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5’İNCİ ULUSLARARASI ORTA DOĞU SEMPOZYUMU BAŞLIYOR 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 5'inci Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu’na ev sahipliği 

yapacak. 'Orta Doğu’da Tarih ve Kimliği Yeniden Okumak' konulu sempozyum kapsamında 

birçok yerli ve yabancı bilim insanı bir araya gelecek. Sempozyum, İGÜ ve Türk Tarih Kurumu 

ortaklığıyla düzenleniyor. 

'Medya ve Barışın Dili' , 'Güç, Otorite ve Barış', 'Devrimler, Darbeler ve Siyasal İstikrar', 'Din, 

Mezhepler ve Dini Anlayışlar', 'Arap Baharı, Siyasal ve Toplumsal İstikrar ve Barış' gibi 

başlıklarda oturumların gerçekleşeceği sempozyum, 9 Nisan – 11 Nisan arasında tüm 

katılımcılara açık olacak.  

"ORTADOĞU’DA TERÖR VE DEMOKRATİKLEŞME SORUNLARI YÜKSELİŞTE" 

Orta Doğu’nun, gerek süregelen çatışmalar ve anlaşmazlıklar gerekse bölgesel ve küresel 

anlamdaki güç mücadelesi sebebiyle uluslararası politikanın ilgi odağı haline geldiğini belirten 

İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Durgun, “Bölgede 

farklı etnik grupların bir arada bulunması, 'terör' ve 'demokratikleşme' sorunlarının yükselişi, 

bölgesel-küresel güçlerin bölgede etkinlik mücadelesinde olması, Orta Doğu’ya yönelik 

akademik çalışmaların da artmasına neden olmuştur. Ancak bu çalışmaların daha çok ulus-

devlet, modernleşme gibi Batılı veya Batı içinde doğmuş kavramları kullanıyor oluşu, bölgenin 

özgün dinamiklerinin, politik fay hatlarının ve kimliksel zenginliğinin gözden kaçırılmasına 

sebebiyet vermektedir. Bu da bölgenin özgün şartlarına göre tasarlanacak ve bölgede kalıcı 

barışı tesis edecek politik, ekonomik, toplumsal ve fikirsel zeminin inşasını güçleştirmektedir" 

dedi.  

“ÇALIŞMALAR BÖLGEYE ÖZGÜN OLMALI” 

Orta Doğu gibi kendine has dinamiklere sahip olduğunu dile getiren Durgun, "Bölgeyi 

kavramak için salt Batı’da üretilen teorik birikimin kullanılması yahut gelişmiş ülkelerin tarihsel 

gelişimlerinin parçası olmuş unsurların doğrudan bu bölgeye uyarlanmasının yeterli 

olmayacaktır. Bölgenin istikrarlı ve huzurlu hale getirilmesi için uyarlama anlayışların ötesinde, 

bölgenin özgünlüğünü dikkate alan çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır" diye konuştu.  

“KALICI BARIŞIN TESİSİNİ SAĞLAYACAK YENİ OKUMALAR YARATACAĞIZ” 

Bu doğrultuda sempozyumu düzenleyeceklerini belirten Prof. Dr. Şenol Durgun, "Gerek 

Türkiye, gerekse Orta Doğu başta olmak üzere farklı coğrafyalardan seçkin araştırmacılar ve 

akademisyenlerin katkılarıyla sempozyumda, Orta Doğu’daki tarihsel dinamikleri; Orta Doğu 

halklarının kimlik oluşum süreçlerini; ulus-devlet ve modernleşme çerçevesiyle yapılan 

değerlendirmelerin neden olduğu çatışmaları; Orta Doğu’da kalıcı bir barışın tesisini 

sağlayacak yeni bir tarih ve kimlik okuması yaratma maksadıyla irdelemeyi amaçlıyoruz" 

ifadelerini kullandı.  

5’inci Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu bildiri özet gönderimi için son tarih ise 11 Şubat'ta. 
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PALU AİLESİNİN HASTALIĞI BELLİ OLDU 

Bir televizyon programına kızları ve torunlarının kayıp olduğunu iddia ederek başvuran Palu 

ailesinde açığa çıkan olaylar Türkiye'nin gündemine oturdu. İddiaların beşiğindeki isimlerin 

sağlıklı olmadığını ifade eden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, özellikle Tuncer 

Ustael'in paylaşılmış paranoid bozukluk hastası olabileceğini söyledi.  

Kocaeli'de yaşayan Palu ailesinin bazı üyeleri hakkında ortaya atılan çocuk istismarı, cinayet 

ve aile içi şiddet gibi iddialar gündemden düşmüyor. Her gün yeni bir bilginin ortaya çıktığı 

ailenin ruhsal durumunu değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, büyü psikolojisi diye bir kavram olduğunu ve bunun 

Türkiye’de zannedildiğinden daha sık görüldüğünü ifade etti. 

