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Cevdet Kudret’in Kitap
Koleksiyonu Bilkent’te
fiairli¤inin yan› s›ra yazar ve araflt›rmac› kimlikleriyle de
tan›nan, Türk fliirinin Yedi Meflaleciler’inden Cevdet
Kudret’in (1907-1992) kitap koleksiyonu, ailesi taraf›ndan
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’ne ba¤›flland›. Bu kapsamda
kütüphanede Rektör Prof. Dr. Ali Do¤ramac›, Kütüphane
Müdürü Yrd. Doç. Dr. David Thornton ve Cevdet Kudret’in
k›z› Ayfle Kudret’in konuflmalar›n› içeren bir tören
düzenlendi. Töreni Kudret’in eserlerinin ele al›nd›¤› ve
Prof. Dr. Metin And, Doç. Dr. Handan ‹nci, Dr. Efnan
Derviflo¤lu, Yusuf Çotuksöken ve Türk Edebiyat› Bölümü
ö¤retim görevlilerinden Hilmi Yavuz’un kat›ld›¤› aç›k
oturum izledi.

Vakur B. Ertürk Refet GürkaynakMehmet Bay›nd›r

Ö¤retim Üyelerimize TÜBA-GEB‹P Ödülü
Fizik Bölümü ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bay›nd›r, Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Vakur B. Ertürk ve ‹ktisat Bölümü ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Refet Gürkaynak, Türkiye Bilimler Akademisi’nin
(TÜBA) Üstün Baflar›l› Genç Bilim ‹nsanlar›n› Ödüllendirme Program›’n›n (GEB‹P) verdi¤i ödüle de¤er görüldü.

Hocabey’in Yeni Eseri
Bilkent Üniversitesi’nin kurucusu ve
Mütevelli Heyeti Baflkan› ‹hsan
Do¤ramac›’n›n Türkiye’de ve Dünyada
Yüksekö¤retim Yönetimi adl› yeni kitab›
yay›mland›. Türkiye’de yüksekö¤retimin
geliflimini Cumhuriyet’in ilan›ndan bu yana
ele alan kitap, geliflmifl ülkelerde üniversite
ile devlet aras›ndaki iliflkileri irdeliyor.
Hocabey bu yap›t›nda, önceki kitab›
Günümüzde Rektör Seçimi ve Atama Krizi:
Türkiye’de ve Dünyada Yüksekö¤retim
Yönetimine Bir Bak›fl’ta (Eylül 2000) yer
verdi¤i bilgileri Türkiye ve dünyadaki
geliflmeler ›fl›¤›nda güncelliyor ve
yüksekö¤retim yönetimi için önerilerde
bulunuyor.
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Ergün Yalç›nCeyhun Bulutay

Ceyhun Bulutay ve
Ergün Yalç›n’›n
Baflar›s›
Fizik Bölümü ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç.
Dr. Ceyhun Bulutay ve Matematik Bölümü
ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ergün
Yalç›n, TÜB‹TAK Teflvik Ödülü’nü Temel
Bilimler dal›nda kazand›lar. Dr. Bulutay
bu ödüle genifl bant aral›kl› yar› iletkenlerde
yüksek elektrik alt›nda iletim fizi¤i
hakk›ndaki çal›flmalar›, Dr. Yalç›n ise
gruplar›n kohomoloji uzunlu¤una iliflkin
araflt›rmalar› sonucunda lay›k görüldü.

Peyzaj Mimarisi ve 
Kentsel Tasar›m 
Atölyeleri
Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar›m Bölümü
ö¤rencileri, Kentsel Çevrenin Analizi dersi
kapsam›nda Birleflmifl Milletler’in Kad›n ve
K›z Çocuklar›n›n Haklar›n›n Korunmas› ve
Gelifltirilmesi Ortak Program›’na katk›da 
bulundu. Bölümün ö¤retim görevlilerinden

Dr. Deniz Altay, pilot bölge olarak seçilen Van’da ö¤rencilerle birlikte bir atölye çal›flmas›
gerçeklefltirerek alan analizleri ve projelendirme etkinlikleri yürüttü. Atölyenin hedefi,
eflitlikçi bak›fl›n yerel yönetim uygulamalar›na yans›t›lmas›yd›. Bölüm, bir di¤er atölyeyi
Roma La Sapienza Üniversitesi ö¤rencileri ve ö¤retim elemanlar›n›n kat›l›m›yla Bilkent
Üniversitesi’nde gerçeklefltirdi. Ankara’n›n Öveçler Vadisi'ni kentin yeflil alan örgüsüne
yeniden kazand›rmay› amaçlayan bu çal›flma, projedeki tasar›mlar, modeller ve di¤er
ürünlerden oluflan sergiyle sona erdi.

Sualt›ndan Kareler
Bilkent Üniversitesi Provost Yard›mc›s› ve Dergi Bilkent Editörü Prof. Dr. Orhan Aytür, ülkemizi Mauritus’da düzenlenen CMAS Dünya
Sualt› Foto¤raf fiampiyonas›’nda Türkiye Sualt› Foto¤raf Milli Tak›m› formas›yla temsil etti. Sponsorlu¤unu Tepe Nautilus Al›flverifl Merkezi’nin
yapt›¤› milli tak›m›m›za geçen y›l kazand›¤› ulusal derecelerle seçilen Dr. Aytür, dünya flampiyonas›n›n Makro kategorisinde bronz madalya
kazand›. Son olarak Marmara Festivali 7. Uluslararas› Sualt› Görüntüleme Yar›flmas›’ndan dört, Türkiye Sualt› Sporlar› Federasyonu’nun
10. Alt›n Palet Türkiye Sualt› Görüntüleme fiampiyonas›’ndan üç ödülle dönen Dr. Aytür, 2000 y›l›ndan bu yana yerel ve uluslararas› birçok
yar›flmada önemli dereceler elde etti. Dr. Aytür’ün çekti¤i foto¤raflara www.orhanaytur.net adresinden eriflilebilir.
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JTL’nin Üçüncü Say›s› Ç›kt›
‹ngilizce yay›mlanan ilk ve tek bilimsel içerikli Türk edebiyat› dergisi Journal of Turkish Literature’›n
(JTL) üçüncü say›s› ç›kt›. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Merkezi’nin haz›rlad›¤› ve y›lda bir kere
yay›mlad›¤› dergi, Orhan Pamuk’un roman kavram› üzerine Prof. Dr. Y›ld›z Ecevit’in bir incelemesi,
dünyaca ünlü kalemimiz Yaflar Kemal’in ‹nce Memed roman› hakk›nda Prof. Dr. Barry Tharaud’un bir
araflt›rmas› ve David Selim Sayers’›n (Türk Edebiyat› 2005 yüksek lisans) Almanya’da yaflayan Türk
kökenli edebiyatç›lara dair bir makalesinin yan› s›ra flair-çevirmen Cevat Çapan’›n Where Are You,
Susie Petschek? adl› kitab› hakk›nda Ruth Christie’nin kaleme ald›¤› de¤erlendirmeye ve daha birçok
yaz›ya sayfalar›n› aç›yor. Dergiyi edinmek için temerkez@bilkent.edu.tr adresine e-posta atabilirsiniz.

Editörlü¤ünü ‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan› ve Türk Edebiyat› Merkezi Baflkan›
Prof. Talât Halman’›n yapt›¤› JTL’nin kadrosunda Türk Edebiyat› Bölümü ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç.
Dr. Laurent Mignon, doktora ö¤rencilerinden Süreyya Elif Aksoy ve Murat Cankara ile yüksek lisans
ö¤rencisi Asl›han Aksoy Sheridan yard›mc› editörler olarak yer al›yor.

Bir Bilim
‹nsan› 
Yetifliyor
Fizik Bölümü
4. s›n›f 
ö¤rencilerinden
Betül Pamuk,
4-6 Eylül 2007 
tarihlerinde 
Balkan Fizik 
Birli¤i ve
Türk Fizik 
Derne¤i taraf›ndan

ortaklafla düzenlenen 1. Uluslararas›
Fizik Sempozyumu ve fienli¤i kapsam›ndaki
Üniversiteleraras› Fizik Projesi
Yar›flmas›’nda ikinci oldu.
Çeflitli ülkelerden 32 projenin
de¤erlendirildi¤i yar›flmada 2000
Amerikan dolar› tutar›ndaki ödüle lay›k
görülen Pamuk’un çal›flmas› kadmiyum-
sülfür (CdS) kuvantum noktalar›n›n
büyüklük da¤›l›m›n›, yayd›klar› ›fl›¤›n
spektrumunu analiz ederek belirlemek
üzerineydi. Dan›flmanl›¤›n› Fizik Bölümü
ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Tu¤rul
Senger’in yapt›¤› projenin sonuçlar›
uluslararas› bir bilimsel dergide
yay›mlanacak.

Orta Do¤u’ya
Mizahi Yaklafl›m

Güzel Sanatlar, Tasar›m ve Mimarl›k
Fakültesi’nin sergi salonu, 24 Ekim - 1 Kas›m
tarihleri aras›nda ünlü karikatürist Michael
Kichka’n›n sergisine ev sahipli¤i yapt›. ‹srailli
sanatç›n›n Orta Do¤u’nun gündemini iflleyen
çal›flmalar›, sanatseverlere güncel olaylar› farkl›
pencerelerden yorumlama f›rsat› verdi.

