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İZÜ 6. Mezuniyet Töreni bu yıl dünyayı etkisi altını alan pandemi süreci nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Üniversitemizin sosyal medya
hesaplarından canlı olarak yayınlanan törene öğrencilerimizi temsilen,
derece ile mezun olan İZÜ’lüler katıldı. Törene İZÜ Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özokur, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, İlim Yayma Vakfı
Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan ve dekanlarımız katıldı.
6. Mezuniyet Töreninde, mezun öğrencilerimiz adına İslam Ekonomisi
ve Finans Bölüm Birincisi Hacer Nur Korkmaz konuştu. Pandemi nedeniyle online olarak yapılan mezuniyete tüm arkadaşlarının katılamamasından dolayı üzüntülerini ifade eden Hacer Nur Korkmaz, “Tüm dünyayı ve
ülkemizi etkisi altına alan covid-19 sebebiyle bu yıl mezuniyetimizi eksik
ve mahzun bir şekilde icra etmek durumunda kaldık. Bu süreci en kısa
zamanda atlatmamız duasıyla, tüm dönem arkadaşlarımın mezuniyetlerini tebrik ediyor, yollarının ve bahtlarının açık olmasını Rabbimden niyaz
ediyorum” dedi.

Törende konuşmasını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut pandemi süreci nedeniyle böyle bir program yapıldığını
ancak artık mesafelerin iletişime engel olmadığını belirterek “Günümüz teknolojisinde mesafeler iletişime engel değil, gönül iletişimi ise teknoloji olmasa bile mesafe tanımaz. Sizlerle gönüllerimiz
bir. Bu yıl yaklaşık 1500 öğrenimiz mezun olarak yuvadan uçuyor.
Her biriniz için yeni bir sayfa açılıyor. Bizler yine evladı yuvadan
uçan ebeveynlerin hassasiyeti içeresindeyiz. Bir yandan buruk diğer
yandan sevinçli ve gururluyuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Çünkü yetiştirdiğimiz öğrenciler hayata hangi anlamlı işi katacak, nasıl bir iş
tutuşa ve duruşa sahip olacak, ülkesine ve insanlığa ne tür önemli
katkılar sağlayacaklar bunun heyecanı içerisindeyiz. İnancımız odur
ki, kendi hayatınıza ve başkalarının hayatlarına faydalı dokunuşlar
yapacağınız düşünce, duygu ve beceriyi kazanarak bugün kanatlanarak yuvadan uçuyorsunuz. Adeta hayata yeniden başlıyorsunuz.
Burada edindiğiniz bilgi birikim ve kazanımlarla artık tüm insanlığa
faydalı işler ve hizmetler üreteceksiniz.
Diploma, kep, cüppe elbette önemli sembollerdir. Ancak unutmayınız ki iş hayatına girdiğinizde bunlar size pek sorulmayacak. Mezuniyet fotoğrafınız veya videoları da istenmeyecektir. Önce, azminize,
gayretinize, sebatınıza sonra da bunu tamamlayacak bilgi vizyon ve
hünerlerinize bakılacak. Ama özellikle kişilik, kimlik ve ahlaki değerlerdeki üstünlüğünüz, işinizle ilgili ehliyet ve liyakatinizle birlikte
güvenilirliğiniz bundan sonraki hayatınızda başarınızda belirli rol
oynayacaktır. Bir zanaatkarın emeği, bir mühendisliğin titizliği bir
psikoloğun yaklaşımı, bir hukukçunun adalet hassasiyeti, bir akademisyenin derin vukufiyeti, bir öğretmenin engin gönlü, bir sağlıkçının samimi yaklaşımı, bir yöneticinin sevk ve idare etme becerisine
sahip olmanız velhasıl hangi işi yapıyorsanız o işi en iyi şekilde ve
tüm samimiyetinizle icra ettiğinizi gözleyeceklerdir” diye konuştu.
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Mütevelli Heyet Başkanımız Orhan Özokur 6. Mezunlarımıza hitap ettiği konuşmasına kendilerini
tebrik ederek başladı. Orhan Özokur konuşmasının
devamında, “Bugünden itibaren yeni bir hayata başlıyorsunuz. Hayatın şakası ve provası olmuyor. Müsabaka için gong vurduğunda sahip olduğunuz yetenek
bilgi ve becerinizle birlikte önemli kararlar vermek
durumunda kalacaksınız. Bulunduğunuz iş ve makamlarda problemlerin nasıl çözüleceğine dair burada epey bilgi edindiniz. Bundan sonra kendinizden
de bir şeyler katmanız gerekecek. Gıda sektöründe
50 yıldan fazla süren bir iş hayatım oldu. Ülkenin en
önemli markalarından birini yönetme fırsatım oldu.
Şunu gördüm ki gelişim ve değişim ve gelişimin en
büyük unsuru vakti geldiğinde radikal kararlar almaktan kaçınmamaktır. Her değişim sizin aldığınız
bir karardan sonra gerçekleşmiştir. Tabii ki bundan
sonra da aileniz ve sevdiklerinizle istişareler yapacaksınız. Ancak önemli kararları sizler vereceksiniz.
Hayatta gerektiğinde karar alamayan, kendi yaşantısını yönetemeyen kişi hayatta pek başarılı olamaz.
Sizdeki değişim yakınınızdaki insanların her zaman
hoşuna gitmeyebilir, fakat inanın sizdeki değişim ve
beraberinde getirdiği başarıyı gördükçe zaman içe-

