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derslerinizden dolayı bildiğiniz gibi toplum sözleşmesi
kuramcılarına göre, doğa durumu ya başından savaş
durumudur ya da son aşamada savaş durumuna
dönüşmek zorundadır. Bu durumun önüne geçmek
için insanlar sözleşme yaparak devleti oluşturmuşlardır.
İnsanlar şiddet kullanma yetkilerini devlete devrederek
ve özgürlüklerinin bazılarından vazgeçerek devleti ve
eş zamanlı olarak sivil/siyasal toplumu oluştururlar.
Özgürlük ve güvenlik sorunu ya da kavramlaştırması,
gerek siyaset biliminin gerekse de hukuk felsefesinin en
önemli paradokslarından birini oluşturmaktadır.

MÜLKİYE
2007 – 2008 DÖNEMİ İNEK BAYRAMI
9 – 10 MAYIS TARİHLERİNDE ÇEŞİTLİ
ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.
Fakültemizin
Geleneksel
İnek
Bayramı
09-10
Mayıs tarihlerinde
çeşitli
etkinliklerle kutlandı.Açılış
töreninde
bir
konuşma
yapan Genel Başkanımız
Ali ÇOLAK özetle şunları
söyledi: “Değerli Mülkiyeliler,
Mezuniyetinin 40. Yılını
kutlayan 68 mezunları, Sevgili
Öğrenciler, Geleneksel İnek
Bayramı açılış törenlerine
hepiniz hoş geldiniz, İnek
Bayramınız kutlu olsun.
Kurumları yaşatan oluşturduğu geleneklerdir. Mülkiye
gelenek yaratan ve yarattığı geleneği geleceğe taşıyabilen
kurumların başında gelmektedir. Geleneğimiz olan İnek
Bayramı başka okulların son yıllarda düzenlemekte
olduğu bahar bayramlarından farklıdır. Her şeyden
önce İnek Bayramının temel özelliği özeleştiri ve
ironiyi içinde barındırmasıdır. İnek Bayramında bütün
bir Mülkiye eğitiminin eleştirisi ve inceden kendisiyle
dalga geçebilme olgunluğu vardır. Özeleştiriyi olanaklı
kılan Mülkiyenin bütün olarak kendine ve eğitimine
duyduğu güven, ironiyi olanaklı kılan ise Mülkiye
öğrencisinin kıvrak zekasıdır. Hatalarımızı görme,
eksikliklerimizin farkına varma olanağı sağlayan bu
geleneğin gelecek kuşaklara doğru aktarılması için
bu inceliklerin doğru öğrenilmesi ve düzeyin mutlaka
korunması gereklidir.
Bugün İnek Bayramında yaptığım konuşmalardan
farklı olarak söylediklerimin daha iyi anlaşılması için
kısa bir teorik çerçeve sunmak istiyorum. Hepinizin

İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle gelişmiş
ülkelerde uygulanan Keynesyen politikalar 1970’lerden
itibaren terkedilmiş, 1970’lerin sonundan itibaren neoliberal politikalar uygulamaya konmuştur. Bu politikalar
toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesine yol açmış, iş
olanaklarının azalması ve iş piyasasının esnekleşmesi
ile şehirlerde yoksulluk sınırının altında yaşayan geniş
bir sınıf dışı grup ortaya çıkarmıştır. Bir çok toplumsal
güvenlik ağının seçim/tercih özgürlüğü ve rekabet adına
ortadan kaldırılmasıyla toplumun genelinde yaygın
bir korku ve endişe hali belirginleşmiştir. Toplumu
korkuyla sarmalayan bu sürecin bir benzeri Türkiye’de
de yaşanmıştır. Uygulanan ekonomik politikalarla
yoksulluk hızla artarken, enformel sektör de yükselişe
geçmiştir.
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1980’lerin ortalarından itibaren Kürt sorunu
çerçevesinde ortaya çıkan şiddet ve kitlesel korku
nedeniyle bu söylem 1990’lardan itibaren bir milli
güvenlik/terör söylemine dönüşmüştür. Bu söylem
günümüzde güvenlik talebi, toplumsal ve siyasal hayatın
temel belirleyicisi haline gelmiştir.
1 Mayısta İstanbul’da yaşanan şiddet dolu görüntüler bu
saplantılı güvenlik kavrayışının açık bir dışavurumudur.
Aynı şekilde Cebeci kampusüne girerken gördüğümüz
turnikeler ve her yere yerleştirilen kameralar da bu algının
bir sonucu gibi görünmektedir. Sistem şiddeti toplumun
tüm hücrelere yayarak şiddeti yüceltirken, şiddetin
yarattığı korkuyu da güvenlik gerekçesi yapmaktadır.
Görüldüğü gibi, her türlü özgürlük kısıtlamasının temel
ve meşru nedeni haline gelmiştir güvenlik. Oysa burası
ne kışladır, ne de biri bizi gözetliyor evi. Özgürlük
düşüncesinin üretildiği üniversitelerde bu görüntülerin
yeri yoktur.
Sevgili Öğrenciler,