Hilmi Volkan Demir’e Avrupa’dan Ödül
Fizik ve Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i 
bölümleri ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hilmi
Volkan Demir, nanoteknoloji alan›ndaki 
çal›flmalar›yla 2007 Avrupal› Genç Bilim 
‹nsan› Ödülü’nü (EURYI) kazand›. Dr. 
Demir, Avrupa Araflt›rma Kurumlar› 
Baflkanlar› Konseyi ve Avrupa Bilim 
Vakf›’nca verilen bu sayg›n ödüle araflt›rma
grubuyla gerçeklefltirdi¤i, fotonik ayg›tlara
gömülü yar›iletken nanokristalleri ve metal
nanoparçac›klar› kullanarak yeni 
optoelektronik nanoayg›tlar›n icatlar›n› ve
gelifltirilmesini kapsayan araflt›rmalar›yla

de¤er görüldü. Nobel Ödülü’ne denk tutar›yla genç bilim insanlar› için Avrupa’n›n en büyük
ödülü olarak görülen EURYI, Dr. Demir’e 26-28 Eylül 2007 tarihlerinde Finlandiya’da
düzenlenen özel bir törenle, 2001’de Nobel T›p Ödülü’nü alan bilim insanlar›ndan Tim
Hunt taraf›ndan takdim edildi.

Mezunlar›n Günü
Bilkentliler, Mezunlar Merkezi taraf›ndan B‹LMED’in de katk›lar›yla düzenlenen Mezunlar
Eve Hofl Geldiniz Panay›r›’nda her y›l oldu¤u gibi arkadafllar›yla ve ö¤retim elemanlar›yla
görüflmenin, yeniden kampüste olman›n keyfini yaflad›.

Anadolu’nun Gizemi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 18-21 Ekim tarihlerinde Anadolu’nun Kutsal
Topraklar› ve Komflu Bölgeleri ad›n› tafl›yan bir sempozyum düzenledi. ABD,
Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, ‹ngiltere, ‹sveç ve Yunanistan’dan kat›l›mc›larla
zenginleflen sempozyumda, Anadolu topraklar›n›n arkeolojik yap›s›n› tarih öncesi
devirlerden Orta Ça¤’a uzanan bir yelpazede iflleyen bildiriler sunuldu. Güzel
Sanatlar, Tasar›m ve Mimarl›k Fakültesi, TÜB‹TAK ve Alabanda Turizm’in de katk›
yapt›¤› organizasyon, Gordion (Polatl›, Ankara) ve Pessinus (Sivrihisar, Eskiflehir)
antik kentlerine yap›lan geziyle sona erdi.
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Ulusal Yaz›l›m
Mühendisli¤i
Sempozyumu
Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nün Elektrik
Mühendisleri Odas› Ankara flubesiyle birlikte
düzenledi¤i 3. Ulusal Yaz›l›m Mühendisli¤i
Sempozyumu 27-30 Eylül tarihleri aras›nda
Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleflti.
Sempozyumun ana hedefi, yaz›l›m
mühendisli¤i hakk›ndaki akademik
çal›flmalar ile sektör uygulamalar›n› bir
araya getirmek ve bu alandaki güncel
sorunlara çözüm önerileri oluflturmakt›.

Ö¤rencilerimizden
Sevindirici Haber

Endüstri Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri,
‹zmir’de düzenlenen Yöneylem Araflt›rmas›
ve Endüstri Mühendisli¤i 27. Ulusal
Kongresi'nin proje yar›flmas›ndan ilk iki
s›ray› alarak döndü. Ceylan Karakan, Ayfle
Çelik, Dinçer Konur, Serkan Koçak, Sezgin
Ayabakan ve Ezgi Erdo¤an’dan oluflan tak›m,
Coca Cola ‹çecek A.fi.’ye gelifltirdikleri
Damacana Su Pazar Analizi ve Da¤›t›m A¤›
Tasar›m› projesiyle birinci seçildi. Cirosu
Düflük Perakende Noktalar›na Ürün Da¤›t›m›
‹çin Karma Sistem Tasar›m› çal›flmas›n›
Unilever için yürüten ve Efe Burak Bozkaya,
Ersin Körpeo¤lu, Emre Nadar, Derya Saraç,
Tevfik Burak Erdem ve Adnan Tula'dan
oluflan ekip ise ikincili¤e de¤er görüldü.
Yar›flmaya 23 üniversiteden 35 ö¤renci grubu
kat›lm›flt›.

Konferans
Çevirmenli¤ine Güncel
Bir Bak›fl
Uygulamal› Yabanc› Diller Yüksekokulu’nun
Konferans Çevirmenli¤i Yüksek Lisans
Program›, 2007-2008 akademik y›l›nda e¤itime
bafllad›. Tüm bilim dallar›na aç›k olan ve
‹ngilizce, Türkçe, Frans›zca dillerinde e¤itim
veren program›n bafllat›lmas› çerçevesinde
Konferans Çevirmenli¤i E¤itim Programlar›:
E¤itim ‹lkeleri bafll›kl› bir seminer düzenlendi.
5 Ekim’de yap›lan ve Türkiye ile Avrupa
Birli¤i’nde konferans çevirmenli¤inin konumu
hakk›nda güncel bilgiler sa¤layan seminere
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi,
Yüksekö¤retim Kurulu, Avrupa Birli¤i Genel
Sekreterli¤i, Dünya Çevirmenler Derne¤i,
Türkiye Birleflik Konferans Tercümanlar›
Derne¤i ve çeflitli üniversitelerin temsilcileri
kat›ld›.

UNESCO Gençlik
Forumu’nda ‹ki
Bilkentli Vard›
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü son s›n›f
ö¤rencileri Ifl›k O¤uzertem ve Özlem
Eskiocak, Birleflmifl Milletler E¤itim, Bilim
ve Kültür Kurumu’nun (UNESCO) 12-13
Ekim tarihlerinde Paris’te yap›lan 5. Gençlik
Forumu’na ülkemiz ad›na kat›ld›. UNESCO
Milli Komisyonu taraf›ndan seçilen baflar›l›
ö¤renciler, Türkiye’yi bu organizasyonda
ilk kez temsil etmenin gururunu yaflad›.
UNESCO, bu forumla dünyan›n çeflitli
ülkelerinden gelen temsilcilerin iletiflimini
güçlendirerek kurumun gündemdeki ve
gelecekteki projelerine yarar sa¤lamay›
amaçl›yor.

Sosyal Sorumluluk
Merkezi’nden...
Bilkent Üniversitesi Sosyal
Sorumluluk Merkezi, TUSAfi-Türk
Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi.’nin
Köy Müzeleri ve Kütüphaneleri
Projesi’ne kitap ve k›rtasiye
malzemesi deste¤i sa¤lad›. Üniversite
personeli, ö¤renciler ve mezunlar›n
yard›mlar› farkl› co¤rafi
bölgelerimizdeki birçok kente ulaflt›.
Merkezin etkinlikleri sadece bu
çal›flmayla s›n›rl› de¤il. Demiryolu
Destek Hatt› Projesi’yle her y›l bir
köy ilkö¤retim okulunun fiziksel
ihtiyaçlar›n› karfl›layan ve
ö¤rencilerin sosyal geliflimine katk›da
bulunmay› amaçlayan Sosyal
Sorumluluk Merkezi, Nisan 2008’de
bafllatmay› öngördü¤ü bu seneki
çal›flmalar›na mezunlardan da katk›
bekliyor. Bilgi için merkezin
koordinatörü Sena Özel’e
(312) 290 15 50 numaral› telefondan
veya esena@bilkent.edu.tr adresinden
eriflilebilir.

Uygar Tazebay’a 
Bilimsel Destek
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ö¤retim
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Uygar Tazebay,
insanda ifadesi yeni bulunmufl bir genin
(Hanein-1) hücre kültürü ve transgenik fare
modellerinde ifllevsel analizini konu alan do¤a
bilimleri alan›ndaki araflt›rma projesiyle,
Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme
Fonu’ndan (FABED) Üstün Baflar›l› Genç
Bilim ‹nsan› Araflt›rma Deste¤i kazand›.
Fon, Cumhuriyet tarihinin sayg›n inflaat
mühendislerinden Feyzi Akkaya’n›n
(1907-2004) an›s›n› 40 yafl›n› doldurmam›fl
akademisyenlere baflar› ödülleri ve araflt›rma
deste¤i vererek yaflat›yor.
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Türkiye ‹çin
Bilkent Üniversitesi ö¤rencileri ve çal›flanlar› 18 Ekim’de kampüste yap›lan yürüyüflle
terörü protesto etti. ‹ktisadi, ‹dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden bafllay›p Atatürk
heykelinde sona eren yürüyüfl, Ö¤renci Konseyi taraf›ndan düzenlendi.

Sanatseverlere
Arma¤an

Ressam ‹nci Çakmakç›’n›n Bir Arma¤an
Üzerine adl› sergisi, Bilkent Üniversitesi
Kütüphanesi Sanat Galerisi’nde 4-31 Ekim
tarihleri aras›nda sanatseverlerle bulufltu.

‹ç Mimarl›kta Yenilikçi
Tasar›mlar

‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
ö¤rencileri, bölümün ö¤retim elemanlar›ndan
Yrd. Doç. Dr. ‹nci Basa, Dr. Maya Öztürk,
Serpil Altay, Herbert Bassler ve Turhan
Kayasü’nün dan›flmanl›¤›nda birikimlerini
gerçek hayata aktarma flans›n› yakalad›.
Tasar›m Stüdyosu dersi kapsam›nda
TUSAfi-Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii
A.fi.’nin bölüm ö¤rencileri aras›nda
düzenledi¤i tasar›m yar›flmas›nda flirketin
idari binas›n›n yenilenmesi için ter döken
genç yetenekler, 3’er kiflilik 24 ekiple
mücadele etti. Yi¤it Kale, Ali Cin ve Bahad›r
Ersözo¤lu’ndan oluflan tak›m›n birinci oldu¤u
yar›flma, üniversite ve kurum iflbirlikleri için
faydal› bir örnek oluflturdu.

