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Craig. R. Barrett’e
Fahri Doktora
Dünyan›n teknoloji devlerinden biri olan
Intel flirketinin yönetim kurulu baflkan›
Craig R. Barrett’e, Bilkent Üniversitesi
taraf›ndan fahri doktora verildi. Bilkent
Konser Salonu’ndaki törenden sonra ‹flletme
ve Ekonomi Kulübü, Mühendislik Toplulu¤u
ve Yöneylem Araflt›rmalar› Kulübü’nün de
katk›lar›yla düzenlenen panele kat›lan
Barrett, ülkemizi Intel’in Türkiye ve
Orta Do¤u E-Dönüflüm ‹nisiyatifi program›
çerçevesinde ziyaret etmiflti.

Turgut Özakman
Bilkent
Üniversitesi’ndeydi
Milli Mücadele’yi destans› bir dille kaleme
ald›¤› fiu Ç›lg›n Türkler adl› kitab›yla genifl
bir okur kitlesine ulaflan Turgut Özakman,
Bilkent Üniversitesi’ni ziyaret etti. Bas›n ve
Yay›n Kulübü’nün gerçeklefltirdi¤i etkinlikte
Kurtulufl Savafl› ve Cumhuriyet’in kurulmas›
üzerine bir konuflma yapan Özakman,
kitaplar›n› da imzalad›.

Unilever IdeaTrophy
Unilever’in fikir yar›flmas› IdeaTrophy’de
Bilkent Üniversitesi ekibi üçüncü oldu.
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
4. s›n›f ö¤rencisi Mert Songur, Bilgisayar
Mühendisli¤i Bölümü 4. s›n›f ö¤rencisi
Baflak O¤uzer ve ‹flletme Bölümü 3. s›n›f
ö¤rencisi Erkut Durano¤lu’dan meydana
gelen SoupOfTheDay ekibi, 545 grup ve
1800’ün üzerinde fikir aras›ndan s›yr›larak
ilk 30 aras›na girmeyi baflard›.
Oluflturduklar› ifl plan›n›n de¤erlendirilmesi
sonucunda ilk 10’a kalan SoupOfTheDay
üyeleri, ‹stanbul’da Unilever’den ald›klar›
befl günlük e¤itim sonras›nda flirketin yönetim
kuruluna yapt›klar› sunumla üçüncülük
ödülünün sahibi oldular.

Görme Engelliler
Yarar›na Caz
Konseri
Toplumsal Duyarl›l›k Projeleri
kapsam›nda yer alan Görme
Engellileri E¤itim Projesi’nin
gönüllüleri, Uygar Görme Engelliler
Derne¤i’yle birlikte, görme engelliler
e¤itimi yarar›na bir caz konseri
düzenledi. Piyanist Kaan B›y›kl›o¤lu
ve ünlü caz vokalisti Y›ld›z
‹brahimova'n›n verdi¤i konser,
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatlar› Fakültesi’nde gerçekleflti.

Cumhurbaflkanl›¤›
Kültür ve Sanat
Büyük Ödülü
Halil ‹nalc›k’›n
Dünyan›n en önemli Osmanl› Tarihi
uzmanlar›ndan biri olan, Bilkent Üniversitesi
Tarih Bölümü’nün kurucusu ve Türkiye
Bilimler Akademisi fieref Üyesi Prof. Dr.
Halil ‹nalc›k, Cumhurbaflkanl›¤› 2005 Kültür
ve Sanat Büyük Ödülü’ne lay›k görüldü.
Dr. ‹nalc›k, ödülünü Cumhurbaflkanl›¤›
Köflkü’nde düzenlenen bir törenle ald›.
Ödülün de¤erlendirme kurulu Y›ld›z Kenter,
Talât Halman, Emre Kongar, Do¤an H›zlan
ve Rengim Gökmen'den olufluyordu.
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Bilkent Üniversitesi ‹letiflim ve Tasar›m
Bölüm Baflkan Vekili Yrd. Doç. Dr. Andreas
Treske, Tak›m Böyle Tutulur adl›
belgesele yönetmen ve editör olarak imza
att›. Bir yaflam tarz› olarak futbol sevgisini
ve özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü
taraftarlar›n› ele alan belgesel,
Türkiye’deki sinemalarda gösterildi ve büyük
ilgi gördü. Belgeselin di¤er yönetmeni
Okan Alt›parmak’t›.

Pakistan’a Yard›m Eli
Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarl›l›k
Projeleri çat›s› alt›nda yer alan Toplum
Gönüllüleri Grubu, Bilkent Üniversitesi
personeli ve ö¤rencilerinden toplad›klar›
7.000 YTL’yi Pakistan’a ulaflt›r›lmak üzere
Deniz Feneri Derne¤i’ne iletti. Ayr›ca Bilkent
Üniversitesi Arama, Kurtarma ve ‹lkyard›m
Toplulu¤u, Pakistan depremzedeleri yarar›na
üniversite çap›nda 1395 battaniye toplad›.
Battaniyeler Ankara’daki Pakistan
Büyükelçili¤i’ne teslim edildi. Topluluk
üyeleri, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatlar› Fakültesi Müzik Haz›rl›k
‹lkö¤retim Okulu beflinci s›n›f ö¤rencilerine
Do¤al Afetler, Önlem, Korunma ve ‹lkyard›m
adl› bir e¤itim de verdi.

Ysaye Quartet’ten
Müzik fiöleni
Fransa’n›n dünyaca ünlü yayl› çalg›lar
toplulu¤u Ysaye Quartet, 8 Aral›k 2005’te
Bilkent Konser Salonu’ndayd›. Sanat
yaflam›n› yirmi y›l› aflk›n bir süredir
baflar›yla sürdüren topluluk, Frans›z
müzi¤inin ustalar›ndan Eugene Ysaye’nin
ad›n› tafl›yor. Guillaume Sutre (keman),
Luc-Marie Aguera (keman), Miguel Da Silva
(viyola) ve Yovan Markovitch’ten (viyolonsel)
oluflan Ysaye Quartet’in konserine ünlü
Frans›z piyanist Jean Francois Heisser ve
klarnet sanatç›m›z Nusret ‹spir de kat›ld›.
Konserde Johannes Brahms’›n Op.67,
Si bemol Majör, Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü No.3,
Op.115, Si minör, Klarnet ve Yayl› Çalg›lar
için Beflli ve Op.34, Fa minör, Piyanolu Befllisi
seslendirildi.Hocabey’e Büyük Onur

Bilkent Üniversitesi’nin kurucusu ve
Mütevelli Heyeti Baflkan› ‹hsan Do¤ramac›,
Sevda-Cenap And Müzik Vakf› taraf›ndan
Onur Ödülü Alt›n Madalyas›’na de¤er
görüldü. Hayat› boyunca müzi¤e yapt›¤›
katk›lar dolay›s›yla, müzisyen kimli¤i
olmadan bu ödülü alan ilk kifli olan Hocabey’e
madalyas›, 7 Aral›k 2005’te Milli E¤itim
Bakanl›¤› fiura Salonu’nda düzenlenen
törende takdim edildi.