Bugün inek bayramı, günün anlamına uygun olarak
ineklik edebilir, önünüzden akıp giden treni gün boyunca
izleyebilirsiniz. Ama unutmayınız ki, önünüzden akıp
giden tren sizin hayatınızdır. Hayatınız boyunca bunun
bilincinde olun, hayatınızın geri kalanında ineklik
etmeyin ve özgürlüklerinize sahip çıkın. Hepinize
saygılar sunuyorum.

Mülkiyeliler Birliği 2. Başkanı Erdal Eren şunları
söyledi: “Sayın Dekanım, Sevgili Hocalarım, Öğrenci
Arkadaşlarım ve Değerli Konuklarımıza, Mülkiyeliler
Birliği Derneği ve Vakfı adına hepinize hoş geldiniz
diyor, saygılar sunuyorum.
Değerli konuklar, Mülkiyeliler, tarihi boyunca ilerici,
çağdaş, demokratik değerleri benimsemiş, hukukun
üstünlüğüne dayanan kamu yönetimi anlayışını,
demokratik, laik cumhuriyeti ve sosyal hukuk devletini
savuna gelmiştir. Mülkiyeliler oluşturulmasına ve
geliştirilmesine
katkıda
bulundukları Cumhuriyet
değerlerine yaşamlarının
her
evresinde
sahip
çıkmış ve özellikle meslek
yaşamlarını bu değer
ve ilkeler çerçevesinde
şekillendirmişlerdir.
Mülkiye marşında da yer
alan “Ey Vatan gözyaşların
dinsin, yetiştik çünkü biz”
dizeleri
Mülkiyelilerin
yaşam ve meslek algılarının
en yalın anlatımı olarak
karşımıza
çıkmaktadır.
Vatanın
gözyaşlarının
dindirilmesi,
vatan
sevgisini; kamusal idealleri,
kamu yararının önceliğini
ifade ederken, yetişmeye ve yetiştirilmeye yapılan vurgu
çağdaşlığı, bilimsel düşünceyi ve şüphesiz ki bu okulun
öğrencilerine verdiği güçlü eğitim ve bunun sonucu olan
ideali ve özgüveni anlatmaktadır.

