğe nasıl başladınız?

Hakemliğe 1985 yılında başladım. Amerika'daydım, Türkiye'ye 
döndüğümde arkadaşımın tavsiyesiyle hakemlik kursuna katıldım 
ve kazandım. Çocukluğumdan beri hep ünlü futbolcuları ve onların 
saha içindeki diyaloglarını merak ederdim. Bu merakım hakemliğe 
başlamamda büyük bir etken oldu. Zaten Amerika'ya gitmeden önce 
Süleymaniye Sirkeci takımında kalecilik yapıyordum.
Kaleci olarak devam etseydiniz şu an hangi konumda olurdunuz?
Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki milli formayı giyerdim. Çünkü 
çok iyi bir kaleciydim. Hatta Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif 
almıştım. Ancak babam futbolcu olmamı istemiyordu. Beni bu futbol 
dünyasından koparmak için Amerika'ya gönderdi. 

Amerika’ya eğitim amacıyla mı gittiniz?

Evet, New York'un en büyük ikinci üniversitesinde pazarlama 
bölümüne girdim. 2,5 yıl okudum. 
Fakat babamın hastalığı nedeni-
yle geri dönmek zorunda kaldım. 
Futbola olan ilgim Amerika'da da 
devam etti. Türk takımına gidip 
"Ben Türkiye'de lisanslı futbol-
cuydum. Beni de takıma alın" de-
dim. Ancak beni önemsemediler. 
"İngilizce öğrenmek istiyorsan 
gel" dediler. Daha sonra ben de 
başka bir takıma gittim. O takımı 
da 3. amatör ligden 1. amatör lige 
çıkardım.

Peki oğlunuzu hakemliğe yön-
lendirmek istediniz mi?

Oğlumun bu futbol camiasından 
uzak kalmasını istiyorum. Hakem 
ya da futbolcu olmasına karşıyım. 
Ama sporcu olmasından yanayım. 
Onun için basketbola yönlendir-
dim oğlumu.  

Hakemliğe dönelim tekrar. 1. Lig'e 
ve FİFA'ya nasıl yükseldiniz?

1986'da bölge hakemi oldum. Sonra araya askerlik girdi. 1988 senesinde 
askerden döndüğümde amatörde görev almaya başladım. 1989 yılında 
C Klasmanı yardımcı hakemi oldum. 1990’da C Klasmanı hakemliğine, 
2 sene sonra B’ye 1994-1995 sezonunda da 1. Lig’e yükseldim. 1999 
yılında da FIFA Kokartı'nı taktım.
Evet. İlk yönettiğim maç hala gözümün önünde. Gaziantepspor-Deni-
zli maçıydı. Tecrübe kazandıktan sonra daha büyük maçlara çıkmaya 
başladım. Hakemlik kariyerim boyunca toplam 15 derbide düdük 
çaldım.

FIFA hakemi olduğunuz dönemlerde Türkiye'nin en popüler 
hakemiydiniz. Avrupa'da da önemli maçlarda görev aldınız. Peki, bird-
en bire ne oldu da önce FIFA Kokartınız alındı daha sonra da gözden 
düştünüz?

Ben de nasıl olduğunu anlamadım. Gelen bu şok haberle sarsıldım. 
Elimden hakkım olan FIFA kokartını almışlardı. Ancak FIFA 
kokartımın alınması benim başarısızlığımdan kaynaklanmıyordu. 