Dünya Felsefe Günü
Kutland›
UNESCO Dünya Felsefe Günü, 16 Kas›m’da
Felsefe Bölümü taraf›ndan düzenlenen
seminerle kutland›. Seminerde Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i, Felsefe, Fizik,
Matematik ve Psikoloji bölümlerinden
ö¤retim üyeleri, kat›l›mc›lara felsefenin di¤er
bilim dallar›yla olan iliflkilerini vurgulayan
bilgiler sundu.

Tarihe Ifl›k Tutuyorlar
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Baflkan
Vekili Yrd. Doç. Dr. Thomas Zimmermann’›n,
bölümün ö¤retim görevlilerinden B. Claasz
Coockson ile kat›ld›¤› Samsun’daki
(Vezirköprü ilçesi, Oymaa¤aç köyü)
arkeolojik kaz›larda Hitit uygarl›¤›na dair
heyecan verici sonuçlar elde edildi. A¤ustos
2005’te bafllayan yüzey araflt›rmalar›nda
ç›kar›lan çivi yaz›l› belgeler, Kuzey
Anadolu’da rastlanm›fl ilk Hitit bulgular›
olma özelli¤ini tafl›rken, bu senenin ilk kaz›
sezonunda ise bir Hitit tap›na¤›n›n kal›nt›lar›
ortaya ç›kar›ld›. Stuttgart Teknik
Üniversitesi, Berlin Freie Üniversitesi ve
Dresden Teknik Üniversitesi’nden
uzmanlar›n da ifltirak etti¤i arkeolojik
çal›flmalar, Karadeniz Bölgesi’ne M.Ö. 3.
biny›ldan itibaren yerleflmifl etnik gruplar›n
bölgeye Hititler’in gelifline dek sürdürdükleri
yaflam› anlayabilmek aç›s›ndan büyük önem
tafl›yor.

Sahneden Yans›yanlar
Tiyatro Bölümü, ‹talyan Kültür Merkezi
iflbirli¤iyle ö¤rencilerini ünlü ‹talyan
yönetmen Angelo Savelli ile buluflturdu.
Ö¤rencilerle Commedia Dell'Arte'de Form
ve Karakterler adl› atölyeyi gerçeklefltiren
Savelli, bu çal›flma sonunda Bilkent
Tiyatrosu’nda genç oyuncularla birlikte bir
sunum ve gösteri sahneye koydu. Bölüm,
Londra’daki National Theatre’›n yönetmeni
Jonh Burgess’in Speaking Shakespeare ve 12.
Ankara Uluslararas› Tiyatro Festivali
kapsam›nda K›rg›zistan Devlet Sanatç›s›
Ludmila Tsukasova’n›n Stanistlavksi Tiyatro
Kuram› bafll›kl› atölyelerine de ev sahipli¤i
yaparak sahneye yeni bir soluk getirdi.

‹fl Alanlar› Tan›t›ld›
Bilkent Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve ‹fle Yerlefltirme Merkezi, 5-21 Kas›m tarihleri
aras›nda Mezunlar Merkezi, ‹flletme ve Ekonomi Toplulu¤u, Yeni Ufuklar Kulübü, Endüstri
Mühendisli¤i Kulübü ve Radyo Bilkent’in destekleriyle ‹fl Alanlar› Tan›t›m Günleri’ni
gerçeklefltirdi. Finansbank, Milsoft, PricewaterhouseCoopers, Procter & Gamble ve TÜB‹TAK
gibi tan›nm›fl kurumlardan mezunlar›m›z›n bankac›l›k, araflt›rma-gelifltirme, insan kaynaklar›,
denetim, biliflim ve daha birçok ifl alan›n› ö¤rencilere tan›tt›¤› etkinliklerde, Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Ergin Atalar da akademik
kariyer konusunda bilgiler verdi.



Radyo 
Bilkent’ten

Toplumsal Destek
Radyo Bilkent, ekim ay›nda geliri Türk
Kanser Araflt›rma ve Savafl Kurumu’na
ba¤›fllanan spor etkinlikleri ve sonraki ay
Ankara Anadolu Gösteri ve Kongre
Merkezi’nde Türkiye Omurilik Felçlileri
Derne¤i yarar›na düzenlenen konserlerin
bas›n sponsorlu¤unu üstlenerek sosyal
konulardaki duyarl›l›¤›n› gösterdi. Kadrosu
gönüllü ö¤rencilerden oluflan Radyo Bilkent,
FM band›nda 96.6 MHz frekans›ndan
Ankara’da ve www.radyo.bilkent.edu.tr
adresinden tüm dünyada dinlenebiliyor.

Levent Onural’a
Büyük Unvan
Mühendislik kuram ve uygulamalar›n›n
ilerlemesi için profesyonel çal›flmalarda
bulunan dünyaca ünlü The Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
kuruluflu, Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Dr. Levent
Onural'a Fellow (en üst düzey üyelik) unvan›
verdi. Alan›nda üstün baflar›lara imza atm›fl
üyelerin lay›k görüldü¤ü IEEE'nin bu en
prestijli payesi, her y›l üye say›s›n›n en çok
binde birine verilmektedir. 1912'den beri
verilen Fellow unvan›na daha önce Bilkent
Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü
ö¤retim üyeleri Prof. Dr. Abdullah Atalar ve
Prof. Dr. Özay Oral lay›k görülmüfltür.
Havac›l›k ve uzaydan bilgisayar ve
telekomünikasyona, biyomedikal
mühendisli¤inden elektrik enerjisi ve
elektronik sistemlere yay›lan bir alanda
faaliyet gösteren IEEE’nin 150 ülkede
68.000’i ö¤renci olmak üzere 365.000'i aflk›n
üyesi bulunmaktad›r.
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Leyla Erbil Üzerine
Çok Yönlü Bir Çal›flma
Geçti¤imiz y›l Bilkent Üniversitesi’nde
düzenlenen Tuhaf Bir Yazar: Leyla Erbil’de
Etik ve Estetik bafll›kl› sempozyumda yap›lan
konuflmalar ve sunulan bildiriler kitaplaflt›.
Türk Edebiyat› Bölümü kadrosunda yer alm›fl
ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Süha
O¤uzertem’in yay›na haz›rlad›¤› ve bölüm
ö¤rencilerinin de katk›da bulundu¤u eser,
Kanat Kitap taraf›ndan Leyla Erbil’de Etik
ve Estetik ad›yla yay›mland›. Nobel Edebiyat
Ödülü’ne aday gösterilen ilk kad›n yazar›m›z
olan Leyla Erbil’i, aralar›nda Dr. O¤uzertem,
Dr. Füsun Akatl›, Dr. Güzin Dino, ‹lhan
Berk, Nilay Özer (Türk Edebiyat› 2005
yüksek lisans), Demir Özlü ve Ayfer Tunç’un
da bulundu¤u 22 farkl› edebiyatç›n›n
perspektifinden okuma f›rsat› sunan kitapta
Türk Edebiyat› Bölüm Baflkan› Prof. Talât
Halman’›n aç›l›fl ve Erbil’in teflekkür
konuflmalar›n›n metinleri de yer al›yor.

Pistlerde 
Sanat
Güzel Sanatlar 
Bölümü 3. s›n›f 
ö¤rencilerinden ‹rem
Öztürk, Formula-1 
yar›fllar›nda Renault
tak›m›n›n

sponsorlu¤unu yapan ING firmas›na ait
Fresh Eyes projesine seçildi. Spora sanatsal
bir perspektif katmay› amaçlayan bu proje
kapsam›nda Formula-1 Türkiye aya¤›nda
a¤›rlanan Öztürk’ün proje için yapt›¤› resimler
kas›m ay›nda Londra’da sergilendi.

Türkiye’de
‹nternet
Bilkent Üniversitesi,
1995’te ev sahipli¤i 
yapt›¤› Türkiye’de 
‹nternet adl› 
konferansa 8-10 
Kas›m tarihlerinde 
yeniden kap›lar›n›

açt›. ‹nternet reklamc›l›¤›, elektronik imza,
zararl› içerik ve sansür, bilgi toplumu
stratejisi, serbestleflme, e-devlet uygulamalar›,
alan adlar› yönetimi, e-ö¤renme deneyimleri
ve daha birçok güncel konu hakk›nda
paneller, seminerler ve bildiri sunumlar›n›n
gerçekleflti¤i konferans›n temas› ‹nternet ve
Toplum, slogan› ise Bilgi Toplumuna
Do¤ru’ydu. Konferans›n aç›l›fl konuflmas›n›
yapan Endüstri Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim
üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Akgül, internetle
ilgilenenler için önemli bir buluflma noktas›
olan bu organizasyonun yeni bilgi ve
deneyimlerin paylafl›ld›¤›, güncel sorunlar›n
tart›fl›ld›¤› ve ortak akl›n arand›¤› bir platform
oluflturarak topluma internet hakk›nda
düflünsel bir öncülük yapt›¤›n› belirtti.