Nitekim Fakültemizi ve bu anlayış içerisinde
herhangi bir oluşumun arka bahçesi olmaksızın,
çağdaş demokratik değerlerin, bilimsel düşüncenin,
laikliğin, hukuk devletinin kamu yararının, emeğin,
barışın, sosyal adaletin, vatanın ve toplumu ilerletme,
geliştirme ideallerinin, Cumhuriyetin ve Cumhuriyet
GENÇ MÜLKİYELİLER TOPLULUĞU 2007 değerlerinin ekildiği ve yeşertildiği verimli topraklar
KARİYERİNİN ZİRVESİNDEKİLER ÖDÜL olarak 149 yıllık geçmişinde binlerce mezun vermiştir.
TÖRENİ
Mülkiyeliler fakültelerinden aldıkları bu anlayışla
ülkenin ve dünyanın dört bir yanında çok çeşitli meslek
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Genç Mülkiyeliler alanlarında çok önemli roller üstlenmiş, büyük hizmetler
Topluluğu (GMİ) 2007 Kariyerinin Zirvesindekiler vermiş, ülkemizi ve insanımızı çağdaş yarınlara taşıma
Ödül Töreni 07 Mayıs 2008 tarihinde Aziz Köklü çabasında olmuştur.
Salonunda gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan
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Değerli konuklar, Mülkiye, kuruluşundan itibaren
BİRLİKTEN
ağırlıklı olarak kamu yönetimine yönetici ve meslek
personeli yetiştirmeye odaklanmış ve bunu büyük bir
İNTERNET SAYFAMIZ 2.000.000’DAN FAZLA
başarı ile gerçekleştirmiştir. Günümüzde gerek kamu
KEZ ZİYARET EDİLDİ
personel sistemine girişte, gerek üst ve orta düzey
bürokraside Mülkiye mezunları ağırlıklı konumunu
Birliğimiz genel merkez resmi internet sitesi
korumaktadır. Aynı şekilde kamu sektörü dışında da
http://www.mulkiye.org.tr yoğun ilgi ve ziyaret
Mülkiyeliler yönetici ve meslek adamı olarak önemli
nedeniyle 2.000.000 adet gösterim sayısını aşmış
ölçüde yer bulmaktadır.
durumdadır. Özellikle üyelik bilgilerinin yenilenmesi
ve güncellenmesi, bilgi alışverişi ve forumlara katılım
Bununla birlikte Mülkiyeliler Birliği bünyesinde,
amacıyla tüm üyelerimizi internet sayfalarımızı ziyarete
özellikle yeni mezunlarımızın, öğrencilerimizin ve
bekliyoruz.
daha iyi çalışma koşulları arayan üyelerimizin, istihdam
olanaklarını artırmak, niteliklerine ve tecrübelerine
İSTANBUL ŞUBEMİZİN İNTERNET SAYFASI
uygun iş bulmalarında destek olmak amacıyla, internet
YENİLENDİ
sitesi üzerinden de desteklenen Mesleki Yönlendirme ve
İstihdam Merkezi’nin oluşturulmasına karar verilmiş ve
http://www.mulkiyeistanbul.org
adresinden
bu karar gereğince gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.
ulaşabileceğiniz İstanbul Şubemizin web sitesi yeni
Öncelikli hedefi Mülkiyelilere hizmet etmek olan
arayüzü ve dinamik yapısıyla yayınına başladı.
Merkez özel sektörün yanı sıra kamu sektörüne girişte
ve meslek yaşamı boyunca da mezunlarımıza gerekli
Yeni web sitemiz de üyelerimizin katkılarını bekliyor.
desteği verecek, gelir elde etmesi durumunda söz konusu
gelir Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine burs olarak
aktarılacaktır.
ETKİNLİKLER
MÜLKİYE 1968 MEZUNLARI
MEZUNİYETLERİNİN 40.YILINI
KUTLADILAR.

Mülkiyelilere ve Mülkiye değerlerini savunan herkese,
her meslekle ve her ortamda ülkemizin büyük gereksinimi
olduğunu biliyor, 2007 Kariyerinin Zirvesindekiler
Ödül Törenini hazırlayan sevgili Genç Mülkiyeliler
Topluluğuna gösterdikleri çaba ve harcadıkları emek
için teşekkür ediyor, ödül alan değerli misafirlerimizi
kutluyor, saygılar sunuyorum.”