risinde tekrar sizinle irtibat kuracaklardır. Çünkü siz
yanlış bir şey yapmadınız. Değerli arkadaşlar dünya
ve ülke olarak zor dönemlerden geçmekteyiz. Bu dönemleri atlatmanın yolu birlikte çaresizlik şarkıları
söylemek değildir. Başarılı olan insanları ve toplumları takip ederek iyi örnekler modellemektir. Burada
aldığınız eğitiminiz boyunca hocalarınız size çok sayıda bilgi aktardı. Bundan sonra bu bilgileri de esas
alarak istikbalde yürüyeceksiniz. Dereceye giren ve
mezun olan tüm arkadaşlarımı ve ailelerini tekrar
tebrik eder, başta Rektör Hocamız olmak üzere emeği
geçen tüm hocalarımıza teşekkür eder, hepinize sağlıklı mutlu ve başarılı bir hayat dilerim. Sizleri seviyoruz, bizleri unutmayın” dedi.

Mezun öğrencilere seslenen N. Bilal Erdoğan “Sevgili kardeşlerim hayatınızda fevri olmayın. Soğukkanlı olmayı kendinize destur edinin. Özgürlüğünüze, inancınıza birisi dil uzatana kadar tabii. Vatan, din, iman, inanç,
namus… Bu gibi konularda kırmızı çizgilerimiz olacak mutlaka. Ama onun
dışında Müslümanın Müslümana olması gereken hoşgörüyü kardeşlerimize, eşlerimize, dostlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza göstermeliyiz. Hoş bir
seda bırakmak diyoruz hep. O hoş sedayı bırakmak elbette gayret gerektirir. Çok çalışmak gerektirir. Ama en çok da sabır, fedakârlık ve diyergamlık
gerektirir. Bunu da asla unutmayın. Yani taviz verdiğiniz zamanlarda o tavizi bir tamir için veriyorsanız eğer başka birini hoş tutmak için veriyorsanız eğer, bulunduğunuz yerde bir huzura kavuşmak için veriyorsanız eğer
o zaman yerinde bir karar aldınız demektir. Etrafınızda İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi geleneğinin taşıyıcısı olacaksınız. Onun için parmakla
gösterilen insanlar olmanızı ümit ediyorum. Mezuniyetimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediye takdimi yapıldı. Program, mezun olan tüm öğrencilerimizin takdim edilmesinin ardından
sona erdi.
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İslam ekonomisi ve finansı alanında dünyanın en prestijli konferansı olan Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı
Konferansı’nın 12’ncisi, 14-20 Haziran tarihlerinde İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Katılımcı kurumların tanıtım videolarıyla başlayan konferansın
ilk günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Pakistan
Ekonomi Bakanı Dr. Abdul Hafeez Shaikh’ın konuşmalarıylabaşladı. Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır” dedi.

kuk gibi ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması gerekiyor.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan kıtaların ve kültürlerin kavşağında
yer alan İstanbul’u İslami finans ve ekonominin de merkezi
yapmayı hedeflediklerinin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İslam iktisadı krizden çıkışın
anahtarıdır”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sürdürülebilir kalkınma için reel ekonomiye kaynak sağlayan finans kuruluşlarının sağlam ve sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olmasının
temel şart olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınıyla tüm dünyada köklü değişikliklerin yaşanacağı
yeni bir döneme girildiğine işaret etti ve her ne kadar bu salgın öncelikle sağlıkla ilgili olsa da sonuçları itibarıyla hayatımızın hemen her alanını etkilediğini ve iş gücü piyasasından
ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar pek çok
alanda salgının artçı sarsıntılara sebep olduğunu vurguladı.
Erdoğan, “İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır,” dedi ve
sözlerine şöyle devam etti: “Aşırı finansallaşma, toplumsal ve
insani maliyetlerin dikkate alınmadığı, sadece rant kaygısıyla hareket eden obez bir ekonomik model ortaya çıkarmıştır.
Uzun vadeli büyük altyapı yatırımlarının finansmanı için su-
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Albayrak: “Hedefimiz Türkiye’yi
dünyada faizsiz finansın merkezi
haline getirmek”

Yakın geçmişte yaşananların, ekonomideki temel işlevi
tasarruflarla reel yatırımlar arasında köprü kurmak olan finansal sistemin mevcut yapısıyla görevini hakkıyla yerine
getiremediğini gösterdiğine işaret eden Albayrak, üretimin ve
refahın artışına katkı yapması gereken sistemin, finansal ve
ekonomik istikrarı tehdit edebilen bir konuma gelebildiğini
gösterdiğini söyleyerek şöyle dedi: “Katılım finans kuruluşları, bizim için stratejik öneme sahip. Küresel finansal krizin
ardından katılım finans sisteminin avantajları net olarak görülmüş, sektörün gelişimi tüm dünyada ivme kazanmıştır.”