 “GERÇEĞE UYMAYAN DÜŞÜNCELERİ KARŞISINDAKİNE EMPOZE EDEBİLİRLER” 

Palu ailesinde yaşanan olaylarda tüm aileyi etkisi altına alan Tuncer Ustael’in davranışlarının 

paylaşılmış paranoid bozukluk hastalığına benzeten Ahmet Ertan Tezcan, “Bu hastalıkta 

baskın denilen bir kişi vardır, bu kişi ağır hastadır ve hezeyanları vardır. Mantıklı tartışmayla 

değiştirilmeyen, gerçeğe uymayan düşünceleri bir şekilde etkide kalan kişiye empoze eder. 

'MIT beni takip ediyor, CIA beni takip ediyor ' der ve en az 20-30 inanan bulabilir. 'Birileri bana 

kötülük yapmak istiyor, peşimdeler, uğraşıyor' der ve yine bir takım taraflar bulabilir. Bunu 

çeşitli inanç organizasyonlarında da görebilirsiniz. Bazı inanç organizasyonlarında bu intihar 

boyutuna gidecek şekilde de olabilir” diye konuştu.  

“BU TÜR DURUMLARLA KARŞILAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ” 

Palu ailesinde yaşanan durumun pratikte zannedildiğinden fazla görülen bir durum olduğunun 

altını çizen Tezcan, “Bu vaka, baskın kişinin etkide kalan kişileri etkileyip, hezeyanlarını onların 

üstünden doyurmasından başka bir şey değildir. Cehalet ne kadar artarsa, eğitim seviyesi ne 

kadar düşerse ve toplum ne kadar kapalı hale gelirse maalesef bu tür durumlarla karşılaşmaya 

devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.  

“Bu durum hiçbir zaman için son değil” diyen Tezcan, “Burada etkide kalan kişilerin baskın olan 

kişiden süratle ayrılması gerekiyor ve etkide kalan kişilerin mutlaka etkin bir tedavi ile mutlaka 

tedavi altına alınması gerekiyor. Baskın kişinin de mutlaka rahatsızlığının yani bunun anti 

sosyal kişilik bozukluğu mu? Psikotik bozukluk mu? Ağır borderline kişilik bozukluğu mu? olup 

olmadığının belirlenip mutlaka ona göre gözlem altında bulundurulması gerekiyor. Yaptığı 

eylemlerden kanun nazarında ne kadar sorumlu olup olmadığının bilincinde olması gerekiyor” 

açıklamalarında bulundu.  

“BÜYÜ PSİKOLOJİSİ VAR” 

Büyü psikolojisinin Türkiye’de sıkça görüldüğünü ve bu tip vakalarla çok sık karşılaştıklarını 

dile getiren Psikiyatri Uzmanı Tezcan, “Günlük hasta uygulamamızda da günde en az 2-3 kere 

mutlaka karşımıza büyü, muska ile ilgili bir takım söylemler karşımıza çıkıyor. Buna benzer 

olaylarla çok karşılaşıyoruz. Bir şizofreni vakasında, obsesif kompesif bozukluk vakasında, 

panik bozuklukta bile kişi kendisine büyü yapıldığını, muska yapıldığını, bir takım kişilerin  
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kendisiyle uğraştığını düşünerek maalesef tıp dışı seçenekler içerisinde bulunabiliyor. Psikoz, 

yani gerçeği değerlendirme yetisi bozulan hastaların 'büyücüye, muskacıya' başvurmadan bize 

geldiklerini hiç görmedim” dedi.  

“TEDAVİ EDİLEBİLİR” 

Paylaşılmış paranoid bozukluk yaşayan bu tür vakaların birçoğu etkilendikleri kişiden 

ayrıldıkları zaman süratle normale dönmeye başladığını söyleyen Psikiyatri Uzmanı Ahmet 

Ertan Tezcan, “Bir kısmı dönmeyebilir onlarda da ciddi tedaviler gerekebilir. Burada tedavide 

ana unsur etkilenen kişilerin baskın kişiden ayrılmasıdır” diye konuştu.  

Sağlıklı bireylerin de neredeyse günde ortalama 6-7 defa yalan söylediğini belirten Tezcan, 

“Yalan söyleme hastalığına mitomani denir. Burada yalan söylemek, bir çeşit hayal kurmak 

gibidir. Bizim için kişinin kendi söylediği yalana ne kadar inandığı önemlidir. Bahsedilen olayda 

kişilerin söylenilen yalana da inanması söz konusu. Bu da ayrı bir hastalık ama bu etkilenmenin 

içinde bir tanı ölçütü olarak da var. Dolayısıyla baskın kişiden ayrıldığı zaman gerçekleri ve 

doğruları karşıdaki kişilerin anlayacağı biçimde anlatıp, sorunu halletmek gerekiyor” dedi.  