Bu yıl Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oluşlarının
40.yılını kutlayan 68 liler 9.mayıs.2008 Cuma günü
saat 10.00 da okulda Dekan Celal Göle’nin odasında
toplandılar.Celal Göle okulun eğitim ve öğretimde
geldiği durumu anlatan 45 dakikalık bir sunuş yaptı.
Daha sonra Dekan Celal Göle mezunlarla beraber
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öğrecilerin inek bayramının açılışı nedeniyle toplandığı
büyük anfiye geçildi. Özellikle büyük anfide öğrencilerle
mezunların karşılaşması muhteşem oldu.Mezunlar çok
duygulu dakikalar yaşadılar.Öğrenciler adına bir genç,68
liler adına Uluç Gürkan,Fakülte adına da Dekan Celal
Göle bir konuşma yaptılar.Daha sonra geleneksel
Festival duasına geçildi.Mezunlar adına Nejat Efeoğlu
(Çamaşır), öğrenciler adına da bir genç dua yaptı.
Dualardan sonra mezunlar fakülte önünde toplu resim
çektirdiler.Öğleyin öğrencilerle mezunlar toplu halde
öğrenci yemekhanesinde yemek yediler.
Öğleden sonra mezunlar program gereğince 2
gün geçirecekleri Kızılcahamam’a hareket ettiler.
Kızılcahamam da Patalya Otel’de toplu akşam
yemeğinden sonra 40 yıldır birbirlerini görmeyen

arkadaşlar derin sohbetlerde bulundular.
Ertesi gün otelde havuza ve hamama giren ve çok
eğlenen 68 mezunları akşam gala yemeğinde buluştular.
Geceye Ankara’dan gelerek katılan Celal Göle de
40.yıllarında mezunları yalnız bırakmadı.Otel orkestası
eşliğinde eğlenen mezunlar geç satlere kadar dans edip
oynadılar.Gece de yapılan inek amblemli gravat açık
artırması Kemal Danacı da kaldı.Diğer ürün satışları ve
piyangodan elde edilen gelirlerden masraflar çıktıktan
sonra kalan 6.000 YTL ile 4 öğrenciye burs verilmesi
kararlaştırıldı.
68 kuşağın en önemli özelliği ,siyaset,bürokrasi ve iş
hayatında çok önemli kişiler yetiştirmesidir.Siyasilerden
Uluç Gürkan, Murat Karayalçın, Hasan Celal Güzel,
Mehmet Keçeciler, İstemihan Talay, Abdulkadir Aksu
bürokratlardan Osman Birsen, Engin Türker, Atıl
Üzelgün, İbrahim Altınok, Mustafa Yıldırım, Teyfik
Ketenci, Sudi Kocaimamoğlu, Oğuz Akhan, Ertuğrul
Apakan, Firuz Demir Yaşamış, Onur Arı, Öğretim
Üyelerinden, Prof.Aslan Eren, Prof.Mehmet Duran,
Prof.Mehmet Şahin.İş hayatında başarıyla temayüz
edenlerden Ayakkabıcılar Kralı İbrahim Özkartal, Şavaş
Aldoğan, Fırat Selamoğlu, Eyüp Altaylı, Ali Demir
Akel, Alaaddin Kayıhan, Mehmet Buçukoğlu, Macit
Akman ve birçokları sayılabilir. Eski içişleri Bakanı
Abdülkadir Aksu mazereti nedeniyle katılamaması
hariç tüm 68’liler 40. Yıllarını çoşkuyla kutlamışlardır.

Bu organizasyonu düzenleyen tertip komitesi Uluç Gürkan,
Zeynep Akıncı , Nedret Uluğbay, Ülker Serdaroğlu, İbrahim
Özkartal, Sudi Kocaimamoğlu, Mehmet Başçavuşoğlu,
Erol Özgürel ile katkılarda bulunan Mehmet Buçukoğlu,
Günay Devrimci, İsmail Hakkı Ertoğlu, Firuz Demir
Yaşamış, Fırat Selamoğlu ve Orhan Kırlı’ya teşekkür
mailleri ve telefonları gelmiştir.
11.05.2008 Pazar günü kahvaltıdan sonra mezunlar
41.yılda buluşmak üzere dağılmışlardır.
MÜLKİYE NAKKAŞTEPE PİKNİĞİ
Bu yılki İstanbul Mülkiye Nakkaştepe Pikniği 8 Haziran
2008 tarihinde yapıldı. Çok sayıda arkadaşımızın katıldığı
piknik bahar tadında geçti.