Pakistan Ekonomi Bakanı Dr. Abdul Hafeez Shaikh, İslami finansmanın gelişmekte olan ülkelere küresel finansal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olma potansiyelini vurgulayarak, İslami bankacılığın Pakistan’da hızla büyüdüğüne dikkat
çekti.
Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığını vurgulayan Shaikh, ihracat ve
gelirlerin Pakistan’da olumsuz etkilendiğini, hükümetin korona yardım fonu ile 16
milyon aileye nakit yardımı yaptığını söyleyen Shaikh, Pakistan ve Türkiye’nin siyaset, ticaret ve halkın bağlılığını içeren çok samimi ilişkilere sahip olduklarının altını
çizdi.

Konuşmasında, 95’ten fazla ülkeden, 4 bini
lisansüstü olmak üzere 11 binin üzerinde öğrencisiyle uluslararası bir üniversite olan İZÜ’nün
gün geçtikçe büyüdüğünü ifade eden Prof. Dr.
Mehmet Bulut, akademisyenlerimizin de özellikle İslam Ekonomisi ve Finans, Helal Endüstrisi, Politik Bilimler ve Uluslararası İlişkiler alanlarında öncü isimlerden oluştuğunu vurguladı.
Prof Dr. Mehmet Bulut “Sosyal sorumluluğa
ve insanlığa kamu hizmetine inanan bir ruhla,
bölgemizden ve tüm dünyadan öğrencilere tam
burslu eğitim verdiğimizi, en önemli sermayenin ve değerin iyi eğitimli genç nesil olduğuna
inandığımızı” belirterek konuşmasını sürdürdü.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Cambridge IFA tarafından “2020 İyi Yönetişim, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut konuşmasını asil geçmişimizden aydınlık geleceğe,
yükseköğrenim için elimizden gelenin en iyisini
yapmaya çalıştığımızı vurgulayarak tamamladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak
yapılan ödül töreninde konuşan İZÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Bulut, üniversitemizin geçen
yıl GreenMetric tarafından dünyanın en iyi beş
yüz sürdürülebilir üniversitesinde yer aldığını
hatırlatarak, İZÜ’nün 60 kilometrekarelik sürdürülebilir alana; minimum karbon ayak izi seviyesinde büyük ve güzel yeşil bir kampüse sahip
olduğunu belirtti.

Ekonomi, yönetim, yatırım vb. alanlarda hükümetlere, finansal kurumlara ve çok taraflı
kuruluşlara stratejik danışmanlık veren Londra
merkezli Cambridge IFA, 2016 yılından itibaren
çeşitli kategorilerde ödüller vermekte.
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İstanbul’daki vakıf üniversiteleri arasında ilk olma özelliği
taşıyan Zaim Teknopark’ın temel atma töreni gerçekleştirildi.
Törene İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İZÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcıları Mustafa Büyükabacı ve Özkan Göksal, Zaim Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Dortoğlu,
Mustafa Ekrem Yıldırım, Bekir Sakıb Şahinoğlu, Prof. Dr. İsmail Küçük ve Zaim Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi
Osman Arslan katıldı.

35 dönümlük arazide kurulan Zaim Teknopark, İstanbul’da
vakıf üniversiteleri bünyesindeki ilk teknopark olma özelliğini taşıyor. Birçok alanda öncü olmayı hedefleyen Zaim Teknopark’ın, akademisyen ve öğrencilerin seçkin projelerinin
hayata geçmesini hızlandırarak, öğrencilere staj, mezunlara
nitelikli iş imkânları sağlaması bekleniyor.
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İZÜ Halkalı Merkez Kampüsünde gerçekleşen törende konuşan İZÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Özkan Köksal,
önemli ve faydalı bir iş için bir araya gelindiğini belirterek, “
Temelini attığımız tesisimizin üniversitemize, ülkemize ve
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah başladığımız
gibi kolaylık ve güzellikle bitiririz. Emeği geçen ve bu konuya
katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Bundan sonra yapacakları çalışmalarda da kendilerine başarılar dilerim” dedi.
Konuşmanın ardından okunan dualar ile temel atma töreni
gerçekleştirildi.

21. yüzyılda teknoloji ve inovasyon alanında ülkeleri öne
çıkaran teknoparklar arasında yer alacak olan Zaim Teknopark, yenilikçi fikirlerin ticarileşmesini sağlayacak, bölgemizde üniversite-sektör işbirliğini artırarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak.