“HERKES BİREYSEL TEDBİR ALMALI” 

Yaşanan bu tür olaylara karşı herkesi bireysel tedbir alması gerektiği konusunda uyaran 

Tezcan, “Bazen hepimiz bir şekilde kandırılabilir hale gelebiliriz. Buna çok dikkat etmemiz 

gerekiyor. Mutlaka sorgulamak ve eğitim gerekiyor. Bilmediklerimizi araştırmak, 

araştırdıklarımızı öğrenmek, öğrendiklerimizi de yaymak gerekiyor” diye konuştu. 

İŞ YAŞAMINI ALANINDA UZMAN KİŞİLERDEN DİNLEYECEKLER 

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine katkı 

sağlamayı hedefleyen 10’uncu Kariyer Haftası 15 Nisan'da başlayacak. Bir hafta sürecek 

programda özel sektör temsilcileri, uzmanlar ve akademisyenler gençlerle bir araya gelecek. 

Gençlerin geleceğine katkı sağlamak amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kariyer 

Geliştirme Merkezi (KAGEM) ve Kariyer Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(KARYÖN) tarafından düzenlenen Kariyer Haftası’nın 10’uncusu 15 Nisan'da başlayacak. 

Üniversiteli gençlerin kariyerine ışık tutacak katılımcılarla bir araya geleceklerini belirten 

KAGEM Müdürü Öğr. Gör. Fırat Demirkol, “Lojistik, finans, medya, sinema, mühendislik, güzel 

sanatlar, sağlık, gastronomi, turizm, gıda, perakende ve kamu sektöründen 40’a yakın önemli 

isim gençlerle buluşacak, iş hayatına dair önemli bilgiler verip, deneyimlerini paylaşacaklar. 

Eğlenceli aktivitelerinde de olacağı etkinlikte, öğrencilerin iş ve staj imkânına sahip 

olabilecekleri birçok oturum düzenleyeceğiz” diye konuştu. 

“ÖĞRENMENİN SÜREKLİLİĞİNE İNANIYORUZ” 

Öğrencilerini, mezunlarını, çalışanlarını kendini tanımaya ve geliştirmeye özen gösterdiklerini 

vurgulayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ise, 

“Kişisel farkındalığı yüksek, hedefleri olan, kurumsal ve toplumsal gelişim sürecinde katma 

değer yaratan projelere aktif katılım sağlayan bireyler olmaları yönünde hepsini destekliyoruz”  
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şeklinde konuştu. Öğrenmenin sürekliliğine inandıklarını belirten Gayretli, “Kendimizi 

geliştirmek ve daima yüksek kalite standartlarında sonuçlar ortaya koymak için çalışıyoruz” 

dedi. 

ÖĞRENCİLERDEN ORGANİK ÜRETİM 

Gıda Bilimi ve Teknolojisi dersi öğrencileri, peynir, probiyotik kefir, ekşi mayalı ekmek, katkısız 

ve koruyucusuz sucuk, turşu, tarhana, boza, diyabetik ve reçel ürettiler. Tamamı organik olan 

ürünler, düzenlenen tadım etkinliğinde ziyaretçilerden tam not aldı. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 

öğrencileri ‘Gıda Bilimi ve Teknolojisi’ dersi kapsamında organik üretim yaptılar. Peynirden 

kefire birçok ürün için tadım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, GSF Dekanı Prof. Dr. Kamuran 

Güçlü, GSF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erol Yıldır, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm 

Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Olum, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. 

Etkinlik kapsamında üretilen organik peynir, probiyotik kefir, ekşi mayalı ekmek, katkısız ve 

koruyucusuz sucuk, turşu, tarhana, organik boza, diyabetik ve organik reçelin sunumları ve 

tadımları yapıldı. 

Gıda tadım etkinliği ile Türkiye'de sağlıklı gıdaların üretimine ve tüketimine dikkat çekmek 

istediklerini belirten Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Doğan, 

hedeflerinin organik gıda bilincini tüm Türkiye’ye kazandırmak olduğunu anlattı. 

EKMEKDE EKŞİ MAYA KULLANDIK 

Sağlıklı gıda üretiminin yanı sıra sağlıklı gıda tüketiminin önemli olduğuna vurgu yapan Doğan, 

"Sağlıklı gıdaların tüketiciler tarafından iyi tanınması gerekiyor. Bu nedenle biz Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları Bölüm öğrencilerine önce iyi birer tüketici ve sonrasında iyi birer üretici 

olmasını öğütlüyoruz. Bu nedenle ürettiğimiz tüm ürünler; sağlıklı ve güvenli gıda süreçleri 

dikkate alınarak üretildi. Örneğin; ekmek üretiminde ekşi maya kullandık. Çok güzel lezzet 

yakalamanın yanı sıra sağlık açısından da yararlı bir ürün oldu. Tüm bu gayretli çalışmalar ile 

bilinçli üretici ve tüketici olarak yetişen öğrencilerimiz sektörde farkındalık yaratacaklardır" 

dedi. 

 

 