Shimon Peres
Bilkent’teydi

‹srail Cumhurbaflkan› Shimon Peres,
Türkiye’deki temaslar› çerçevesinde bir
konferans verdi¤i Bilkent Üniversitesi’nden
fahri doktor unvan› ald›. Peres’in Bilkent
ziyareti 11 Kas›m’da gerçekleflti.

Türkçemize
Önemli Bir Hizmet
Türkçe Birimi ö¤retim görevlilerinden
Vedat Yaz›c›’n›n Türkçemsin isimli son kitab›
okurla bulufltu. Yaz›c› ilk bölümü Dil
Günlü¤ü, ikinci bölümü Dil Yaz›lar› bafll›¤›n›
tafl›yan bu yap›t›nda Türkçe'nin dünya dilleri
aras›ndaki sayg›n konumunu birçok edebiyat
türünden örneklerle vurguluyor ve dil
bilincinin ulusal kimlik oluflumundaki rolüne
dikkat çekiyor. Deneyimli yazar, uzun
y›llard›r yaz›n alan›na verdi¤i eme¤in
›fl›¤›nda, Türkçemizin yaflad›¤› sorunlara da
e¤iliyor. Kapa¤›n› tan›nm›fl çizerlerimizden
Selçuk Demirel’e ait bir karikatürün süsledi¤i
kitap, raflardaki yerini K›y› Dergisi Yay›nlar›
etiketiyle ald›.
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Orman Yang›nlar› ve
Teknoloji

A. Enis Çetin

Bilkent Üniversitesi, Bilgisayarl› Görmeye Dayal› Orman
Yang›n› Bulma ve ‹zleme Sistemi ad›yla bafllat›lan projede

çevre bilincini teknolojiyle birlefltiriyor.
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Orman Yang›nlar›

Orman yang›n›, serbest yay›lma e¤iliminde
olan ve ormanda yaflama birli¤ine kat›lan
canl› ve cans›z bütün yanabilir varl›klar›
yak›p yok edebilen atefle denmektedir. Türkiye
yüzölçümünün %27’sine denk düflen
ormanlar›m›z›n %58’ini oluflturan 12 milyon
hektarl›k k›sm› yang›na çok hassast›r.

Orman yang›nlar›n›n ç›k›fl sebeplerine
bak›ld›¤›nda, y›ld›r›m gibi do¤al nedenlerin
% 5-6 oran›nda kald›¤›, di¤er bütün
yang›nlar›n ç›k›fl sebebinin ne yaz›k ki insan
oldu¤u göze çarpmaktad›r. Orman yang›nlar›,
Orman Genel Müdürlü¤ü'nün (OGM) orman
yang›nlar›yla mücadele etkinliklerini
de¤erlendirdi¤i 2006 raporuna göre
ülkemizin de içinde bulundu¤u Akdeniz
kufla¤›nda orman ekosistemini tehdit eden
unsurlar›n bafl›nda gelmektedir.

Orman bir yandan kendisi bafll› bafl›na bir
kaynak olurken, di¤er yandan öteki
kaynaklara koruyuculuk yapar. Örne¤in
düflen ya¤mur damlalar›n›n sahip olduklar›
kinetik enerjinin miktar› yüzeysel ak›fla göre
yaklafl›k 250 kat fazlad›r. Bu durumda
topra¤› ya¤mur tanelerinin
bombard›man›ndan ancak bitki örtüsü
koruyabilir. Suyun düzenli ve sa¤l›kl› olarak
elde edilmesinde de büyük rol oynayan
ormanlar, karbon depolayarak havan›n
sa¤l›¤›n› korumas›, milyonlarca bitki ve
hayvan çeflidine bir arada yaflama olana¤›
sa¤lamas› ve benzeri yollarla do¤an›n
dengesine sa¤lad›¤› katk›larla yaflam›m›z›n
önemli parçalar›ndand›r. Bu özelliklerine
karfl›n her y›l önemli miktarda orman alan›
çeflitli nedenlerle zarar görmektedir. Sadece
1980-1990 y›llar› aras›nda dünyada 130
milyon hektar orman›n yok oldu¤u
kaydedilmifltir.

Ülkemizden ‹statistikler

Türkiye’de 1937'den 2006’n›n sonuna kadar
kayd› tutulmufl toplam orman yang›n› say›s›
80.012, y›l bafl›na düflen genel ortalama
1.143’tür. Yak›n geçmifle bakt›¤›m›zda,
1997-2006 y›llar› aras›n› kapsayan dönemde
toplam 19.496 adet orman yang›n› meydana
gelmifltir. Bu 10 y›ll›k verilere göre
yang›nlar›n %54'lük bölümü ihmal,
dikkatsizlik ve kaza, %13'lük bölümü kas›t
ve %7'lik bölümü y›ld›r›m sonucu ç›km›fl,
%26'l›k bölümünün ç›k›fl nedeni ise
belirlenememifltir. 2006 yang›nlar› baz
al›nd›¤›nda sebepler %55 ihmal, dikkatsizlik

ve kaza, %11 kas›t, %15 y›ld›r›m olarak
görülürken, %19’luk k›s›mda sebep
bulunamam›flt›r. ‹hmal ve dikkatsizlikten
do¤an yang›nlar aras›nda %7,8’lik oran ile
an›z, % 5,7’lik oran ile çoban atefli ve
%10,2’lik oran ile sigara ateflinin yer almas›,
orman yang›nlar›nda insan faktörünü öne
ç›karan gerçeklerdir. Ülkemizdeki orman
yang›nlar›n›n gerek say› gerek alan olarak
%83'lere varan bölümü, yang›n mevsimi
olarak an›lan haziran-ekim döneminde
meydana gelmektedir. 2006 yang›nlar›n›n
%81’i ayn› dönemde görülmüfl, saha kayb›n›n
%96'l›k k›sm›na bu yang›nlar yol açm›flt›r.
2006'daki orman yang›nlar›n›n yol açt›¤›
maddi zarar 40,9 milyon YTL'dir.

Bilgisayarl› Görmeye Dayal› Orman
Yang›n› Bulma ve ‹zleme Sistemi

Bu sistem, bilimsel araflt›rma etkinliklerini
desteklemek üzere Avrupa Birli¤i (AB)
taraf›ndan yürütülmekte olan Alt›nc› Çerçeve
Programlar›'ndan biri olan Multimedia
Understanding Through Semantic,
Computation and Learning (MUSCLE)
projesinin bafllat›lmas›ndan sonra ele al›n›p
gelifltirilmifltir.

Çoklumedya veri madencili¤i ve bilgisayar
ö¤renmesi alanlar›nda araflt›rma gruplar›n›
iflbirli¤ine teflvik eden bir mükemmeliyet a¤›
projesi olan MUSCLE'›n amac›, yüksek
semantik içerikle metadata iflleyebilme
kapasitesine sahip, ak›ll› ve kendi kendine
ö¤renebilen araflt›rma motorlar› tasarlayarak
çoklumedya veri tabanlar›na eriflimi
kolaylaflt›rmakt›r. Elde edilen çoklumedya
görüntülerinden sonuçlar ç›karmaya yönelik
çal›flmalarda, duman ve yang›n
görüntülerinin de bir yaz›l›m arac›l›¤›yla
orman yang›nlar›na karfl› mücadelede
kullan›labilece¤i fikri zaman içinde Bilkent
Üniversitesi’ndeki araflt›rma grubu
taraf›ndan ilerletildi ve bu yönde gelifltirilen
sistemin patent ve araflt›rma baflvurular›
TÜB‹TAK'a yap›larak destek sa¤land›.
Orman Genel Müdürlü¤ü'ne verilen

sunumlar›n ard›ndan 2006’da saha
çal›flmalar› bafllayan projenin Manavgat ve
Marmaris'te yap›lan pilot uygulamalar›nda
baflar›l› sonuçlar al›n›yor.

Projenin en güzel yanlar›ndan biri, görüntü
alan herhangi bir kamerayla bile
gerçeklefltirilebilir olmas›; çünkü iflin özünü
Bilkentli araflt›rmac›larca haz›rlanan yaz›l›m
oluflturuyor. Seçilen ormanl›k alanlar›n
kesintisiz olarak 360 derece taran›p
görüntülenmesi ve tüm bu verilerin yaz›l›m
taraf›ndan de¤erlendirilmesi sistemin
çekirde¤ini meydana getiriyor. Ormanl›k
alanlarda bulunan gözetleme kuleleri bu
kameralar›n yerlefltirilmesinde kolayl›k
sa¤l›yor.

Projenin saha denemelerinde 3 gözetleme
kulesinden faydalan›ld›. 360 derece gözetleme
yapabilen kameralar görüfl aç›s› en uygun
noktalara yerlefltirildi. Kameralar döner
özellikte oldu¤u için belli yerlerde park
edebiliyor. Kameralar park pozisyonunda
45 saniye bekleyip herhangi bir duman yoksa
di¤er park noktas›na dönüyor. Duman tespit
edildi¤inde ise ilgili gözetleme kulesinin ve
park yerinin adresi GPS (küresel yer
belirleme) kodlar›ndan al›n›yor. Ormandaki
300-400 hektarl›k bir alan› 2-4 dakika
aras›nda tarayabilen bu kameralar›n
görüntülerini iflleyen yaz›l›m, kuleye en çok
10 kilometre uzakl›ktaki bir duman›,
bafllang›c›ndan sonra 15-45 saniye içinde
tespit edip alarm vermeye yöneliktir. Yaz›l›m,
kameralar›n elde etti¤i renkli ham orman
görüntüsünü bilgisayarda ifllemeye de
yaramaktad›r. Bu yaz›l›m çeflitli
algoritmalardan oluflur. Sistem,
görüntülerdeki bitki örtüsünü tarad›kça
haf›zas›na kaydeden, baflka bir deyiflle arka
plan› tan›yan bir mekanizmaya sahip.
Böylece, görüntülerdeki herhangi bir
de¤ifliklik hemen fark edilebiliyor. Beyazl›k
oran› da belirleyici bir unsur. Yemyeflil bir
arka planda beyaz izler hemen belli olur.
Yo¤unluk, sistemi etkileyen bir di¤er ölçüttür.
Sis, mangal duman›, sigara duman› veya
sinek ilaçlama duman› gibi duman tiplerini
de ayr›flt›ran sistem, yanl›fl alarmlara sebep
olmayacak flekilde tasarlanm›flt›r.