VEFADER

Dergimizde, “Aile Boyu İlim Yaymalılar” bölümünde yurdumuzda kalan kardeşler, babalar ve oğullarının hikâyelerini sizlerle
buluştururken, bugün olmasa bile yakın zamanda olacağını düşündüğümüz “Dededen Toruna İlim Yayma’lılar” başlığıyla da bu
muhabbet köprüsünün devam edeceğini ümit ediyoruz.
Bu çerçevede 17. sayımızın konuğu Uymaz Kardeşler. Kendileriyle gerçekleştirdiğimiz röportajda hatıralarını dinleyecek onları
tanıma fırsatı bulacağız.
Sizi Koray Uymaz, Gökay Uymaz, Günay Uymaz ile baş başa bırakıyoruz, keyifli okumalar.

Soldan sağa; İbrahim Uymaz, Koray Uymaz, Gökay Uymaz, Günay Uymaz

Koray Uymaz
Mustafa Bey kardeşim beni arayarak İlim Yayma Vakfı Vefa
yurdunda kalan kardeşlerin duygu, düşünce, hatıra vs. Vefa
dergisinde paylaştığını ve bu sayımızda da “İlim Yaymalı Aileler” kısmında ben ve kardeşlerimi paylaşmak istediklerini
söyledi. Gerçekten çok mutlu oldum. Düşünmeye başladım
neler söyleyeceğimi neler yazacağımı. Önce düşündüm ilimle
hemhal olmak, kardeşleriyle beraber kalmış olmak, birlikte
bir şeyler paylaşmak çok güzel bir düşünce bir fikirdi. Gerçekten bunu iliklerime kadar yaşadım.

Tekrar o günlere döndüm neler yaşadık neler paylaştık hepsini tek tek gözümün önünden geçirdim üç erkek çocuğu olan
bir ailenin en büyük oğlu olarak Edirne merkez Kemal köyde
dünyaya geldim. Ben dünyaya geldikten altı ay sonra babam
beni görebilmiş çünkü Almanya’da çalışıyordu gurbetçi bir ailenin çocuklarıyız.
Yani doğduğumuz anda bu böyle başlamış ömrümüz gurbetle devam etti. Üniversite yılları da aslında böyle başladı.
Kardeşlerimden ayrı olarak köyümdeki ilkokula başladım
burada ilkokulu bitirdim. Anneannemin yanındaydım bu süre
içerisinde daha sonra ayrılışlarımız hep devam etti babam
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geldi annem kaldı biz gittik hep ayrılıklarla geçti üniversiteye
kadar olan yıllarımız.

sonra ne anlama geldiğini anladım gerçekten dört yıl kaldım
İlim Yayma’da.

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandığımda annem ve babam yine Almanya’daydı. Biz kardeşim
Gökay’la birlikte evde üniversiteyi kazandığımızı öğrendik
çok mutlu olduk tabi. 18 yaşındayız annemiz babamız yanımızda değil. İstanbul’u kazanmıştık hemen aklımıza gelen ilk
soru kalacak yer problemi oldu. Ne yapacağız nasıl hareket
edeceğiz nerede kalacağız diye kara kara düşünmeye başladık. İşin açıkçası evde kalmayı hiç düşünmedim çünkü ev
işlerinde hiç becerikli değildim mutlaka yurtta kalmayı heves
ettim. İlk müracaat ettiğim kişi de Edirne’nin benim açımdan
vakıf insanı diyebileceğimiz ender kişilerinden olan Hasan
Sezai Vakfı başkanı Ahmet Hoca’ydı.

Ama dört yılda da okulu bitirdim. O abinin bize söylediği
sözü de hiç unutmadım. Çünkü öyle bir havası vardı ki yurdun
ders çalışmak yönünden. Ders çalışmayanlar çalışmak zorunda hissediyordu kendilerini. Bu başarılı ortamda bulunmak
bize güç verdi. Çalışma azmimizi geliştirdi. Benim için fiziksel
olarak yurdun güzel olmasıyla birlikte okula da yakın olması
çok güzeldi. Düşünebiliyor musunuz dört sene İstanbul’da yaşıyorsunuz otobüs kullanmadan okulunuza gidip geliyorsunuz. Tabi bu şartların yanında şunlarda var: Birincisi İstanbul
Üniversitesi’nde okuyorsunuz. Güzel bir üniversite kendinizi
beşeri bir ilimde geliştirme imkânına sahipsiniz. İkincisi de
İlim Yayma’da kalıyorsunuz. Kendinizi her yönden geliştirme
imkânına sahipsiniz.