Andreas Treske’den
Futbol Üzerine
Belgesel

Sedat Simavi Fen
Bilimleri Ödülü Sinan
Sertöz’ün

Türk Edebiyat›nda Aflk
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Merkezi,
7 Aral›k 2005'te “Arzunun Halleri:
Türk Edebiyat›nda Aflk” adl› bir sempozyum
düzenledi. Kapsam›n›n geniflli¤i aç›s›ndan
bir ilk niteli¤i tafl›yan sempozyumda Bilkent
Üniversitesi Türk Edebiyat› Bölümü ö¤retim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuran Tezcan,
doktora ö¤rencileri Elif Aksoy, Jale Özata
Dirlikyapan, Nilay Özer, Mehmet Fatih Uslu
ile fieyda Bafll› ve yüksek lisans ö¤rencisi
Tu¤ba Y›ld›r›m’›n yan› s›ra birçok
akademisyen ve lisansüstü ö¤rencisi
taraf›ndan bildiriler sunuldu. Türk Edebiyat›
Merkezi, bu bildirileri kitaplaflt›rmay›
planl›yor.

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik
Bölümü ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Sinan
Sertöz, Hangi Tekil K3 Yüzeyleri Bir Enriques
Yüzeyini Örter adl› çal›flmas›yla 2005 Sedat
Simavi Fen Bilimleri Ödülü’nü ald›.
Dr. Sertöz’ün Proceedings of the American
Mathematical Society’de yay›mlanan ödüllü
çal›flmas›,
www.bilkent.edu.tr/~sertoz/papers/cover.pdf
adresinde görülebilir.

Sedat Simavi Ödülü, Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti taraf›ndan cemiyetin kurucu
baflkanlar›ndan Sedat Simavi an›s›na
1977’den bu yana her y›l fen bilimlerinin
yan› s›ra gazetecilik, televizyon, radyo,
edebiyat, sosyal bilimler, spor ve görsel
sanatlar dallar›nda veriliyor.
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Fotonik 2005
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi,
Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araflt›rma
Merkezi ve Nanoteknoloji Kulübü,
11-13 Aral›k 2005 tarihlerinde Bilkent
Üniversitesi’nde 7. Optik, Elektro-Optik ve
Fotonik Konferans›’na (Fotonik 2005) ev
sahipli¤i yapt›. Stanford Üniversitesi’nin
optoelektronik ve fotonik alanlar›ndaki
çal›flmalar›yla dünyaca tan›nan profesörleri
David. A. Miller ve James S. Harris’in
konuflmalar›yla aç›lan konferans,
200’den fazla kat›l›mc›y› a¤›rlad›.

Ernest Chausson
Konferans› ve
Foto¤raf Sergisi
16 Aral›k 2005’te Bilkent Konser
Salonu’nda, Yaflad›¤› Yüzy›lda
Ernest Chausson bafll›kl› bir
konferans gerçeklefltirildi. Frans›z
Kültür Merkezi’nin katk›lar›yla
düzenlenen konferansa konuflmac›
olarak Frans›z müzikbilimci ve
elefltirmen Jean Gallois kat›ld›.
Ayn› gün Bilkent Üniversitesi Müzik
ve Sahne Sanatlar› Fakültesi’nde,
ünlü Frans›z besteci Chausson’un
(1855-1899) yaflam›ndan kesitleri
içeren Yüce Gönüllü Bir Hümanistin
Yolculu¤u bafll›kl› foto¤raf sergisinin
aç›l›fl› da yap›ld›.

NATO Genel Sekreteri
Üniversitemizdeydi
NATO Genel Sekreteri Jaap De Hoop Scheffer,
19 Aral›k 2005’te Bilkent Üniversitesi’ni
ziyaret etti ve NATO’nun güncel politikalar›
üzerine Mithat Çoruh Konferans Salonu’nda
bir konuflma yapt›. Bilkent Üniversitesi
ö¤retim elemanlar› ve ö¤rencilerinin yo¤un
ilgi gösterdi¤i konuflma, Scheffer’in
izleyicilerden gelen sorular› yan›tlad›¤›
bölümle sona erdi.

Ekmel Özbay Descartes Bilimsel Araflt›rma
Ödülü’nü Ald›
Fizik Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Ekmel Özbay, Avrupa Birli¤i 2005 Descartes
Bilimsel Araflt›rma Ödülü’nü kazand›. Üstün teknolojik ya da bilimsel sonuçlar elde eden
araflt›rma tak›mlar›na verilen bu ödüle, elektromanyetik alan›nda, do¤ada bulunmayan,
insan yap›m› bir metamalzeme yaratt›¤› ve gelifltirdi¤i EXEL adl› araflt›rma grubuyla de¤er
görülen Dr. Özbay, ödülünü 2 Aral›k 2005’te Londra’da Kraliyet Bilim Toplulu¤u’nda
düzenlenen törenle ald›. Dr. Özbay’›n derece ald›¤› temel bilimler dal›n›n yan› s›ra sosyal
bilimler, ekonomi, astronomi ve genetik dallar›nda da verilen bu ödül, Avrupa Birli¤i’nin
en sayg›n ödülü olarak gösteriliyor. Descartes Bilimsel Araflt›rma Ödülü’nü kazanan ilk
Türk araflt›rmac› olan Dr. Özbay’a, TÜB‹TAK taraf›ndan bu baflar›s›ndan ötürü bir plaket
takdim edildi.

Dr. Özbay ayr›ca, dünyaca ünlü bilim dergisi Science’da 13 Ocak 2006’da yay›mlanan
Fotonik ve Elektroni¤i Birlefltiren Nanoteknoloji: Plazmonik bafll›kl› makalesiyle, bu dergide
davetli makalesi yay›mlanan ilk Türk bilim insan› oldu.



Ilg›m Veryeri’nin
Uluslararas› Ödülü ve
Kiflisel Sergisi
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü
ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ilg›m
Veryeri, Su Savafl› adl› çal›flmas›yla
US National Collage Society Award ödülüne
de¤er görüldü. Ödülünü Amerika’da
Butler Institute of American Art’da alan
Dr. Veryeri, kâr amac› gütmeyen bir sanat
vakf› olan The National Collage Society’nin
ilk uluslararas› üyesidir.