Başarılı olduğum için elimden kokart alındı. O dönemlerde Avrupa'da 
önemli maçlarda görev alıyordum ve çok başarılıydım. Top Class'a 
çıkmak üzereydim. Eğer kokartım alınmasıydı Euro 2004'te ve 2006 
Dünya Kupası'nda görev alacaktım. Şenes Erzik de o dönemde bana 
büyük destek olmuştu. Özel karşılaşmalarda federasyonlar hakemleri 
ismen istiyorlardı. Bu şekilde birçok maçta ismen istendiğim için görev 
aldım. Hatta Yunanistan Federasyonu bile bir karşılaşma için beni 
çağırdı. Yunanistan'da maç yöneten tek hakemim. Arjantin'de 2001 
Dünya Gençler Şampiyonası finalinde İspanyol Mejuto Gonzales benim 
4. hakemliğimi yaptı. Gonzales geçen sezon İstanbul'daki Şampiyonlar 
Ligi Finali'ni yönetti. Eğer kokartım alınmasaydı o maçın hakemi yüzde 
100 bendim.
FIFA Kokartınızın alınması sürpriz bir gelişmeydi. Hiç kırgınlığınız 
oldu mu? Ya da hakemliği bırakmayı düşündünüz mü?

Kırgınlık tabii ki oldu. Ancak hiçbir zaman küsmedim, bırakmayı 
düşünmedim. Çünkü kokartım benim başarısızlığım nedeniyle 

alınmamıştı. Devam kararı 
aldım çünkü başarılıydım ve 
o zamanda Türkiye'de önemli 
maçları yönetecek tecrübeli 
hakem sayısı azdı.
 
Merkez Hakem Kurulu'nun 
(MHK) sürekli değişmesi 
hakemleri nasıl etkiliyor?

MHK'nin değişip değişmemesi 
hiç önemli değil. Sonuçta biz 
sahaya çıkıp görevimizi yerine 
getiriyoruz. Bizim işimiz saha-
da. Bunların dışındaki olaylar 
beni şahsen pek ilgilendirmi-
yor.

Türk hakemliğini nerede 
görüyorsunuz? Uluslararası 
turnuvalarda neden hakemler-
imiz görev alamıyor?

Bence Türk hakemliği old-
ukça başarılı. Uluslararası 

üst düzey maçlarda hakemlerimizin görev alamamasının sebebi FIFA 
klasmanında Top Class kategorisinde hakemimizin bulunmaması. Sad-
ece ikinci kategoride Selçuk Dereli görev yapıyor. FIFA listelerinde yine 
bir oynama yaparlarsa Türk hakemliği zarar görür.

Hakemler futbola ilgisi olan insanlar. Kuşkusuz hepsinin tuttuğu bir 
takım var. Siz tuttuğunuz takımın maçına çıktığınızda nasıl bir psikolo-
jide oluyorsunuz?

Hakemlerde herkes gibi normal insanlar. Herkes gibi bizim de 
tuttuğumuz takımlar var. Ancak üst düzeyde bir hakem olarak sizin 
büyük bir sorumluluğunuz var. Zamanla bazı duygularınız köreliyor. 
Zaten bir takım tutma gibi bir lüksünüz olamaz. Bizler sahada elmayı 
ikiye bölerek dağıtmak zorundayız. Bunu yaparken de ne renk, ne de 
takım ayırımı söz konusu olamaz. Taraftarlık duyguları tamamen köre-
liyor insanda.

Türkiye'de neden en çok hakemler eleştiriliyor? 

Yurtdışına baktığımızda hakem hataları hiç bu kadar büyütülmüyor.



Türk insanının futbola aşırı bir ilgisi var. Eleştiri olayını 
değerlendirecek olursak bu tamamen ülkenin eğitim düzeyiyle alakalı. 
Biz futbolcularımıza gelişim çağından itibaren hakemle uğraşmayı 
öğretiyoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Türkiye’de 14-16 
yaş gençler liginde hakem dövülüyor. Futbolcuya genç yaşta verdiğiniz 
eğitimin karşılığıdır bu. Durum böyle olunca hakemler her zaman 
günah keçisi ilan ediliyor.

Hakemler gazetelerdeki, televizyonlardaki eleştirilerden etkileniyor 
mu?

Mutlaka etkilenir.

Siz etkilendiniz mi hiç?