Ahmet hoca dedi ki evladım yurt işini bilmiyorum ama ben
mutlaka seninle ilgili bir çözüm bulacağım dedi. İstanbul’da
tanıdıklarıyla görüştürdü.
Referanslar vasıtasıyla Vefa yurduna müracaatımı yaptım.
Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz, düşünceliyiz, neler olacak neler gelişecek. Bu müracaattan sonra mülakata katıldım
herkesin bildiği gibi ilk soru sigara içiyor musun oldu. Tabi
ki sigara içmiyordum. Sonra yurda 91 yılının okul açılışının
ilk günlerinde kalmak için gittim. Bir pazar günü gittiğimde benden başka kimse gelmemişti. İbrahim Enes ve Hasan
Aydın’ın odasında kalmaya başladım. Geçici olarak bir tek
o açıktı zaten sonra kalabalıklaştı. Dördüncü sınıftan mezun
olmuş daha doğrusu dördüncü sınıfın o günlerde bütünlemelerle bitirmiş bir kişiyle tanıştım. Samsunluydu ama ismini
hatırlamıyorum. Bu kişi bana, “Kardeşim, bu yurtta kalırsan
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni dört yılda bitirirsin”,
dedi. Allah Allah! dedim ben de okulla yurdun ne alakası var
dedim. Tabi yüksek sesle ona itiraz etmedim, içimden böyle
düşündüm. O gece düşündüğümü ya da duyduğumu daha
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Çok hatıralarımız var. Vefa Bozacısından boza içmek, Vefa
Lisesi’nin karşısında olmak, Süleymaniye Cami’nin gölgesinde yaşamak... Ne kadar büyük nimetlermiş şimdi anlıyoruz.
Bir tarihin içinde yaşamıştık Vefa sayesinde. Öyle arkadaşlıklar kurmuştuk ki Edirne deyince bizim dönemde herkesin
aklına gelmek ve bu şekilde anılmak hayat boyu yaşadık yaşadığım mutluluklardan oldu. Bir yere gitmek orada bir İlim
Yaymalıyla karşılaşmak benim için büyük bir mutluluktu.
Ben İlim Yayma’da kaldığım dönemde Edirne’den kimse
yoktu. İki yıl sonra kardeşim Gökay, Yıldız Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği bölümünü kazandı. Tabi hiç düşünmeden hemen kardeşimi de 1993 yılında İlim Yayma yurduna
yazdırdık.
Bu arada 1993 yılında yurda kayıt için müracaat ettiğimde
kaydımın yapılmadığını gördüm ve şaşırdım. Yani yurtta o
kadar çok kalmayı istiyordum ki bütün cesaretimi toplayıp
kaydım neden yapılmadı diye Ömer abiye gittim. Dedi ki “Sen

Gökay Uymaz
1993-1997 yılları arasında Vefa İlim Yayma Yüksek Tahsil Talebe Yurdu’nda kaldım. 20 yılı aşkın bir süredir özel
bir şirketin arge merkezinde çalışıyorum.
Mezun olup İlim Yayma’dan ayrıldığımızda aslında
gerçekten ayrılmadık. Ayrılamadık, zira o da bizi -tıpkı
“Vefalı” dostlar gibi- bırakmadı. Kimimiz daha da çok ayrılamadı, kopamadı belki de, kimimiz ise hayat gailesine
dalıp bizim gibi yıllar sonra bir pilav gününde önce ilk
günkü gibi biraz mahcup girdi yurdun kapısından ama
hemen sonrasında heyecanlı ve coşkulu adımlarla odasını, etüdünü, mescidini ve eski(meyen) arkadaşlarını
aradı. Acaba hala her sabah “bir güneş doğuyor” muydu
merak etti...
Yıllarca ve yıllar sonra bu kurumun bize kattıklarını
ve yüklediklerini daha fazla idrak ettik. Omuzlarımıza
yüklediği koca bir medeniyetin parçalarını başka yerlere
taşımak için yurdun kapısından çıktıysak da aslında bize
yüklenenin bizi taşıdığını anlamamız çok sürmedi.

sigara içiyorsun abicim.” Ben şaşırdım üzüldüm. “Ya Ömer abi
dedim, ben sigara içmiyorum. Ben kesinlikle de sigara içmedim, içmiyorum da nereden çıktı bu” dedim. Ondan sonra,
“Benim arkadaşlarım var dört kişi, biz devamlı beraberiz onları getireyim sana şahitlik yapsınlar” dedim. Çok şükür şahitliklerini kabul etti. Şahitlerim de Ahmet Çamyar eski Ünye
Belediye Başkanı, Musa Yücel şu anda Yargıtay Üyesi, Canel
Rüzgâr o da şu anda İstanbul Adliyesinde Ağır Ceza Reisi olarak görev yapıyor. Çok şükür Ömer abi bu arkadaşlarımın şahitliğini kabul etti ve beni tekrar yurda kaydetti.

Vakıf binalarının değil, ömrünü bu kurumlara vakfetmiş insanların kıymetli olduğunu da burada öğrendik.
Daha öğreneceğimiz çok şey vardı lakin yıllar su gibi akıp
geçti. İçindeyken ne kadar da uzun ve sınırsız geliyordu
zaman. Oysaki yıllar sonra ne kadar da kısa ve sınırlı.
Allah(cc) İlim Yayma’yı kuranları ve yaşatanları iki cihanda güldürsün.
Saygılarımla...