Eserleri ‹talya, ABD, Polonya, Gürcistan ve
Türkiye’deki birçok müzede sergilenen
Dr. Veryeri’nin Ankara’daki kiflisel sergisine,
24 fiubat - 22 Mart 2006 tarihleri aras›nda
Galeri Nev ev sahipli¤i yapt›. Çal›flmalar›nda
ebru, gravür, ipek bask›, mono bask›, desen,
kolaj ve Çin kolaj› tekniklerinden faydalanan
baflar›l› sanatç›, 1998’den bu yana özgün
bask›n›n ebru sanat›yla sentezi üzerine
çal›fl›yor. Dr. Veryeri, 64. Devlet Resim ve
Heykel Yar›flmas› ve 30. DYO Resim
Yar›flmas›’nda özgün bask› ödüllerini
kazanm›flt›.
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Bilkent Üniversitesi Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölüm Baflkan› ve Bilkent Üniversitesi Dünya
Sistemleri, Ekonomileri ve Stratejik Araflt›rma Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Orhan Güvenen,
Birleflmifl Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) ‹statistik Enstitüsü’nün
yönetim kurulu üyeli¤ine atand›. 1999’da kurulan UNESCO ‹statistik Enstitüsü, kuruma
üye ülkelerin uygulad›klar› programlar›n ve politikalar›n etkinli¤ini analiz etmeleri, e¤itim,
bilim ve kültür alanlar›ndaki çal›flmalar›n› küresel boyutta de¤erlendirmeleri ve raporlamalar›
amac›yla yüksek standartlarda istatistiki bilgiler toplamaktad›r. Dr. Güvenen, 1852’de
kurulmufl olan Uluslararas› ‹statistik Enstitüsü baflkanl›¤›na (2007-2009 dönemi) Türkiye’den
aday gösterilmifl ilk ö¤retim üyesidir.

1. Türkiye Gitar Buluflmas›
1. Türkiye Gitar Buluflmas›, 20-22 fiubat 2006 tarihlerinde
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi’nde
gerçeklefltirildi. Klasik Gitar Derne¤i taraf›ndan Bilkent
Üniversitesi, Çankaya Belediyesi ve Romanya Büyükelçili¤i’nin
destekleriyle düzenlenen ücretsiz etkinliklere, çeflitli
üniversitelerden akademisyenlerin ve ö¤rencilerin yan› s›ra
Romanya’daki Music College George Enescu’nun ünlü gitar
e¤itmeni Liviu Georgescu ile sanatç›n›n uluslararas› yar›flmalarda
pek çok ödül kazanm›fl 14 yafl›ndaki ö¤rencisi Mircea Stefan da
kat›ld›.

Organizasyon, ülkemizdeki e¤itim kurumlar›n›n gitar bölümlerinin
tan›t›ld›¤› ve gitar e¤itiminin tart›fl›ld›¤› panellerin yan› s›ra
seminerlere, ö¤retim elemanlar›n›n verdi¤i ustal›k derslerine ve
üniversite ö¤rencilerinin resitallerine ev sahipli¤i yapt›.

Leylâ Erbil
Sempozyumu
1950 kufla¤›n›n usta öykücüsü ve romanc›s›
Leylâ Erbil’in 75. yafl› ve yaz›n yaflam›n›n
50. y›l› dolay›s›yla Bilkent Üniversitesi
Türk Edebiyat› Merkezi ve Türkiye Yazarlar
Sendikas› taraf›ndan, "Tuhaf Bir Yazar:
Leylâ Erbil’de Etik ve Estetik" bafll›kl› bir
sempozyum düzenlendi. 21 Ocak 2006’da
‹stanbul Tar›k Zafer Tunaya Kültür
Merkezi’nde yap›lan, edebiyat ve kültür
dünyas›ndan pek çok akademisyen, yazar
ve okuru buluflturan sempozyum, Erbil’in
yap›tlar›n›n ça¤dafl Türk edebiyat›ndaki
yerinin yeniden de¤erlendirilmesi
bak›m›ndan önemli bir ifllevi yerine getirdi.
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan oturumlarla
devam eden sempozyumda sunulan bildiriler,
Türk Edebiyat› Merkezi Metinleri Dizisi’nde
kitap olarak yay›mlanacak.

Orhan Güvenen
UNESCO ‹statistik
Enstitüsü Yönetim
Kurulu’nda

Bilkent
Üniversitesi’nde
Çevre Duyarl›l›¤›
Bilkent Üniversitesi Çevre Toplulu¤u,
Ankara Çukurambar’daki Arjantin
‹lkö¤retim Okulu’nda a¤aç dikme
etkinli¤i gerçeklefltirdi. Bilkent
Üniversitesi Çevre Düzenleme ve
Koruma Müdürlü¤ü’nün sa¤lad›¤›
çam, mefle, servi ve akçaa¤aç
fidanlar›n› küçük ö¤rencilerle beraber
diken topluluk üyeleri, çevre
duyarl›l›¤› konusunda örnek bir
organizasyona imza att›.
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Ercan Sa¤lam’›n
Baflar›s›
TC Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n
düzenledi¤i 66. Devlet Resim ve Heykel
Yar›flmas›’nda, Bilkent Üniversitesi Güzel
Sanatlar Bölümü ö¤retim üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Ercan Sa¤lam heykel dal›nda
verilen üç ödülden birisini kazand›. Ülke
çap›nda 1500'den fazla eserin kat›ld›¤›
yar›flmada Dr. Sa¤lam’›n Bafll›ks›z adl› bronz
eseri, dereceye giren ve sergilenmeye de¤er
bulunan di¤er eserlerle birlikte Ankara Devlet
Resim ve Heykel Müzesi’nde Sedat Simavi,
Fahri Korutürk ve Arif Hikmet Koyuno¤lu
sergi salonlar›nda sanatseverlerle bulufltu.

Bilkent Üniversitesi
Kütüphanesi Sanat
Galerisi’nde ‹ki Sergi
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
Sanat Galerisi, ünlü tasar›mc› ve mimar
Sabrina Fresko’nun Tak›labilir Heykeller
adl› sergisine ev sahipli¤i yapt›. 3-15 fiubat
2006 tarihleri aras›nda düzenlenen sergiyi
birçok sanatsever ziyaret etti. 17 fiubat-9 Mart
tarihleri aras›nda ise tasar›mc› ve
akademisyen Rag›p ‹stek’in, ya¤l›boya ve
dijital resimler içeren Kütüphanenin
Gizli Tropik Bahçesi isimli sergisi gerçekleflti.