Yak›nlaflt›rma özelli¤i kullan›ld›¤›nda, yani
zoom yap›ld›¤›nda di¤er bölgeler tarama
alan› d›fl›nda kalabildi¤i için kameralar kule
görevlisinin görebildi¤i alanlar›n biraz daha
ilerisine ulaflacak flekilde ayarlanmaktad›r.
Normalde bir kule görevlisinin çevreyi bütün
gün kesintisiz olarak gözetlemesi mümkün
de¤ilken, kameralar bu ifli 24 saat aral›ks›z
yapabilir.

Asl›nda sistemde kameralar sadece birer
araçt›r. Tüm veri de¤erlendirme, alarm ve
simülasyon, yaz›l›m taraf›ndan
yap›lmaktad›r. MUSCLE kapsam›nda
binalar›n iç ve d›fllar›nda uygulanan 50-60
metre mesafelerdeki görüntüleri
de¤erlendirmek ad›na gelifltirilen bu yaz›l›m,
de¤iflen algoritmalar nedeniyle en az 5
kilometrelik bir alan›n görüntülenmesini ve

9



ifllenmesini sa¤layacak flekilde yenilendi.
Böylece sistem ilk uygulama aflamas›nda
aç›k havadaki görüfl mesafesine göre 5-10
kilometreden herhangi bir duman› tespit
edecek flekilde tekrar ele al›nd›.

Duman Tespiti ve Müdahale

Kameralardan elde edilen görüntüler, arada
hiçbir ayg›ta u¤ramadan do¤rudan antene
geliyor ve canl› televizyon yay›n› mant›¤›
çerçevesinde, link hatlar› arac›l›¤›yla
bölgesinin bulundu¤u flehrin merkez
müdürlü¤üne aktar›l›yor. DVD kalitesindeki
bu renkli görüntüler bir bilgisayarda toplan›p
ifllendi¤i s›rada Ankara'daki genel
müdürlükte de canl› izlenebiliyor. Merkeze
aktar›m internet üzerinden yap›ld›¤› için
hatlardaki yavafll›k gerçek zaman
görüntüsünü etkileyebilmektedir; fakat
önemli olan yang›n›n ilk ç›k›fl an›ndaki
duman› yakalamak oldu¤u için görüntü
kalitesi veya zaman kayb› Ankara’daki
merkez aç›s›ndan herhangi bir sorun
oluflturmamaktad›r.

Orman Bölge Müdürlükleri'ne ba¤l›
gözetleme kulelerinde flimdiye kadar sadece
insan gözünün görebildi¤i alanlarda kontrol
yap›l›yor olmas› sistemin hayati rolünü
ortaya ç›karan bir gerçek. Orman
korucular›n›n herhangi bir duman› uzaktan
tespit edip tepki vermeleri gecikmelere yol
açabilmekte, ilk müdahalede çok önemli olan
ilk 5-10 dakikan›n alarm bile verilemeden
geçmesi olas›l›¤› büyük tehlike
do¤urmaktad›r. Yerlefltirilen kameralar
sayesinde sistem tamamen otomatik bir
flekilde görüfl alan›n› 360 derece taramakta
ve bilgiler yaz›l›m taraf›ndan devaml›
ifllenmektedir. En ufak bir de¤ifliklikte sistem,
varsa duman› tespit edip alarm›
çald›rmaktad›r. Bu alarm ayn› anda ba¤l›
bulunulan müdürlükte ve Ankara'daki
merkezde çald›¤› için tüm ilgililerin
uyar›lmas› sa¤lanmaktad›r. Bundan sonras›
görüntülerin izlenmesi ve müdahalenin
yap›lmas› için dü¤meye bas›lmas›yla ilgilidir.
Alarm verildikten sonra al›nmas› gereken
bir dizi önlemin zamanlamas› do¤ru
yap›lmal›d›r. Buradan yola ç›karak proje
ikinci bir aflamayla sürdürülmektedir.

Projenin Di¤er Evresi: Simülasyon

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü'ndeki araflt›rma ekibi
projenin ikinci safhas› hakk›ndaki
çal›flmalara devam ediyor. ‹kinci bölümü
oluflturan simülasyon çal›flmas› yang›n›n,
daha do¤rusu duman›n tespit edilmesi kadar
önem tafl›maktad›r. Amaç, yang›n› daha ak›lc›
yöntemlerle söndürmeye yönelik ilk verilerin
elde edilmesidir.

Simülasyonu rüzgãr, arazi e¤imi, s›cakl›k,
nem ve bitki örtüsü gibi etkenler
oluflturmaktad›r. Bunlar›n do¤ru flekilde
sisteme girilmesi için ilgili devlet
kurumlar›ndan bölgenin dijital haritas›, bitki
özellikleri ve meteorolojik bilgiler al›n›yor.

Tüm bu veriler simülasyona ifllendi¤inde
yang›n›n nereye ve hangi h›zla yay›laca¤›
gibi de¤erli bilgilere ulafl›labiliyor. Google
Earth program› üzerinden de biçimlendirilen
bu simülasyon, tüm bilgileri yang›n müdahale
ekiplerine duman fark edildikten 15 saniye
sonra haber vermektedir. Örne¤in söndürme
helikopterinin pilotu, dijital ekran› varsa bu
simülasyonu görebilecek ve duman
bafllad›ktan 30 saniye sonra suyu nereye
atmas› gerekti¤ini ö¤renebilecektir. Benzer
flekilde yer ekipleri de olay bölgesine daha
etkili sevk edilebilir. Büyük bir yang›nda
ilerlemeyi durdurmaya yönelik olarak kas›tl›
bafllat›labilecek bir yang›n›n nerede
ç›kar›labilece¤i gibi önemli teknik
müdahaleler de bu simülasyon sayesinde
etkin bir flekilde uygulanabilir.

‹kinci evre tamamland›¤› zaman sistem
otomatik olarak orman korucusuna ve di¤er
ilgililere yang›n›n ç›kt›¤› yerin koordinatlar›n›

ve yay›laca¤› bölgeyi ekranda canl› olarak
gösterecektir. Gerekirse iki ekran kullan›larak
birinde yang›n›n o anki canl› görüntüsü,
di¤erinde simülasyon sayesinde yang›n›n
yay›lmas›yla ilgili veriler izlenebilecektir.

Projenin Gelece¤i

Önümüzdeki y›l içinde yang›n izleme
sisteminin Adana ve Mu¤la’daki bütün orman
gözetleme kulelerine kurulmas›
planlanmaktad›r. Proje Ocak 2009’da
tamamlanacak ve OGM'nin karar›
beklenecektir. Nihai amaç, sistemin tüm
Türkiye'deki orman gözetleme kulelerine
yay›lmas›d›r. Böylece, teknolojinin getirdi¤i
olanaklarla orman yang›nlar›na zaman›nda
ve etkili bir flekilde müdahale edilmesi
sa¤lanm›fl olacakt›r.

Sistemin sadece orman yang›nlar› için de¤il,
yang›n tehlikesi yaflanabilecek her yerde,
örne¤in petrol dolum tesisleri, akaryak›t
istasyonlar› ve askeri yerleflkelerde de
kullan›labilece¤i düflünüldü¤ünde, Bilkent
Üniversitesi’nin çevre koruma etkinliklerine
uzun dönemde çok yönlü bir katk›
sa¤layaca¤› flimdiden görülüyor.
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Prof. Dr. A. Enis Çetin Kimdir?

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
ö¤retim üyesi A. Enis Çetin,
doktoras›n› 1987’de Pennsylvania
Üniversitesi’nde tamamlam›flt›r.
Dr. Çetin, European Signal
Processing Society'nin yay›mlad›¤›
Journal of Advances in Signal
Processing ve Signal Processing
dergilerinin yay›n kurulu üyesidir.
Toronto ve Minnesota
Üniversitelerinde ö¤retim üyeli¤i
yapm›flt›r. TÜBA-GEB‹P Ödülü ve
TÜB‹TAK Teflvik Ödülü sahibi olan
Dr. Çetin’in araflt›rmalar› sinyal,
görüntü ve ses iflleme konular›nda
yo¤unlaflmaktad›r. Sistem modelinin
belirlenmesi, ses iflleme, veri
s›k›flt›rmas› ve filtre tasar›m›
konular›nda yapt›¤› çal›flmalar›
birçok bilimsel dergide yay›mlanan,
1999-2003 y›llar› aras›nda IEEE
Transactions on Image Processing
dergisinde yard›mc› editörlük yapm›fl
olan Dr. Çetin, Honeywell-Visioprime
flirketinin kamera sabotaj tespiti ve
Creative Technologies'in bir alt
kuruluflu olan Grandeye flirketinin
genifl aç›l› kamera ürünlerinin
tasar›mlar›nda dan›flman olarak
çal›flm›flt›r. Dr. Çetin Sinyaller ve
Sistemler ile Say›sal ‹flaret ‹flleme
derslerini vermektedir.
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Hukuk Fakültesi’nin yeni dekan› Prof. Dr. Osman B. Gürzumar,
bize akademik kariyerini ve fakültenin k›sa zamanda

elde etti¤i baflar›n›n öyküsünü anlatt›.