Çok mutlu olmuştum sonradan anladım ki bizim Fenerbahçeliliğimiz çok meşhurdu maçları da hiç kaçırmıyordum tabi o
zamanlar. Maçlarda Hamit abide (Hamido Cafe’de) izleniyordu. Oraya sık sık gittiğim için Ömer abi de benim sigara içtiğimi düşünmüş diye düşündüm.
O kadar çok konferans dinlemişiz ki hala o günlerden edindiğimiz bilgileri ya da tanıdığınız kişileri fazlasıyla değerlendiriyoruz. Bizleri ve kardeşlerimizi yıllarca koruma altında tutan
İlim Yayma’ya şükranlarımızı sunuyoruz.
Şuan serbest avukatlık yapıyorum. 1999 yılında Ak Parti
kurucularından olduk. Merkez ilçe başkanlığı yaptım. Çeşitli
zamanlarda il yönetim kurulu üyelikleri yaptım. İl başkanlığı
yaptım. En son Ak Parti belediye başkan adayıydım. Bu belediye başkan adaylığı döneminde gerek adaylık gerekse aday
adaylığı döneminde her bir kademede her bir merkezde bir
İlim Yaymalıyla buluşmak bizi mutlu etti. Onların desteğini
her kademede hissettik. Bu fırsatı verip bu şekilde bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun var olun.
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Günay Uymaz
Biz gurbetçi bir ailenin çocuklarıyız. Babamız ailesine iyi
bir gelecek sağlayabilmek için 1973 yılında misafir işçi olarak
çalışmak üzere Almanya’ya yerleşmiş ve 20 yıl alın teri dökerek zor şartlarda çalışmış. En büyük gayesi çocuklarını kendi
kültür ve geleneklerinden uzaklaştırmadan yetiştirebilmekti.
Bu nedenle babam, bizlerin okul çağımız geldiği için memlekete gönderip kendisi gurbetliğe aile hasretini de ekleyip bizler için bir süre daha fedakârlık yapıp Almanya’da çalışmaya
devam etti. Annemiz ise kendisi zamanın şartlarından dolayı
ilkokuldan sonra okumaya devam edemediği için bizim eğitimim hayatımızı her zaman yakından takip etmiş ve üçümüzün de yüksek tahsil yapmasında büyük rol oynamıştır.
Sonrasında ise tabii ki müteşekkir olduğumuz İlim Yayma
camiasıdır. Temiz duygularla üniversite tahsili yapmaya geldiğimiz İstanbul’da, karakterimizi geleneklerimizi görüşümüzü
bozmadan hatta güçlendirerek, ufkumuzu genişletti. Bize kucak açan bu İlim Yayma camiası yurdu bu nedenle her zaman
gönlümüzde büyük bir yer tutacak.
Ben ilkokul ve liseyi Edirne’de okudum. Üniversitede ise
meslek olarak küçük abimin yolundan gidip makine mühendisliğini seçtim. 1999-2003 yılları arasında İTÜ Makina Fakültesi’nde okuduğum zaman zarfında İlim Yayma yurdunda
kaldım. Ailenin en küçüğü olarak iki abim de daha önce burada kaldığı ve güzel bir intibah bıraktıkları için yurda kabul
edilmem de kolay oldu. Ömer Aydın Bey abilerimi yakından
tanıyordu ve mülakatta fazla zorlamadı.
İlim Yayma’da ders çalışmanın, kitap okumanın ve kişisel
gelişimin özendirildiği bir ortam vardı. Bunun yanında edini-
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len sayısız gerçek dostluklar. Final dönemi ya da yoğun ders
çalıştığım dönemde en çok özlediğim şey ne uyku, ne televizyon ne de başka bir şeydi. En çok arkadaşlarımla sohbet
etmeyi özlüyordum.
Hatta mezun olduktan sonra bir ara sırf yüksek lisans yurdunda kalabilmek için yüksek lisans programına yazılmayı
bile düşünmüştüm ama çalışıp iş hayatına başlama arzusu
daha baskın geldi.
Geriye dönüp baktığımda ilim yaymada geçirdiğim 4 yıla
dair aklımda kalan hep gülümseyerek hatırlayacağım şeyler,
hala devam eden dostluklar, Mahmut Toptaş ve rahmetli Osman Öztürk hocaların sohbetleri, medrese odalarında içilen
çaylar yapılan sohbetler, master yurdunda yenen melemenler, 23’ten sonra yurda gelindiğinde yaşanan tatlı sıkıntılar, telefon anonsları(cep telefonları olmadığı zamanlarda), Ramazan’da sahur zamanı uyandırmak için çalan kara zulüm ilahisi,
yemek fişleri, geziler, organizasyonlar..
Mezun olduktan sonra 2005 yılında Bursa’da uluslararası
bir şirkette (Bosch) çalışmaya başladım. Şu anda yine aynı firmada, Almanya merkez fabrikasında kalite sorumlusu olarak
iş hayatıma devam ediyorum.
İlim Yayma Vakfı ve Yurdu sayesinde unutulmaz bir hayat
üniversitesinden mezun olduğumuzu düşünüyorum. Aldığım
birikimle sonrasında hem iş hem de sosyal hayatımda hep bir
adım önde olduğumu hissettim. İlim Yayma Vakfı’nı kuran ve
devamlılığını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Allah bu
camianın daha da ilerlemesini, gelişmesini nasip eder inşallah.
Selamlar...