HALK MÜZİĞİ KONSERİ
Şef Recai Şen yönetiminde 2005 yılında çalışmalarına
başlayan ve 27 kişilik bir grup olan Mülkiye Türk
Halk Müziği Topluluğu üçüncü konserini 17.05.2008
tarihinde Hukuk Fakültesi salonunda gerçekleştirdi.
Mülkiyeliler Türk Halk Müziği Topluluğu üyeleri
duygularını türkülerin ezgisi ve sözüyle anlattılar
“Gittikçe eksilirken bir şeyler, yüzünüze yüzünüze
vurur her şeyi, öyle saf ve doğaldır ki içiniz kabarır,uzun
zamandır gitmediğiniz memleketinizi özlersiniz. Ya da
gidip de ikinci memleket seçtiğiniz yerleri hatırlarsınız,
gözleriniz dolar. Nasıl ki bedenin, hayatın sonu varsa
toprağa özüne dönerse her şey, türkülerde bu ülkenin
özüdür. Türkçesi, Lazcası, Kürtçesi ile kardeştir onlar.
Hepsi aynı yere götürür insanı, sözlerini bilmeseniz bile
müziği ile anlatır anlatacağını…”
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İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİ

biten, yeniden başlayan tarih sohbetlerine tanık oldum.
Gizemli koylarda ışığın dalgalarla dansını izledim. Mavinin
her tonunda kendimi yeniden buldum şaşarak. Günitiminden
günbatımına kadar ışığın elleriyle dile geldi Atarna. Rüzgar
naftalin kokulu şarkılar mırıldadı başı göğe değen çınarların
yapraklarının arasından. Toprağın bereketi insanların
yüzünde gülücükler, ellerinde kardeşim demenin sıcaklığı
ve gözlerinde uğurlayan, bekleyenin özlemi. Aydınlık
alınlarında derin çizgileriyle Yörüklerin, dağların kalbi
olmuş çocukların, gizemli koyların, ekmeğe ve aşka
hükmeden ellerin , kardeş selamını kanatlarında taşıyan
güneşin, rüzgarın, dalgaların tanıklığını, sevincini sizinle
paylaşmak istiyorum.”
Daha fazla bilgi için www.mehmetozer.net adresi
ziyaret edilebilir.