“Hukukun yoklu¤u
kaos demektir.”
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Sizi yak›ndan tan›yabilir miyiz?

1960 Ankara do¤umluyum. Birçok ‹stanbullu
ya da ‹zmirli’nin flafl›raca¤› üzere, bu kenti
çok severim. 18 yafl›mda TED Ankara
Koleji’nden mezun olduktan sonra ayr›ld›¤›m
bu flehre 23 y›l sonra, 2001'de geri döndüm.
Ankara’y› d›flar›da tutarsak, yurtiçindeki
ve yurtd›fl›ndaki seyahatlerim haricinde,
hayat›m ‹zmir, Zürih, Bern ve ‹stanbul’da
geçti. Meslektafl›m Dr. Aydanur Gürzumar
ile 24 y›ll›k evliyim. Ayflegül Gürzumar’›n
da babas›y›m. K›z›m 13 yafl›nda.

Hukuk alan›na nas›l yöneldi¤inizi ve
akademisyen olmaya nas›l karar
verdi¤inizi anlat›r m›s›n›z?

Asl›nda her ikisi ayn› anda oldu. Hukukçu
olmaya karar verirken akademisyen olmaya
da karar verdim. Hukuk alan›n› seçmemde
ailemin yönlendirmesi de¤il de etkisi oldu;
çünkü annem, babam ve her ikisinin babas›
hukukçudur. Dolay›s›yla evdeki sohbetlerin
ifl ve meslek hayat›na iliflkin k›sm› hep
hukukla ilgiliydi. Bu durum, ya hukukun
h'sini bile duymaya tahammül ettirmeyecekti
ya da bu mesle¤i seçmemi sa¤layacakt›.
‹kincisi oldu. Hukukta akademisyenli¤i
seçmemdeki önemli nedenlerden biri, babam›n
binlerce kitaptan oluflan zengin
kütüphanesidir. Hukuk, tarih ve edebiyata
iliflkin 8.000’e yak›n Türkçe ve ‹ngilizce
kitap vard› bu kütüphanede. Bizim de dahil
oldu¤umuz K›ta Avrupas› ülkelerinde hukuk
doktrininin, bilimsel görüfllerin rolü çok
önemlidir. Tabii ben akademisyen olmaya
karar verirken bunu bilmiyordum; ama
flans›m yaver gitti ve kendime uygun bir
meslek seçmifl oldum. Buna flükrediyorum

ve her ö¤rencimin hukuku seçti¤ine
flükredebilmesini diliyorum.

Üniversiteyi nerede bitirdiniz? Akademik
hayat›n›z nas›l geliflti?

Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ve
ard›ndan Bern Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni bitirdim. Bern Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde yazd›¤›m lisans tezim,
bu fakültenin 1987 ö¤retim dönemi seminer
birincilik ödülüne lay›k görüldü.
Avalde def’iler düzeni olarak dilimize
çevirebilece¤imiz ve Türkçesi bile hukukçu
olmayanlara hiçbir fley ifade etmeyen, çok
teknik bir konuyla ilgiliydi bu tez. Aval ad›n›
verdi¤imiz bir ifllemle bono, çek ya da
poliçede ifade bulmufl olan bir borcun
vadesinde ödenece¤ini senet borçlusunun
yan›nda taahhüt eder, böylece senet
alacakl›s›na kiflisel bir güvence verirsiniz.
Senet üzerinde gerçeklefltirilmesi gereken
basit flekli vard›r bu ifllemin. Senet hamili,
yani tafl›y›c›s›, verdi¤iniz bu güvence
nedeniyle borcu ödemeniz için size
baflvurursa bu baflvuruyu hangi hukuki
gerekçelerle savuflturabilirsiniz? ‹flte benim
tezimin konusunu bu sorunun yan›t›
oluflturuyordu.

Doktoram› da Bern Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden ald›m. Doktora tezim magna
cum laude derecesiyle kabul edildi. Almanca
yazd›¤›m tezimin konusu fikrî ve s›nai
mülkiyet hukuku perspektifinden franchise
sözleflmeleriydi. Doktoradan sonra
Türkiye’ye döndüm. ‹sviçre’ye 1416 say›l›
kanun çerçevesinde Adalet Bakanl›¤›
bursuyla gitmifltim. Yurda dönüflte bu bursun
karfl›l›¤› olan mecburi hizmetimi Marmara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 10 y›l ve
Rekabet Kurumu’nda 20 ay çal›flarak yerine
getirdim. Doçentlik tezimi üst hakk›
konusunda yazd›m. K›saca ifade etmek
gerekirse, araziniz üzerine bir bina
yapt›¤›mda siz arazi mülkiyetinin sahibi
olarak kal›rken, benim binan›n mülkiyetine
sahip olabilmemi sa¤layan bir mekanizmad›r
bu. ‹ktisadi aç›dan son derece ifllevseldir,
kamu arazileri bak›m›ndan da. Yap ifllet
devret modelinde de kullan›l›r. Turizmi Teflvik
Kanunu çerçevesinde güney sahillerindeki
kamu arazilerine infla edilmifl otellerin önemli
bir k›sm› bu hak kapsam›nda yap›lm›flt›r;
ama güney sahillerindeki bu yap›laflma iyi
mi olmufltur? Bu ayr› bir tart›flman›n konusu.
Bu yap›laflmada üst hakk›n›n ve benim bir
kabahatim yok.

Ankara’ya dönüflünüz Rekabet Kurumu
nedeniyle mi oldu?

Evet. 2001’in ocak ve flubat aylar›nda Rekabet
Kurumu’ndan bafl hukuk müflavirli¤i teklifi
ald›m. Bir ayl›k bir düflünme süresinden
sonra bu teklifi kabul ettim ve Mart 2001’de
Ankara’ya geldik. Ne var ki Rekabet
Kurumu’nda sadece 20 ay görev yapt›m;
çünkü 2002 yaz›na geldi¤imizde art›k Bilkent
Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurulmufltu ve
sonbaharda ö¤retime bafllayaca¤›n›
ö¤rendi¤im bu fakültede çal›flmam yönünde
Bilkent’ten bir teklif alm›flt›m. Ayn› dönemde,
galiba temmuz veya a¤ustos ay›nda, kurucu
dekan›m›z Prof. Dr. Turgut Tan da dekan
olarak göreve bafllam›flt›. Teklifi kabul ettim.
Eylül 2002’de Prof. Dr. Turgut Tan, Prof. Dr.
Ergun Özbudun ve benden oluflan üç kiflilik
bir kadroyla ifle bafllayan Bilkent Hukuk,
2007’ye gelindi¤inde sadece Türkiye’nin en
iyi fakültelerinden biri de¤il, uluslararas›
alanda da bilinen bir fakülte konumuna geldi.
Bunda kuflkusuz kurucu dekan›m›z›n dengeli,
istiflareye aç›k ve disiplinli yönetiminin çok
önemli bir pay› var. Ben de kendisine befl y›l
boyunca dekan yard›mc›s› kimli¤imle, gerek
genel olarak yönetimde gerek özel olarak
yurtd›fl› iliflkilerde yard›mc› oldum. Bilkent
Hukuk her geçen y›l geniflledi ve kadrosuna
kat›lan her ö¤retim üyesi fakültenin bu
günlere gelmesine büyük katk›da bulundu.

Fakültenin ö¤renci say›s› ve profili,
ö¤retim elemanlar› ve mezunlar›n›n ifle
yerleflme durumlar› hakk›nda bilgi
verebilir misiniz?

Bilkent Hukuk'un kadrosunda on sekiz
ö¤retim üyesi bulunuyor. Bunlar›n on üçü
profesör, biri doçent, dördü yard›mc› doçent.
Bir de doktora dereceli ö¤retim görevlimiz
var. Ö¤retim üyelerimize internet
sayfam›zdan ya da üniversitenin tan›t›m
kataloglar›ndan göz att›¤›n›zda, kadromuzun
nitelik olarak ne kadar güçlü oldu¤unu
rahatl›kla tespit edebilirsiniz. Ayr›ca yar›
zamanl› uzman statüsünde çal›flan dokuz
asistan arkadafl›m›z var.
Baflka üniversitelerden, özellikle Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden sekiz
profesör ve dört doçent, yar› zamanl› statüde
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ders veriyor. 131’i ‹ngilizce Haz›rlama
Program›’nda olmak üzere toplam 752
ö¤rencimiz var. Son dönem mezunlar›m›z›n
büyük ço¤unlu¤u avukat olabilmek için
yap›lmas› zorunlu olan avukatl›k staj›ndalar.
‹lk mezunlar›m›zdan stajlar›n› bitirip
profesyonel hayata at›lanlar›n birço¤u
‹stanbul ve Ankara’da uluslararas› nitelikli
ifllerde faaliyet gösteren büyük avukatl›k
bürolar›nda ifle bafllad›lar. Bu çok önemli;
çünkü Türkiye’de hukuk mezunlar›
aras›ndaki as›l rekabet bu alanda yaflan›yor.
Mezunlar›m›z›n bir k›sm› da Avrupa’daki
üniversitelere yüksek lisans e¤itimi için gitti.
‹çlerinde Amsterdam Üniversitesi Hukuk
Fakültesi gibi iddial› fakültelerde tam burslu
olarak yüksek lisans yapmaya hak
kazananlar da var.