REKLAM
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Bu seneki TEKNOFEST Roket Yarışması’na iki ayrı ekip olarak katılan “Vefa Roket Takımımız”, Vefa İnsansız Sistemler Takımı ile Alçak
İrtifa Kategorisi’nde (1500 metre) Türkiye Üçüncülüğü ve Genç Mimar Sinan Vefa Roket Takımı ile Yüksek İrtifa Kategorisi’nde (6.1 km)
Türkiye İkinciliği başarısı elde etti.
Gaziantep’te düzenlenen yarışmada Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan öğrencilerimizin bulunduğu standa gelerek Yüksek
İrtifa Kategorisi’nde yarışan “Mavi Vatan” isimli roketimizi imzaladı
ve öğrencilerimizden bilgi aldı.
2018 yılında öğrencilerimizin girişimleriyle ve yurdumuzun da
destekleriyle kurulan Vefa Roket Takımı’nın aynı zamanda TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması Birinciliği ve TÜBİTAK İHA Yarışması Birinciliği başarıları da bulunuyor.
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Yurt binamızı daha modern bir görünüme kavuşturmak ve öğrencilerimizin daha
rahat ve steril bir ortamda barınma, yemek ve ders çalışma imkânı kazandırılması
maksadıyla tadilat çalışması gerçekleştirdik. Bu kapsamda yurdumuzun duvarlarında
oluşan hasar ve yıpranmalar giderilerek tüm odalar boyandı.
Yurt binamızdaki tüm odaların, ortak alanların ve Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresemizin COVİD-19 tedbirleri kapsamında rutin olarak dezenfekte işlemlerine de devam
ediliyor.
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Yeni tip koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle öğrencilerimizden uzak kaldığımız bu dönemde online olarak bir araya gelmeye devam ediyoruz.
Dr. Selman DİLEK moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirilen “Düşünce Tarihi
Okumaları” ve “Arapça – İngilizce Klasik Metin Okumaları” derslerine devam ederken
Dr. Senai DEMİRCİ ile “Pandemide Psikolojimiz” adlı online konferans ile de öğrencilerimizle buluştuk. Aynı zamanda Ömer Aydın Hocamız yüz yüze çeşitli programlar
vesilesiyle öğrencilerimizle bir araya gelmeye devam ediyor.

Ayasofya Camii’nin açılması vesilesiyle Cuma namazı vaktinden ikindi namazı vaktine kadar Ekmekçizade Ahmet Paşa
Medresesi sebilinden 700 bardak Osmanlı şerbeti hayrı yapıldı.
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“Dünyadan hiç kimse ummasın
vefâ”
Evet, Süleyman Çelebi asırlar öncesinden ne güzel tarif etmiş. Vakfımız ve mezunlar derneğimiz VEFADER dünyadan vefâ
umanların değil; bilakis dünya ve ötesine
vefâ duyanların istirahatgâhıdır. Biz eşref-i
mahlukattan beklenen vefâlı olmak, lâkin
dünyadan vefâ beklememek. İşte mezunlar
derneğimizin varoluş sebeplerinden biri de
budur. İstanbul sevdalısı Sâmiha Ayverdi
Hanım’ın tabiri ile “Etrâfa huzur dağıtan
vefâlı, safâlı, sâdık dostlar” olmaktır gayemiz. Dergimizin okuyucuları burada zaman
zaman derneğimizin faaliyetlerinden bahsettiğimize şahit olmaktadırlar. Vefâ, bu yazıda ise biraz daha farklı boyutta ele alınacaktır; maziye, âna ve âtîye vefâ ekseninde.

Mâzîye Vefa
Malum olduğu üzere vakfımızın lisansüstü misafirhanesi, akademi camiasından gelen konaklama taleplerine yetişemiyordu.
2019’da temeli yeniden atılan misafirhaneye mezunlar olarak biz de destek vermek
istedik. “Bir tuğla da sen koy” başlığı ile bir
bağış kampanyası başlatıldı. Vefa yılları tadı
damağında kalan mezunlarımız bu manevi
talebi geri çevirmeyerek davete icabet ettiler ve ziyadesiyle teveccühte bulundular.

“Çok olur yâr velî yâr-i vefâdâr
olmaz”
Her ne kadar Bâkî vefa ehlinin zor bulunacağını zikretse de Vefâlılar yine Vefâmızı yalnız bırakmadı. Artık misafirhanemiz
hem daha ferah bir alana kavuşmakta hem
öğrenci kapasitesini takriben 3’e katlayarak
220 kişilik kapasiteye ulaşarak ilme daha
fazla hizmet etme fırsatına kavuşmakta
hem de misafirlerimiz için etüt ve sosyal
donatı alanları artmaktadır. Burada mezunlarımızın teveccühlerinin takdire şayan
olduğunu vurgulamak isteriz. Vakfımız
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Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan Bey
başkanlığındaki online bağış bilgilendirme toplantımıza takriben 200 mezunumuz iştirak etti. Son derecede
samimi bir atmosferde geçen toplantının akabinde mezunlarımız derneğimiz üzerinden vakfımız ile iletişime
geçtiler. Genel duyuruya çıkılmasını takiben diğer ilgili
mezunlarımız da ilmin tekrar yayılmasında yerlerini aldılar.
Uzun yıllardır haber alamadığımız mezunlarımız da
dahil bu projeye pek çok mezunumuz cân-ı gönülden
manevi destekte bulundu. Yeni mezun öğrencilerimizden de kıymetli katkılar olması bizleri daha da motive
etti. Bunların tek bir amacı var idi; vakfımızın takriben
yarım asır önce atılan manevi temelini yine aynı sağlamlıkta atmak. Bir kez daha VEFADER olarak tüm mezunlarımıza mâzîye vefalarından dolayı teşekkürlerimizi
sunuyoruz.