Mülkiyeliler Birliğinin destekleyen kurumlar arasında
bulunduğu 3. Uluslararası İşçi Filimleri Festivali
kapsamında Mülkiyeliler Birliği salonunda CHE’nin
yaşam öyküsünün
anlatıldığı “Devrimin
Adımları” filmi
gösterildi. Küba Büyük
Elçiliği 1. Katibi
Alejandra Simancas,
yaptığı konuşmada
şunları söyledi:
“CHE bize insan
olmayı
öğretti.
Yeni insan olmayı.
Bizim gibi gelecek
ÖZGE ÖZKOÇ
kuşaklarda CHE’den
SURİYE BAAS PARTİSİ KÖKENLERİ,
öğrenmeye
devam
DÖNÜŞÜMÜ, İZLEDİĞİ İÇ VE DIŞ POLİTİKA
edecektir”
Devrimin ayak izleri
Özge ÖZKOÇ, Mülkiyeliler Birliği Yayınları Tezler
serisinin ilki olan film, Arjantinli devrimcinin yaşamı
Dizisinden
Çıkan, “Suriye Baas Partisi Kökenleri,
hakkında detaylı bir tarihsel öykü sunuyor. Eski
Dönüşümü, Izlediği Iç Ve Diş
arşiv filmleri ve fotoğrafların yardımıyla. Guevara’nın
Politika” (1943-1991) adlı
köylülerin yoksul durumunu belgelediği motosikletli
kitabının önsözünde; “ Suriye
Güney Amerika turundan, 1967’de Bolivya ordusu
Baas Partisi 20. yüzyılın ikinci
tarafından katledilişine kadar olan yaşam öyküsünü
yarısından itibaren Suriye
anlatıyor.
siyasetinde önemli bir rol
oynadı. Suriye’nin ekonomik
KİTAP TANITIMI
ve
toplumsal
yapısında
önemli
değişikliklerin
MEHMET ÖZER
gerçekleşmesinde
ve
IŞIĞIN İZİNDEN
sınıflar
arası
ilişkilerin
şekillenmesinde etkili oldu.
Mehmet Özer bu toprakların dilini konuşabilmek için
Dolayısıyla Suriye siyaseti,
ışığın izini sürmeye davet ediyor bizi ve diyor ki:
“Üçtaşlarda bulduğum ülkenin bağımsızlığını kazandığı günden itibaren Arap
tabaklardaki sırrı çözüp, milliyetçiliği ile Arap sosyalizminin arasında bir sentez
taşların izini sürdüm ve arayarak yola çıkan fakat 1970’lerde yeni bir yapılanmaya
Atarna halkının sofrasına giden Baas Partisi tarafından şekillendirildi. Bu yüzden
konuk oldum. İlhanlıların Suriye Baas Partisi’ni konu alan bu çalışma, Baas
parmak izlerini aradım Partisi’nin ideolojik yapılanmasına ve bunun Suriye
sikkelerinde. Dağ sessizliğinde siyasetine olan yansımalarına ışık tutabilme amacını
ve uzak Türkmen mezarları taşımaktadır” demektedir.
içimi ezdi. Karina ve Kanai
Prof. Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU, Özge
kentlerinin kapısını aralayıp
Pitana Kalesinin gölgesinde ÖZGEÇ’in bu çalışmasını “Orta Doğu üzerine
soluklandım. Asarkaya’da uzmanlaşma çabasının başlangıç aşamasını oluşturan
kartallardan dinledim bu çalışması, kapsamlı bir literatür taramasına
öykümüzü. Sunak taşında dayanmaktadır. Dolayısıyla bu yönüyle de Baas
kan izleri, Atarna’da başlayan Partisi ve Suriye konusunda literatürdeki boşluğu
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doldurmak bakımından değerli bir işlev sağlayacaktır,”
MÜLKİYENİN KURULUŞUNUN 150. YIL
değerlendirmesi yapmaktadır.
ETKİNLİKLERİNDE KULLANILACAK LOGO
ÜYELER TARAFINDAN BELİRLENİYOR
(Kitap Mülkiyeliler Birliği Vakfından temin edilebilir.)
Mülkiyenin 150. yılı olan 2009 yılı boyunca tüm
etkinlikler ve yazışmalarda kullanılacak hediyelik anı
SELAHATTİN YARAR
ürünlerinde yeralacak logo üyeler tarafından belirleniyor.
KÜÇÜK SÖZLER
www.mülkiye.org.tr’de üyelerin beğenisine sunulan
Yazar Selahattin Yarar bir kitap yazma düşüncesi logolardan en çok oyu alan logo 150. yıl resmi logosu
olmaksızın, yıllarca ajandasında biriktirdiği, gözleme olarak kullanılacaktır.
dayalı, yaşanmış olaylar sonucunda kaleme aldığı veciz
sözleriyle; manzumelerinin birleşiminden oluşmuş bir
eserdir.Kitap,kendine
özgü bir üslûpla
kaleme
alınmış
birbirinden
ilginç
563 veciz söz ile 100
kadar manzumeden
oluşmaktadır.Hemen
hemen her konuda bir
şeyler bulabileceğiniz
ve her yaş grubuna
hitap eder nitelikteki
bu
eserde,
şiir
tadında
ifadelere
KAZGAN DERGİLERİ ELEKTRONİK KİTAP
rastlayacaksınız.
Farklı bir bakış OLARAK HAZIRLANIYOR
açısından,
hayata
Yapıcı ve üretken eleştirileri, mizah ve anılarla dolu
ve insanlara dair
yorumların yer aldığı bu eser, toplam 174 sayfadan Kazgan Dergileri Mülkiyeliler Birliği tarafından
elektronik kitap olarak hazırlanıyor. Kazgan dergilerinin
oluşmaktadır.
tüm sayılarına üyelerimiz kolaylıkla nulaşabilecek ve
Yazar Hakkında: Yazar, 1952 yılında Antakya’da yararlanabileceklerdir. Çalışmalar tamamlandığında
doğdu. 1975 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden üyelerimize sitemiz aracılığıyla duyurulacaktır.
mezun oldu. Halen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Başmüfettişi olarak Ankara’da görev yapmaktadır.
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