Dünyan›n En Küçük Türk Bayra¤›
Dünyan›n en küçük Türk bayra¤›, Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde
çizildi. Bölüm ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Oral’›n liderli¤ini yapt›¤› Taramal› Uç
Mikroskoplar› Grubu (TUM) taraf›ndan, silikon üzerine oksidasyon kullan›larak nanolitografi
tekni¤iyle çizilen bayrak, 2 nanometre (saç telinin yaklafl›k yirmi befl binde biri) yüksekli¤inde
ve 700 nanometre (saç telinin yaklafl›k yetmiflte biri) geniflli¤inde. Doktora ö¤rencileri
Münir Dede, Özgür Karc›, Mehrdad Atabak, Fatih Cans›zo¤lu, Özge Giriflen, Hülya Ayan
ve Sevil Özer'den oluflan TUM, bayra¤› yarat›rken Bilkent Üniversitesi’nde gelifltirilip
üretilen atomik kuvvet mikroskoplar›ndan yararland›. Genç bilim insanlar›n›n yeni hedefi,
bu bayra¤› moleküllerle ve atomlarla yapmak.



Physical Review
Letters’da Bilkent
‹mzas›
Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü ö¤retim
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. M. Özgür Oktel
ve Koç Üniversitesi Fizik Bölümü ö¤retim
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özgür E.
Müstecapl›o¤lu’nun (Bilkent Üniversitesi
Fizik Bölümü 1993 lisans, 1995 yüksek
lisans ve 1999 doktora mezunu) birlikte
yazd›¤› makale, dünyaca ünlü fizik dergisi
Physical Review Letters’›n kapa¤›nda yer
ald›. Maddenin Bose - Einstein Yo¤uflmas›
ad› verilen yeni bir halinin yard›m›yla ›fl›¤›n
davran›fl›n›n de¤ifltirilebilece¤ini gösteren
makale, kuvantum bilgisayarlar yap›lmas›,
yeni atom-optik devreler tasarlanmas› ve
›fl›¤›n yavafllat›larak fotonik devrelerde
kullan›lmas› gibi alanlara uygulanabiliyor.

Bose - Einstein Yo¤uflmas›, -273 derecedeki
mutlak s›f›r s›cakl›¤› yak›nlar›nda
gözlemlenmifl ve bu buluflu gerçeklefltiren
bilim insanlar› Eric A. Cornell, Wolfgang
Ketterle ve Carl E. Wieman, 2001’de Nobel
Fizik Ödülü’ne de¤er görülmüfltü.
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Genç Oyuncular
Sahnedeydi
Bilkent Tiyatrosu, yaz›n sanat›m›z›n birçok
türünde ürün vermifl dünyaca ünlü flairimiz
Nâz›m Hikmet’in (1902-1963) Var m›
Olmak, Yok mu Olmak adl› oyunuyla Bahar
Dönemi’ne merhaba dedi. Türkiye prömiyeri
9 Aral›k 2005’te yap›lan oyun, fiubat ve Mart
2006’da Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi
Tiyatro Salonu’nda izleyicilerle bulufltu.

Kiflisel Geliflim Günleri ve Kariyer Fuar›
Bilkent Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve ‹fle Yerlefltirme Merkezi (KAY‹YEM),
13 fiubat - 9 Mart 2006 tarihleri aras›nda Kiflisel Geliflim Günleri’ni düzenledi. Gelece¤in
meslekleri, motivasyon, etkin iletiflim, tak›m çal›flmas› gibi konular› ve çeflitli alanlardaki
ifl olanaklar›n› içeren seminerlerin yan› s›ra duygusal zeka, özgeçmifl yaz›m›, ifl görüflmesi
teknikleri ve mezuniyet sonras› yaflam üzerine atölye çal›flmalar›na sahne olan organizasyon,
Bilkent Üniversitesi ö¤rencilerine ve mezunlar›na kariyer yollar›nda destek sa¤lad›. Kiflisel
Geliflim Günleri, tan›t›m yapmak ve eleman iste¤inde bulunmak amac›yla üniversitemize
baflvuran firmalar›n kat›ld›¤› geleneksel Kariyer Fuar›’yla son buldu. Bu y›l sekizincisi
düzenlenen fuarda, aralar›nda ASELSAN A.fi, Bilkent Holding A.fi, Fortis Bank A.fi,
IBM Türk Ltd., Mikes A.fi., Procter & Gamble, TC Baflbakanl›k Hazine Müflteflarl›¤›,
TC Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›, Türkiye Hilton Otelleri,
Türkiye ‹fl Bankas› ve Unilever Holding’in de bulundu¤u 33 kurulufl yer ald›.

Ahmet Özer’in Yeni Kitab›:
Bir Düflün Ard›ndan
Bilkent Üniversitesi ‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Türkçe Birimi ö¤retim görevlisi Ahmet Özer’in yeni kitab›,
Bir Düflün Ard›ndan ad›yla Damar Yay›nlar›’ndan ç›kt›.

Nevzat Üstün fiiir Mansiyonu (1981), Ömer Faruk Toprak
fiiir Mansiyonu (1982), Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü 
(1998) ile Yunus Nadi (1993) ve Ceyhun Atuf Kansu (2002)
fliir ödülleri sahibi olan Özer, yeni eserinde yurdumuzun 
önemli kültür ve sanat insanlar›n›n yaflamlar›na oldu¤u

kadar yap›tlar›na da uzun bir yolculuk yap›yor. Özer, söz konusu kitapta Fakir Baykurt’tan
‹lhan Demiraslan’a, Nâz›m Hikmet’ten Muzaffer ‹zgü’ye, Faz›l Hüsnü Da¤larca’dan Gülten
Ak›n’a, Mehmet Baflaran’dan Hasan Hüseyin’e, Ceyhun Atuf Kansu’dan ‹smet Zeki Eyubo¤lu’na,
Tahsin Saraç’tan Naim Tirali’ye uzanan bir yelpazede birçok de¤erimizin yaz›n dünyas›ndaki
eme¤ini irdelerken, bu çerçevede ünlü Macar flairi Attila Jozsef’e de yer veriyor.