Daha önceleri ben de basın ve medyayı takip ediyordum. Etkilenmeye 
başladığımı hissettiğim anda bıraktım. Gazete okumam. Televizyon-
lardaki programları izlemem. Eğer gazete okuyacak olursam da 3 gün 
sonra okumaya çalışırım. Bazı gazetelerde çeşitli yazılar görüyorum. 
Mesela Özgüç Türkalp yönettiği maçtan sonra bir yazar Aziz Yıldırım'ı 
kutlamış ve onun masa başında da etkili olduğunu yazmıştı. İsmini ver-
mek istemiyorum. Bu beni çok üzdü. 

Hakemlik kariyeriniz boyunca en büyük hedefiniz ne idi?

Benim en büyük hedefim Doğan Babacan'dan sonra Dünya Kupası'nda 
düdük çalan ikinci Türk olmaktı. Ama artık bu imkansız.
 
Süper Lig’de maç başına ne kadar ücret alıyordunuz?

Süper Lig'de yönettiğimiz bir maç için 1000 TL alıyoruz. Bunun dışında 
gittiğimiz deplasmana göre harcırah alıyoruz. Yol ücretimiz federasyon 
tarafından karşılanıyor. Aylık olarak da antrenman parası alıyoruz.

Avrupa ile kıyasladığınızda aldığınız ücreti değerlendirir misiniz?

Avrupa’da hakemler ne kadar alıyor bilmiyorum. Ancak Almanya'da 
Bundesliga'da düdük çalan bir hakemin 7.500 Euro aldığını biliyorum. 
Avrupa ile Türkiye’yi kıyaslamak bence yanlış olur. Her ülkeyi kendi 

şartları içerisinde değerlendirmek gerekir. 

Her hakemin mutlaka başka bir meslek de yapması gerekiyor. Yani ana 
mesleğiniz hakemlik olmuyor. Siz ne işle uğraşıyorsunuz?

Ben sigortacıyım. Sigorta şirketim var. Bu aralar turizm işine de 
gireceğim. Ayrıca arabalarımız var. Onları da kiralıyoruz. Federasyonla 
bir anlaşma yaptık. Hakemlerin deplasmanlara rahat gidebilmeleri için 
onlara arabalarımızı tahsis ediyoruz. Sadece hakemlere yönelik değil 
tabii... Ama hakemlere daha ucuza tahsis ediyoruz arabalarımızı.
 
Öğrenim durumunuz nedir?

Açık Öğretim'de okuyorum şu an. Ama yapamıyorum. Çok zor. Sınava 
girmek istedim ve kazandım. Fakat kitaplarımı hala açmadım. Sadece 
İngilizceye baktım biraz. Tek bildiğim de o zaten. Matematik filan okuy-
orum ama benden geçmiş artık. Çözemiyorum. Bu sene de çakacağım 
herhalde derslerden.

Kitap okur musunuz ?

Kitap okumam. Sevmiyorum kitap okumayı. 

Boş vakitlerinizde ne yaparsınız ?

Aileme zaman ayırırım. Eşimle, çocuğumla gezerim ve bol bol 
Avrupa’dan futbol maçlarını izlerim.

Unutamadığınız bir maç var mı?

Tabii ki var. İtalya'daki Fiorentina karşılaşması… Bazıları beni o 
karşılaşma sonrasında vatan haini ilan etti. Fatih Terim'i saha dışına 
göndermiştim. Oysa ki böyle bir sıfatı hiç hak etmemiştim. Hatta o 
karşılaşmada Terim'in takımı Fiorentina'dan Rui Costa ve Di Livio'ya 
kırmızı kart gerektiren pozisyonlarda sarı kart çıkardım. Sırf Türk 
olduğu bizden biri olduğu için onun başarısını istedim. Maçta çoğu 
pozisyonu görmezden geldim. İnsanlar ne bekliyor bilmiyorum ama o 
karşılaşma sonrasında hakemlerin tarafsız olması gerektiğini söyleyen-
ler beni taraf tutmadığım için eleştirdiler. Bunlara çok üzüldüm.
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