Âna Vefa | Komşuya Vefa
Mezunlarımız mevcut öğrenci arkadaşlarımız ile bir
araya gelerek tecrübelerini paylaşmaktadırlar. Örneğin,
genç iktisatçı arkadaşlarımız kurdukları İktisat Atölyesi
ile akademi, kamu, özel ve müteşebbislik tecrübeleri
olan mezun abilerini davet ederek hem tecrübelerinden
istifade etmekteler hem de bu sayede mezunlara eski(meyen) günlerini yâd etme fırsatı sunmaktalar. Üstelik,
Vefalı öğrenciler olarak bu atölyenin bir çıktısı olarak da

Vefa’dan Karınca Kararınca başlıklı bir kitap derlediler. Bu kitap VEFADER’den çıkan ilk kitap olması hasebiyle de ayrı bir önem taşımaktadır. Umut ediyoruz bundan sonra böyle gayretli çalışmaların devamı gelir ve sonraki gençlere ilham olur. Bu vesile ile genç
editör Yusuf Sertaç Ayan, bölüm yazarı genç arkadaşlar ve mezunlarımızdan müteşekkil akademik danışmanlarımıza teşekkürü
bir borç biliriz.
Derneğimiz aynı zamanda komşusunu da ihmal etmemektedir. Suriyeli Çocuklu Aileler ile Kahvaltı sosyal sorumluluk projesi ile
İstanbul’daki sınır komşularına ulaşmayı hedeflemektedir. Hanımlar komisyonumuz bu samimi sosyal sorumluluk projesine ön
ayak olmaktadırlar. Bu sayede Vefâ dairesini daha da genişletip ensar olmaya aday olma gayretindeyiz. Çocukların çeşitli oyunlar-
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la eğlenirken etkinlik sonunda aldıkları hediyelerin yüzlerinde vesile olduğu tebessümün tarif edilemez bahtiyarlığını tüm mezunlarımızın yaşamasını isteriz. Özellikle evli mezunlarımızın hanımlarından müteşekkil hanımlar komisyonumuza hanımefendilerin daha fazla teveccüh göstermesini arzu
etmekteyiz. Böyle güzel iyiliklerle vefâ daha da samimi ve hızlı bir şekilde yayılacaktır.

Âtîye Vefa
Kökü mazide olan âtîyim.
Yahya Kemal’in deyimi ile bizler kökleri mâzîde olan birer âtîyiz. Bunun için özellikle gençlere ve
gençlerin projelerine önem verilmektedir. Yurdumuz talebelerinden gelen projeler burs ve proje komisyonunda titiz bir şekilde incelenmektedir. Aylık burs, yabancı dil eğitim desteği gibi desteklerin
yanında savunma sanayii alanındaki projeler de dahil olmak üzere TEKNOFEST projelerine de destek
verilmektedir. Bu başlangıç seviyesindeki projelerin VEFADER tarafından desteklenmesinin muhtelif
motivasyonları vardır. Bunlardan birincisi genç dimağların heyecanını diri tutmak ve projelerinde
muvaffak olmalarına mali destek ve akademik danışmanlık sağlamak. İkincisi de bu sayede ülkemiz savunma sanayiinin uzun vadede gelişimine destek olarak ve bir nevi sadece talebelere değil
ülkemizin geleceğine de vefa göstermek. TEKNOFEST 2020 yarışmasında dereceye giren Türkiye 2.si
Genç Mimar Sinan Vefa Roket Takımı (6000 metre yüksek irtifa kategorisi), Türkiye 3.sü Vefa İnsansız Sistemler Takımı (1500 metre alçak irtifa kategorisi), akademik danışmanlar Ömer Faruk Sarıgöz,
Mustafa Apaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Abit Balin’i tebrik ederiz. Bu takımlarımız yarının umutları olarak
genç arkadaşlarına da örnek olmaktadırlar.
Evet mezunlar derneğimizin faaliyetlerinden sadece birkaçına değinme fırsatı bulduğumuzu hatırda tutarak başlıktaki klasik ama bir o kadar mühim sualin cevabını siz kıymetli okuyucumuza bırakıyoruz:
Vefa İstanbul’da sadece bir semt adı mıdır?
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