Mart 2006 tarihli ‹nsanc›l dergisinde Cengiz Gündo¤du, Bir Düflün Ard›ndan üzerine flunlar›
söylüyor: “Ahmet Özer dil bilincini hep yüksekte tutar. Yaz›lar›ndaki bilgi ve kültür birikimi
dil bilincinin yata¤›nda akar. Dam›t›lm›fl flairli¤inin gücü düzyaz›lar›na da yans›r.”

fiiir, öykü, deneme, elefltiri, tan›t›, röportaj ve köfle yaz›s› baflta olmak üzere de¤iflik türlerde
yaz›lar› ve kitaplar› yay›mlanan Ahmet Özer’in bu eserinde 38 yaz›s› bulunuyor.

Mezunlar›m›z
Radyo Bilkent’te
Radyo Bilkent, Bilkent Üniversitesi
Mezunlar Derne¤i’nin (B‹LMED)
katk›lar›yla, her pazar 15:00’te
mezunlar›m›z› a¤›rl›yor. Çal›flt›klar›
sektörlerdeki deneyimlerini ve kariyer
yolculuklar›n› dinleyicilerle paylaflan
mezunlar›m›zdan biri olmak
istiyorsan›z, B‹LMED’in yönetim
kurulu üyelerinden Hande Solak’a
handesolak@bilmed.org.tr'den
ulaflabilirsiniz. Radyo Bilkent,
FM band›nda 96.6 MHz
frekans›ndan Ankara’da ve
http://www.radyobilkent.com
adresinden tüm dünyada
dinlenebilmektedir.



Müzik ve Sahne
Sanatlar› Fakültesi’nden
Müzikbilimcilerimize
Sayg›
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatlar› Fakültesi’nin müzikbilimcilerimizi
anmak amac›yla düzenledi¤i etkinliklerin
üçüncüsü olan Rauf Yekta Bey adl› panel,
19 Mart 2006’da Ahmed Adnan Saygun
Müzik Araflt›rma ve E¤itim Merkezi’nde
düzenlendi. Rauf Yekta’n›n neyzen, besteci
ve müzikbilimci kimlikleriyle
de¤erlendirildi¤i panele Prof. fiehvar
Befliro¤lu, Doç. Dr. Feza Tansu¤, Doç. Dr.
Ruhi Ayangil, Dr. Ayhan Sar›, Süleyman
fienel, Gönül Paçac› ve Günay Günayd›n
konuflmac› olarak kat›ld›.

Phyllis L. Erdo¤an
Üniversitemizin Baflkan Yard›mc›s› Oldu
Bilkent Üniversitesi’nde kütüphaneden sorumlu rektör yard›mc›l›¤› ve kütüphane müdürlü¤ü
görevlerini yirmi y›l› aflk›n bir süre baflar›yla sürdürmüfl olan Dr. Phyllis L. Erdo¤an,
kütüphane müdürlü¤ü görevinden ayr›ld›. Dr. Erdo¤an çal›flmalar›na, Bilkent Üniversitesi
Baflkan Yard›mc›s› olarak üniversitemizin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Baflkan› ‹hsan
Do¤ramac› ile devam edecek. Kütüphane müdürlü¤ü görevini, State University of New
York - Buffalo Kütüphaneleri’nin müdürlü¤ünü ve SUNY-Buffalo Üniversitesi’nin baflkan
yard›mc›l›¤›n› yapm›fl olan Barbara von Wahlde üstlenmifltir.

Talât Halman’dan Türk Aflk fiiirleri Antolojisi
ABD’de üniversite yay›nevlerince yay›mlanan kitaplar üzerinde uzmanlaflan ForeWord
dergisi, 2005’te bu yay›nevlerince ç›kar›lm›fl 12.000 eser aras›ndan belirledi¤i en iyi 10 
kitap listesinde, Bilkent Üniversitesi ‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan› ve Türk
Edebiyat› Merkezi Baflkan› Prof. Talât Halman’›n haz›rlad›¤› Nightingales and Pleasure
Gardens: Turkish Love Poems bafll›kl› antolojiye yer verdi. Listedeki tek fliir ve çeviri 
kitab› olan bu yap›t, TC Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n 2005’te yürürlü¤e giren Türk 
Kültür, Sanat ve Edebiyat› ile ilgili Eserlerin Türkçe D›fl›ndaki Dillerde Yay›mlanmas›na
Destek Projesi çerçevesinde desteklenmifl olan ilk yay›nd›r.

ABD’nin önde gelen üniversite yay›nevlerinden Syracuse University Press taraf›ndan
yay›mlanan eser, Türk aflk fliirinin 6. yüzy›ldan 20. yüzy›la kadar pek çok örne¤ini içermektedir. Aprin Çor Tigin’in fliirleriyle bafllayan
antolojide Nedim’den ‹lhan Berk’e, Mihrî Hatun’dan Nâz›m Hikmet’e, Kanuni Sultan Süleyman’dan Oktay Rifat’a, fieyh Galib’den Orhan
Veli Kan›k’a, Karacao¤lan’dan Melih Cevdet Anday’a uzanan bir çerçevede 56 flairin çeflitli fliirleri yer almaktad›r. Bütün çevirileri Prof.
Halmân’a ait olan ve yard›mc› editörlü¤ünü Jayne Warner’›n yapt›¤› kitab›n kapa¤›nda, Topkap› Saray›’ndaki 16. yüzy›l eseri ‹ki Âfl›k
Minyatürü sergilenmektedir.

Journal of Turkish Literature’›n
‹kinci Say›s› Ç›kt›
‹ngilizce yay›mlanan ilk ve tek bilimsel içerikli Türk edebiyat› dergisi Journal of Turkish
Literature’›n (JTL) ikinci say›s› ç›kt›. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Merkezi’nin
haz›rlad›¤› ve y›lda bir kere yay›mlad›¤› derginin yeni say›s›, Bilkent Üniversitesi Tarih
Bölümü’nün kurucusu Prof. Dr. Halil ‹nalc›k’›n Divan fiiirinde fiair ve Patron konusunda
60 sayfal›k bir incelemesi, Robert Dankoff ve Albert Howe Lybyer’›n Evliya Çelebi
Seyahatnamesi üzerine birer araflt›rmas›, Sevda fiener’in Adalet A¤ao¤lu Piyeslerinde Kad›n
‹mgesi konulu bir yaz›s› ve Erendiz Atasü’nün Da¤›n Öteki Yüzü roman› hakk›nda Yasemin
Alptekin ile Dilek Doltafl’›n elefltirilerinin yan› s›ra kitap tan›t›m yaz›lar› ve daha birçok
konu içeriyor.

Editörlü¤ünü Bilkent Üniversitesi ‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan› ve Türk
Edebiyat› Merkezi Baflkan› Prof. Talât Halman’›n yapt›¤› JTL’in yard›mc› editörleri Türk
Edebiyat› Bölümü ö¤retim üyesi Yrd. Doç.Dr. Laurent Mignon ile yüksek lisans ö¤rencileri
Arif Nat Riley, David Selim Sayers ve Elif Aksoy’dur.