Hukuk Fakültesi’nin Türkiye’deki
konumu nedir?

Bilkent Hukuk'un Türkiye’deki konumu, genç
yafl›yla orant›l› olmayan bir baflar› hikayesini
iflaret ediyor asl›nda. Bu öznel bir
de¤erlendirmeye de¤il, nesnel verilere
dayan›yor. Üniversite s›navlar›nda, vak›f
üniversiteleri aras›nda burslu taban puanda,
2002 ve 2007 aras›ndaki her y›l ya birinci
ya da ikinci olduk. Burslu tavan puanda ise
hep birinciyiz. ‹lk 50’ye giren çok say›da
ö¤renci al›yoruz her sene. Mezunlar›m›z iyi
ifller buluyorlar. Uluslararas› ifl yapan hukuk
bürolar›n›n ço¤undan ö¤rencilerimizin
seçmelerde gösterdikleri baflar› hakk›nda
do¤rudan veya dolayl› bilgi al›yoruz. Ayr›ca,
de¤iflim program› ve iflbirli¤i için anlaflma
yapt›¤›m›z çok say›da Avrupa üniversitesi
var. Ö¤retim üyelerimizin araflt›rma alanlar›
genifl; yurtiçi ve yurtd›fl› bilimsel faaliyetleri
fazla. Kendi alanlar›nda sadece kuramsal
çal›flmayla yetinmeyip profesyonel sahada
da topluma katk›da bulunmufl ve bulunmakta
olan tan›nm›fl akademisyenler bu kifliler.
Dolay›s›yla, Türkiye’de Bilkent Hukuk'un
konumu çok iyi.

Bu baflar›n›n nedenlerini biraz daha
açabilir misiniz?

Bizim fakültemiz, ders program›n›
tasarlarken gösterdi¤i titizlik sayesinde
etkin bir ö¤retim düzeyi yakalad›. Bir kere,
ö¤renciye sa¤lam bir temel hukuk
formasyonu afl›lanmas›nda elzem olan
baz› klasik yöntemlerden taviz vermedik.
Mahkemelerin yüzy›llar boyunca verdikleri
kararlarla oluflan ilkelere dayanan
Anglo-Amerikan sistemi ile büyük oranda
kanunlara dayanan ve doktrinin büyük önem
tafl›d›¤› K›ta Avrupas› sistemi aras›ndaki
farkl›l›klar hukuk e¤itimine de yans›r.
Birincisinde hukuk fakültelerine üniversite
mezunu yetiflkinler kabul edilir ve case-method,
yani vaka ya da olay yöntemi esast›r. On
yedi yafl›nda lise mezunu gençlerin hukuk
fakültelerine kabul edildi¤i ikinci sistemde
ise ö¤renme ya da derste ö¤retme sürecinden
tamamen vazgeçmek söz konusu olamaz.
Bu sistemde yap›lmas› gereken, kuramsal
dersler ile salt olay incelemesine dayanan

pratik çal›flmalar aras›nda denge kurmakt›r.
Bilkent Üniversitesi bu dengeyi üçe bir olarak
kurmufl ve yarar›n› görmüfltür. Söyledi¤im,
temel formasyon dersleri için geçerlidir.
Hukuki düflünce tarz›, pozitif hukuk
konusunda bilgilendirilmenin yan› s›ra bu
derslerde kazan›l›r. Bilkent Hukuk'un ders
program›n›n di¤er özelli¤i ise birincisini,
içinde yaflad›¤›m›z zaman›n koflullar›na göre
dengeler. Bunun için ö¤renciye ihtiyac› olan
bilgiyi tespit etme ve o bilgiye ulaflma yetene¤i
kazand›r›l›r. Bunu hem temel formasyon
konular›yla ilgili olarak hem de bu alanlar
üzerinde yükselen, kendisine özgü, ulusal ve
özellikle de uluslararas› nitelikli hukuk
sahalar›yla ilgili olarak yap›yoruz. Bu
sahalara iliflkin derslerin ço¤u fakültemizde
‹ngilizce okutuluyor ve bu derslerde
ö¤rencilere çok daha fazla araflt›rma ve
bilgiye ulaflma sorumlulu¤u yükleniyor.

Bu anlatt›klar›n›z›n ö¤rencilere yararlar›
neler?

Bilkent Hukuk ö¤rencisi bu sayede sa¤lam
bir hukuk kültürü ve formasyonu
kazanman›n yan› s›ra 21. yüzy›l›n karmafl›k
iliflkilerini düzenleyen hukuk dallar›nda da
temel bilgi sahibi olmakta, araflt›rmay›
ö¤renmekte ve ayr›ca, buras› çok önemli,
yabanc› dilini kendi mesle¤ini icra
ederken sorunsuz kullanabilme yetene¤ini
kazanmaktad›r. Bahsetti¤im özellikler Bilkent
Hukuk mezunlar›na büyük bir rekabet
avantaj› sa¤l›yor. Bu arada, ‹ngilizce hukuk
derslerimizin büyük ço¤unlu¤unu genellikle
tecrübeli ve iyi ‹ngilizce bilen Alman
profesörlere verdiriyoruz. Bunun nedeni,
K›ta Avrupas› sistemini bilen hocalar›n ortak
kavramlar sayesinde ö¤rencilerimizle daha

iyi iletiflim kurabilmeleri. Üniversite yönetimi
bu tarz›m›z› destekliyor. Öte yandan,
Atlantik’in öbür k›y›s›na da kapal› de¤iliz.
Anglo-Amerikan hukuku da var ders
program›m›zda. Bu da önemli; çünkü bugün
uluslararas› planda, özellikle ekonomi
hukuku ve sözleflme hukuku alan›nda
Amerikan hukuku kavram ve kurumlar›
Avrupa’da da yavafl yavafl hakimiyet
kazan›yor. Bu ba¤lamda, Avrupa hukukunun
Amerikanlaflt›r›lmas›ndan söz ediliyor
bugün. Bu geliflmenin hay›rl› olup olmad›¤›
konusunu söyleflimizde tart›flmam mümkün
de¤il; ancak hukuk e¤itiminde gözden
kaç›r›lmamas› gereken bir gerçek oldu¤u
kesin.

Genç bir fakülte olarak vizyonunuz nedir?
‹dareci olarak hedeflerinizden söz edebilir
misiniz?

‹dareci olarak hedeflerim fakültemizin
vizyonuyla örtüflüyor. Bu vizyonu biz fakülte
kurulurken belirledik ve üniversite
yönetiminden de bu konuda büyük destek
gördük. Fakültenin vizyonu, genel olarak,
sadece Türkiye’nin seçkin fakültesi olmak
de¤il, uluslararas› planda tan›nan, aranan
bir fakülte olmak. Bugün bu hedefin yavafl
yavafl gerçekleflmekte oldu¤unu görüyoruz.
Son iflbirli¤i anlaflmam›z› k›sa bir süre önce,
bizim gibi genç olmakla birlikte uluslararas›
faaliyet bak›m›ndan y›ld›z› h›zla yükselen
Luzern Hukuk Fakültesi’yle yapt›k. Birçok
ortak faaliyet karar› ald›k ve bunlar› hayata
geçirece¤iz. Öte yandan, geçen ay bizi
ziyarete gelen Erasmus Rotterdam
Üniversitesi Hukuk Fakültesi temsilcileriyle
de benzer kararlar ald›k. Sadece sempozyum
ve panel gibi etkinliklerle yetinmeyip ortak
e¤itim programlar› düzenleyebilece¤imizi
tespit ettik. Karfl›l›kl› ö¤retim üyesi
de¤iflimine farkl› yönlerden h›z vermekte
hemfikir olduk. Avrupa’da uygulanan bir
sistem olarak birkaç gün süren ve ö¤rencilere
zorunlu olarak yüklenen, sonunda
ö¤rencilerden rapor istenen ve Avrupa Kredi
Transfer Sistemi’ne göre kredilendirilen
‹ngilizce hukuk derslerinin verilmesi gibi.
Gerçeklefltirmemiz gereken bir baflka husus,
bir an önce özgün lisansüstü programlar›
açmak. 2008 Bahar Dönemi’nde bu konuda
ilk ad›m› atmak istiyoruz ve Ekonomi
Hukuku bafll›kl›, çift dilli (‹ngilizce-Türkçe)
bir tezsiz yüksek lisans program› bafllatmay›
planl›yoruz. fiimdiye kadar Türkiye’de hiç
düflünülmemifl bir program tasar›m› yapt›k.
Profesyonellere yönelik olacak. Bu program
asl›nda fakültemizin vizyonunda yer alan
çok temel bir düflüncenin ürünü.
Disiplinleraras› çal›flmalara aç›k, ekonomi,
teknoloji, t›p ve benzeri disiplinlerle hukuk
iliflkisini esas alan bir araflt›rma forumu
olmak istiyoruz. Ayr›ca, özel hukuk ve kamu
hukukunun ana dallar›nda, klasik ve hiçbir
zaman de¤eri azalmayacak olan konularda
doktora programlar› da açmam›z laz›m. Yine
de bunun için biraz erken. Ö¤retim üyesi
say›m›z›n artmas› laz›m. fiu halde yapmam›z
gereken fleylerden bir di¤eri bu say›y›
art›rmaya devam etmek. H›zla büyüdük;
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ama bu tamam olduk demek de¤il. Tüm bu
konularda, dekanl›¤›m süresince dekan
yard›mc›l›¤› yapacak olan Yrd. Doç. Dr. Ece
Göztepe Çelebi ve Yrd. Doç. Dr. Tu¤rul
Kato¤lu ile di¤er tüm hocalar›m›z›n büyük
katk›lar› olaca¤›na inan›yorum.

Araflt›rmalar›n›zdan söz edebilir misiniz?
En çok keyif ald›¤›n›z alan hangisi?

‹sviçre’de yazd›¤›m ve biraz önce sözünü
etti¤im doktora tezim d›fl›nda yay›nlanm›fl
üç kitab›m var. Biri 1995'te yay›mlan›p o
zamandan beri de tekrar tekrar bas›lan,
franchising ile ilgili kitab›m. Doktora tezimin
Türkçeye çevrilmifl ve Türk hukukuna
uyarlanm›fl bir versiyonu. ‹kincisi, yine biraz
önce sözünü etti¤im üst hakk› ile ilgili
doçentlik tezim. Bu, iki bask› yapt› ve ikinci
bask›s› da üç y›l önce tükendi. Üçüncü bask›
için mevzuat de¤iflikli¤i yönünde yenilemeye
vakit ay›ramad›m. Üçüncü kitab›m geçen
sene bas›ld› ve Zorunlu Unsur Doktrinine
Dayal› Sözleflme Yapma Yükümlülü¤ü
bafll›¤›n› tafl›yor. Bu kitapta, ba¤lant›l› iki
pazarda faaliyet gösteren bir teflebbüsün üst
pazarda üretti¤i ve alt pazardaki faaliyetinin
girdisi veya temeli olarak kulland›¤› unsurlar›
alt pazardaki rakiplerine kulland›rmak
zorunda b›rak›l›p b›rak›lamayaca¤› gibi,
konuya yabanc› olanlara çok garip
gelebilecek bir hukuki meseleyi inceledim.
Bu monografi çal›flmalar›m›n hepsinden ayn›
keyfi ald›¤›m› söyleyebilirim. Medeni hukuk,
borçlar hukuku, fikrî hukuk ve rekabet
hukuku alan›nda Türkçe ve Almanca
yay›nlad›¤›m makale ve tebli¤lerim de var.
Önümüzdeki aylarda Avrupa Birli¤i ‹lk
Derece Mahkemesi’nin Microsoft karar›yla
ilgili bir makale kaleme almak istiyorum.
Öncelikle gerçeklefltirmek istedi¤im kitap
projesi ise Rekabet Özel Hukuku bafll›kl› bir
sistematik eser yazmak.

Hukuk e¤itimi ülkemizde oldu¤u gibi
dünyada da çok popüler. Sizce bunun
nedenleri neler?

Hukukun girmedi¤i, ilgili olmad›¤› alan yok.
Hayat›n en basit iliflkisinden en karmafl›k
iktisadi, sosyal ve siyasal iliflkisine kadar
her fley bu üstyap›sal disiplin taraf›ndan hem
ifade edilmeye hem de düzenlenmeye muhtaç.
Hukukun yoklu¤u kaos demektir. Üstyap›sal
olmas› onun önemini azaltm›yor; yönlendirici

etkiye de sahip. Türkiye’nin Nisan-Eylül
2007 aras›nda anayasal ve siyasal hayatta,
flu geçti¤imiz referandum sürecini de
etkileyecek flekilde yaflad›klar›, hukukun ne
kadar önemli oldu¤unu bir kez daha gösterdi.
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaflkan›
seçimiyle ilgili olarak hukuken çok tart›flmal›,
hatta bence yanl›fl bir karar verince bu karara
karfl› tepkisel bir yasama ifllemi
gerçeklefltirildi. Anayasan›n ilgili yerlerinde
bir de¤ifliklik yapmak amac›yla, iyi
tasarlanmam›fl, aceleye getirilmifl bir kanun
kabul edildi Meclis’te. Sonra da kaç›n›lmaz
olarak hatalar içeren ve Cumhurbaflkan›’n›n
referanduma sunmufl oldu¤u bu kanunu
referandumdan önce de¤ifltirme yoluna
gitmek gibi baflka bir hata daha yap›ld›. Ben
kamu hukukçusu de¤ilim, özel hukukçuyum;
ama hukukun önemiyle ilgili bu örne¤i
güncelli¤i nedeniyle verdim. Asl›nda d›fl
dünyada son 50-60 y›lda hukukun ne önemi
ne de buna koflut olarak popülerli¤i göz ard›
edilmifltir. Gücün mü adaletin mi üstün
oldu¤u tart›flma götüren devletleraras›
iliflkiler bunun d›fl›nda tabii. Türkiye’de ise
80’lerin bafl›ndan 90’l› y›llar›n ortas›na kadar
hukuk mesle¤inin y›ld›z› sönmüfl, fakat daha
sonra yeniden parlam›flt›r. Bunda
küreselleflme neticesinde çetrefilleflen
iliflkilerin yaratt›¤› hukuki sorunlar›n
üstesinden gelebilecek yetkin ve bilgili
hukukçulara duyulan ihtiyac›n artmas›n›n
da rolü var. ‹nsanlar, ihtiyaç duyulan iddial›
alanlara yönelmeyi seviyorlar.

Üniversitelerdeki hukuk e¤itiminin dört
y›ldan befl y›la ç›kar›lmas› yönünde
çal›flmalar yap›ld›¤›n› duyuyoruz. Bu
konudaki düflüncenizi ö¤renebilir miyiz?

De¤indi¤iniz konuda epey zamand›r lehte
ve aleyhte görüfller aç›klan›yor; ancak
al›nm›fl resmi bir karar yok. Bu, esasen
ortaö¤retim kurumlar›n›n befleri bilimler
e¤itimindeki eksi¤inin kapat›lmas›na yönelik
bir önlem olarak düflünülüyor. Amaç yerinde;
ama bence yöntem yanl›fl. Ortaö¤retimdeki
aç›k, ortaö¤retimde kapat›lmal›d›r, üniversite
süresine bir y›l eklenerek de¤il. Bugün
Bolonya süreci kapsam›nda Avrupa’da hukuk
e¤itimi üç art› bir, yani üç y›l lisans, bir y›l
yüksek lisans sistemine do¤ru kay›yor. Bizde
de öyle olsun demiyorum; ama befl y›la da
ç›kmas›n.

Yo¤un temponuzda hobilerinize zaman
ay›rabiliyor musunuz?

Hobi denebilir mi bilmiyorum; ama sinemaya
ve okumaya merakl›y›m. Müzik dinlemeyi
seviyorum. Okurken yo¤unlaflt›¤›m, keyif
ald›¤›m konular aras›nda Türk modernleflme
tarihi var. Di¤er ilgi duydu¤um bir okuma
alan› ‹slam tasavvufu. Tasavvuf yaz›n›n›n,
ki bu sadece edebiyattan ibaret de¤il, dili ve
hedef kitlesi ba¤lam›nda iki ana kolu var
denebilir. Ayn› dönemin iki büyü¤üne,
Mevlana ve Yunus Emre’ye iliflkin flu rivayetin
bunu iyi özetledi¤ini düflünüyorum. Yunus’a
Mevlana’n›n Mesnevi’sini getirdiklerinde güya
demifl ki: “Çok büyük bir eser; ama biraz

uzun olmufl; ben olsayd›m ‘Ete kemi¤e
büründüm, Yunus diye göründüm’ der, ifli
bitirirdim.” Ben her ikisinden de raz›y›m.
Biyografi ve roman okumay› da seviyorum.
Yaz› teknisyenlerinin, ö¤rendikleri teknikleri
maharetle kulland›klar›n›n göze batt›¤›, tarih
ve kültür bilgisi aktar›m›na dayal›
romanlar›n› okuyamad›¤›m› söylersem
sevmedi¤im roman türü belki anlafl›l›r.
Anlafl›lmazsa, o da benim ifade zaaf›ma
verilmelidir. Yani böyle büyük bir laf etmeye
kalkt›¤›m için kabahat bende demektir.
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Osman B. Gürzumar kimdir?

‹sviçre, Almanya ve Avrupa Birli¤i
hukuklar›yla karfl›laflt›rmal› olarak
medeni hukuk, borçlar hukuku ve
rekabet hukuku konular›nda
araflt›rmalar yürüten, tahkim
uygulamalar›, haks›z rekabet ve
marka hukuku gibi özel çal›flma
alanlar› olan Hukuk Fakültesi Dekan›
Osman B. Gürzumar, doktoras›n›
1991’de Bern Üniversitesi’nden
alm›flt›r. Dr. Gürzumar’›n çeflitli
kitaplar› ve Argumentum,
Informationsbrief der Deutsch-
Türkischen Juristenvereinigung,
Ankara Barosu Dergisi, Rekabet
Dergisi ile Bankac›l›k ve Ticaret
Hukuku Araflt›rma Enstitüsü
yay›nlar›nda yer alm›fl yaz›lar›n›n
yan› s›ra ulusal ve uluslararas›
sempozyumlarda sundu¤u bildirileri
de vard›r. Rekabet Kurumu’nda bafl
hukuk müflavirli¤i, Adalet Bakanl›¤›
Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu
komisyonlar›nda üyelik yapm›fl olan
Dr. Gürzumar, Medeni Hukuk ve
Rekabet Hukuku derslerini
vermektedir.