Attilâ ‹lhan: Dünya fiairi
 21 Mart Dünya fiiir Günü, Türk 

Edebiyat› Merkezi’nin ve Bas›n-
Yay›n Kulübü'nün katk›lar›yla 
"Attilâ ‹lhan: Dünya fiairi" adl› 
etkinlikle kutland›. Aç›l›fl 
konuflmas›n› Türk Edebiyat› Bölümü
ö¤retim görevlilerinden Hilmi 
Yavuz’un yapt›¤› organizasyonda 
ünlü oyuncu, yönetmen ve drama 
profesörü Y›ld›z Kenter, 
edebiyat›m›z›n en de¤erli ve özgün
flairlerinden biri olan Attilâ ‹lhan’›n
(1925-2005) fliirlerinden örnekleri
Türkçe ve ‹ngilizce olarak sundu.

‹lhan’›n fliir anlay›fl› üzerine ‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Türkçe Birimi ö¤retim
görevlisi Ahmet Özer’in yapt›¤› konuflmay›, büyük ustan›n Türkçe, Almanca, Arapça, Farsça,
Frans›zca ve Makedonca okunan fliirleri izledi. Etkinlikte, Attila ‹lhan’›n hayat›n› içeren
bir belgesel de gösterildi.
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‹fl Dünyas› ile
Ö¤renciler Bir
Aradayd›
Bilkent Üniversitesi ‹flletme ve Ekonomi
Toplulu¤u, 7-8-9 Nisan 2006 tarihlerinde
Bolu Büyük Abant Oteli’nde, Bilkent
Üniversitesi ‹flletme Fakültesi, Kariyer
Yönlendirme ve ‹fle Yerlefltirme Merkezi ve
Ö¤renci Konseyi’nin katk›lar›yla, ilki 19-20
Kas›m 2005’te düzenlenen seminerin
ikincisini gerçeklefltirdi. ‹fl yaflam›ndan
tan›nm›fl isimlerin ö¤rencilerle kariyer
dünyas› ve çeflitli sektörler üzerine
deneyimlerini paylaflt›¤›, vaka çal›flmas› ve
mülakat teknikleri atölyelerinin de yer ald›¤›
organizasyona kat›lan yöneticiler flöyleydi:
Zorlu Holding ‹nsan Kaynaklar›
Koordinatörü Necmi Kavuflturan, Türk
Philips Elektronik Ürünler Genel Müdürü
Atilla Tüfekçi, Karsan Otomotiv Genel
Müdürü Mehmet Can Karaba¤, TÜS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Ömer Sabanc›,
Meteksan Grubu ‹nsan Kaynaklar› Direktörü
Ebru Ural Özkan, Unilever Türkiye Lojistik
Müdürü Alpaslan Üzmez, Deloitte Türkiye
Denetim Orta¤› Özlem Gören Güçdemir,
Marka Stratejisi Belirleme Müdürü
Marco Protano, Garanti Sigorta Genel
Müdür Yard›mc›s› Y›lmaz Y›ld›z.
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Bilim Kenti Yaflam›n S›rr›na Ifl›k Tutuyor
DNA molekülünün yap›s›n› keflfeden bilim adamlar›ndan, 
Nobel Ödülü sahibi James D. Watson’›n bilimsel yaflam›na 
ve moleküler biyoloji tarihine iliflkin belgelerden oluflan James
D. Watson: DNA Dünyas›na Yolculuk sergisi, Bilkent 
Üniversitesi Fen Fakültesi ile Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü’nün katk›lar›yla Türkiye’de…

Aç›l›fl›n› 12 Nisan’da Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Do¤ramac›’n›n yapt›¤› serginin ilk günü Chapel Hill’deki
North Carolina Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aziz Sancar ve 
Cold Spring Harbor Laboratuvarlar› Kütüphane Direktörü 
Ludmila Pollock'un konuflmalar›na sahne oldu.

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi B-Blok Atrium’da 14 Ekim
2006’ya kadar her gün 09:00-17:00 aras›nda gezilebilecek

olan bu sergi, 2003’te DNA'n›n bulunuflunun 50. y›l› nedeniyle Cold Spring Harbor
Laboratuvarlar›’n›n Tarih ve Kütüphanecilik bölümleri taraf›ndan haz›rlanm›fl ve
Honest Jim ad›yla New York Halk Kütüphanesi, Chicago Üniversitesi, Zürih Üniversitesi
ve Berlin Medical Historical Museum of the Charite’de yer alm›flt›.

Hocabey 91 Yafl›na Bast›
Bilkent Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Baflkan› ‹hsan Do¤ramac›’n›n do¤um
günü, 3 Nisan 2006’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde, Özel Bilkent ‹lkö¤retim
Okulu ö¤rencilerinin gösterileri ve Can Elbi’nin J. S. Bach’›n 1 numaral› Solo Viyolonsel
Süiti yorumu eflli¤inde kutland›.



Rektörümüz
B‹LMED’leydi
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Do¤ramac›, 7 May›s 2006’da Bilkent
Üniversitesi Mezunlar Derne¤i’nin
(B‹LMED) Bilkent Otel ve Konferans
Merkezi’nde verdi¤i kahvalt›ya kat›ld›.
Derne¤in baflkan› M. Korkut Yazan’dan
(‹flletme 1995) B‹LMED'in çal›flmalar›
hakk›nda bilgi alan Dr. Do¤ramac›, derne¤in
baflar›lar›ndan duydu¤u memnuniyeti dile
getirdi ve kahvalt›ya kat›lan B‹LMED
yönetim kurulu üyeleriyle düflünce
al›flveriflinde bulundu.

Bilkent ve Tilburg Üniversiteleri’nden
E¤itim Ortakl›¤›
Bilkent - Tilburg Üniversiteleri Çift Yüksek Lisans Program›’n›n aç›l›fl töreni ve resepsiyonu,
5 May›s 2006’da Bilkent Üniversitesi’nde yap›ld›. Aç›l›fla Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Do¤ramac› ve Tilburg Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Frank A. van der Duyn
Schouten’in yan› s›ra birçok ö¤retim eleman›, ö¤renci ve Türkiye ile Hollanda’dan devlet
adamlar› kat›ld›. ‹ktisat Bölümü Baflkan› Doç. Dr. Fatma Taflk›n’›n program tan›t›m›yla
bafllayan aç›l›fl, her iki üniversite rektörünün konuflmalar›n› takip eden imza töreniyle son
buldu.

Bilkent - Tilburg Üniversiteleri Çift Yüksek Lisans Program›, çift yüksek lisans dereceli ve
iki senelik bir programd›r. ‹lk y›lda Bilkent Üniversitesi’nde iktisat alan›nda temel kuramsal
kavramlar›n ve say›sal tekniklerin yan›nda çeflitli uygulamalara yönelik bir e¤itim alacak
olan kat›l›mc›lar, sonraki y›lda Tilburg Üniversitesi’nde ‹ktisat, Uluslararas› ‹ktisat ve
Finans, Matematiksel ‹ktisat ve Ekonometrik Metotlar, Yöneylem Araflt›rmalar› ve ‹dare
Bilimleri ile Say›sal Finans ve Aktüariyel (Sigortac›l›k) Bilimleri alanlar›n›n birinde
uzmanlaflacaklard›r. Program› tamamlayanlar, Bilkent Üniversitesi’nden ‹ktisat Yüksek
Lisans Derecesi ve Tilburg Üniversitesi’nden uzmanlaflt›klar› dalda Yüksek Lisans Derecesi
almaya hak kazanacaklard›r.

Mezunlar Evlerindeydi
Bilkent Üniversitesi Mezunlar Ofisi
taraf›ndan, B‹LMED'in de katk›lar›yla
düzenlenen Mezunlar Eve Hofl Geldiniz
Panay›r›, 7 May›s 2006’da Merkez Çim
Alan’dayd›. Mezunlar› hem arkadafllar›yla
hem ö¤retim elemanlar›yla bir araya getiren
ve Radyo Bilkent’in müzikleriyle renklenen
panay›rda horon, salsa ve perküsyon
gösterilerinin yan› s›ra spor turnuvalar› ve
piyango çekiliflleri yap›ld›.

‹flletme Fakültesi’ne Akreditasyon
Bilkent Üniversitesi ‹flletme Fakültesi, ifl idaresi ve iflletme e¤itimi veren yüksekö¤retim kurumlar›n› de¤erlendiren, alan›nda
dünyan›n en prestijli akreditasyon kuruluflu olan ABD merkezli The Association to Advance Collegiate Schools of Business
(AACSB) taraf›ndan Nisan 2006'da akredite edildi. ‹flletme e¤itiminde kalitenin en önemli iflareti olarak de¤erlendirilen 
bu akreditasyonu, dünyadaki iflletme fakültelerinin sadece %10-15’i alm›flt›r.

Bilkent Üniversitesi ‹flletme Fakültesi, Türkiye’nin akredite edilen ilk ve tek iflletme fakültesidir. Balkanlar ve Do¤u Avrupa'da
bu alanda akreditasyon alm›fl benzer bir fakülte yoktur.

Bahar fienli¤i
Geleneksel Bahar fienli¤i 3-4-5 May›s
2006 tarihlerinde düzenlendi. Çeflitli
turnuvalara, Uzak Do¤u sporlar›
gösterilerine, ö¤renci gruplar›n›n yan›
s›ra Duman, Yüksek Sadakat, Bengü,
Gülflen gibi tan›nm›fl isimlerin
konserlerine ve daha birçok etkinli¤e
ev sahipli¤i yapan flenlik, Radyo
Bilkent’in aç›k hava partisiyle son
buldu.

23 Nisan'a Duyarl› Bak›fl
Bilkent Üniversitesi ö¤rencileri, 1995’ten bu yana gönüllü olarak Toplumsal Duyarl›l›k Projeleri’ni sürdürüyor. Bu projelerden biri olan
Demiryolu Destek Hatt› Projesi’nin gönüllüleri, e¤itim malzemeleri ulaflt›rd›klar› ve drama, satranç, foto¤rafç›l›k gibi konularda atölye çal›flmalar›
yapt›klar› Polatl› Mehmet Akif Ersoy ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerine unutulmaz bir Ulusal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› yaflatt›.
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Bilkent Üniversitesi
Ö¤retim Üyelerine
TÜBA-GEB‹P Ödülü
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hilmi
Volkan Demir, Bilgisayar Mühendisli¤i
Bölümü ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Tu¤rul
Dayar, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü ö¤retim
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aylin Güney ve
Fizik Bölümü ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç.
Dr. Fatih Ömer ‹lday ile Yrd. Doç. Dr. Tu¤rul
Senger, Türkiye Bilimler Akademisi
(TÜBA)'n›n Üstün Baflar›l› Genç Bilim
‹nsanlar›n› Ödüllendirme Program›'n›n
(GEB‹P) verdi¤i ödüle de¤er görüldü.

Ö¤retimde Üstün Baflar› Ödülleri
‹flletme Bölümü’nden Prof. Dr. Dilek Önkal, ‹ktisat Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Selin Sayek Böke ve Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nden
Yrd. Doç. Dr. ‹brahim Körpeo¤lu, 2005-2006 akademik y›l› Ö¤retimde Üstün Baflar› Ödülleri’nin sahipleri oldu. Önceki senelerde bu
ödülü kazanan ö¤retim elemanlar›n›n listesine http://www.bilkent.edu.tr/teachaward adresinden ulafl›labilir.

Dilek Önkal Selin Sayek Böke ‹brahim Körpeo¤lu
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Aylin Güney Tu¤rul Dayar

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i 4. Proje Fuar› ve Yar›flmas›
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nün 1995’ten bu yana baflar›yla yürüttü¤ü Üniversite-Endüstri ‹flbirli¤i Program›’nda,
son s›n›f ö¤rencilerinden oluflan proje gruplar›, tan›nm›fl kurulufllar›n gerçek problemlerine çözümler üretiyor. Bu projelerden oluflan
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i 4. Proje Fuar› ve Yar›flmas›, 26 May›s 2006’da Bilkent Üniversitesi Mithat Çoruh Amfisi’nde,
ödül töreni ve bir resepsiyonla birlikte gerçeklefltirildi.

Fuara ve yar›flmaya kat›lan kurulufllar flöyleydi: Arçelik, Coca Cola, Do¤adan, FAF, Efes, ETI, Eczac›bafl›, Henkel-Cognis, GIPTA, Knauf,
MAN, Merkez Bankas›, TA‹, Tepe Mobilya, Procter & Gamble ve Unilever.

Tu¤rul SengerHilmi Volkan Demir Fatih Ömer ‹lday



Birçok alanda yaflam›m›z›n bir parças› olmaya bafllayan nanoteknoloji, biliflim ve
haberleflmeden savunma sanayi, uzay ve uçak teknolojilerine, hatta moleküler biyoloji
ve gen mühendisli¤ine kadar çeflitli konularda yeniliklere zemin haz›rl›yor.
Bilkent Üniversitesi, nanoteknoloji üzerine heyecan verici çal›flmalar yapan ö¤retim
üyeleri sayesinde Türkiye’de bu alandaki öncülü¤ünü sürdürüyor.
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Nanoteknoloji Nedir?

Yunancada cüce anlam›na gelen nano, bir
fiziksel büyüklü¤ün milyarda biridir. Örne¤in
nanometre (nm), metrenin milyarda biri olup
yaklafl›k 2-3 atomun yan yana dizilmesiyle
elde edilen uzunluktur. Bir saç teli yaklafl›k
50.000 nm kal›nl›ktayken, DNA’n›n kal›nl›¤›
1-2 nm seviyesindedir.

Nano ölçeklerde yap›lan bilimsel çal›flmalar,
bir baflka deyiflle nanobilim çok yeni de¤ildir.
Kimyac›lar yüzy›llard›r nanobilim ile
u¤raflmaktad›r. Son y›llarda keflfedilen yeni
yöntemlerle nanometre boyutlar›nda ayg›tlar
üretilmifl ve bu çal›flmalar uygulamal›
teknolojiye odaklanm›flt›r. Uygulamaya dönük
nanobilime, nanoteknoloji denmektedir.
Nanoteknolojide üretilen ve kullan›lan yap›lar
çok küçük oldu¤undan (1-100 nanometre
aras›nda), bu boyutlarda s›n›r ve kuvantum
etkileri bask›n hale gelir. Bir baflka deyiflle,
nanoyap›lar›n fiziksel davran›fllar›, daha
büyük boyutlardaki (mikro) yap›lardan farkl›
özellikler gösterir. Nanoteknoloji, bu
farkl›l›klar›n yarat›lmas›n› ve yararl› flekilde
kullan›lmas›n› sa¤lamaktad›r.

ABD’de National Science Foundation
taraf›ndan yap›lan bir çal›flmaya göre,
nanoteknoloji ürünleri 2015’te 1 trilyon ABD
dolar› civar›nda bir ciro yaratacakt›r. Bu
ekonomik ç›kt›dan en çok pay› almak
amac›yla ABD Baflkan› George Bush,
nanoteknolojiyi ABD’de en öncelikli ve en
kritik alan olarak ilan ederek 4.3 milyar
dolarl›k bir kayna¤›n bu konudaki
araflt›rmalara ayr›laca¤›n› duyurmufltur. Bu
do¤rultuda ABD’de nanoteknoloji alan›nda
çal›flan, büyük araflt›rma merkezleri -
üniversite - sanayi araflt›rma üçgenleri
kurulmufltur. ABD’yi yak›ndan izleyen Japon
hükümeti de daha önce benzeri görülmemifl
maddi destekleri nanoteknoloji için seferber
etmifltir. Ayn› flekilde Avrupa Birli¤i’nde de
nanoteknoloji öncelikli bir alan olarak
seçilmifl ve 2002-2006 y›llar›n› kapsayan
FP6 program› çerçevesinde nanoteknoloji ve
ilgili alanlara 1.3 milyar avro destek
ayr›lm›flt›r. 2007-2013 y›llar›n› kapsayacak
FP7 program› kapsam›nda, nanoteknoloji
ve ilgili alanlara 4.5 milyar avro kaynak
sa¤lanmas› planlanmaktad›r.

Nanoteknoloji, bu destekler sonucunda, çok
çeflitli alanlarda yaflam›m›za girmifltir. Biliflim
ve haberleflmeden savunma sanayi, uzay ve
uçak teknolojilerine, hatta moleküler biyoloji
ve gen mühendisli¤ine kadar birçok konuda
yenilikler getirmifltir. Araflt›rmalar devam
ettikçe nanoteknolojiden faydalanma alanlar›
da artacakt›r. Nanoteknoloji sayesinde
bilgisayar ifllemcileri çok daha h›zl› ve
ifllevsel hale gelecek, insan vücudundaki
de¤iflik hastal›klar nanot›p sayesinde
iyilefltirilecek, atomik düzeyde bilgi saklama
kapasitesiyle halen kullan›lan sabit diskler
10.000 kat daha fazla veri depolayabilecek,
günümüzdekilerden çok daha hafif ve
dayan›kl› malzemeler üretilecek, günlük
yaflamda kullan›lan ak›ll› tekstil ürünleri
de¤iflecektir.

Ekmel Özbay
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Bilkent Üniversitesi'nde üretilen iki boyutlu
kompozit metamalzeme. Bu yap› mikrodalga
frekanslarda negatif k›r›n›m indisine sahip bir
madde gibi davran›fl göstermektedir.

Bilkent Üniversitesi’nde
Nanoteknoloji Çal›flmalar›
Bilkent Üniversitesi, nanoteknoloji
konusunda çal›flan ö¤retim üyeleri sayesinde
Türkiye’de bu alanda öncü konuma gelmifltir.
Bu konuda Bilkent Üniversitesi’nde var olan
çal›flmalar› daha da h›zland›rmak amac›yla
2003’te Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji
Araflt›rma Merkezi (NANOTAM), Fizik
Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Ekmel
Özbay baflkanl›¤›nda kurulmufltur. 2004’te
kampus içerisinde kendi binas›na tafl›nan ve
30 araflt›rmac›n›n çal›flt›¤› merkezde,
nanofotonik ve nano-optoelektronik
alanlar›nda ulusal ve uluslararas› araflt›rma-
gelifltirme projeleri yürütülmektedir. Dördü
Avrupa Birli¤i projesi olmak üzere on dört
araflt›rma projesinde nanoteknolojinin de¤iflik
alanlar›nda çal›flmalar yap›lmaktad›r.

NANOTAM ve Fen Fakültesi ‹leri Araflt›rma
Laboratuvar›’nda toplam 250 metrekarenin
üzerinde temiz oda olana¤› vard›r. Temiz
odalar Class-100 ve Class-10.000
standartlar›ndad›r. Bu say› 1 metreküpte
bulunan en fazla toz say›s›n› ifade eder. Bu
temiz oda sistemi, bak›m günleri hariç olmak
üzere, y›l›n her günü 24 saat çal›flmaktad›r.
Böylece tozsuz ortamda nano boyutlardaki
deneyler hassasiyetle yap›lmakta ve ayg›tlar
üretilebilmektedir.

Laboratuvarlar konular›na göre flu s›n›flara
ayr›lmaktad›r: genifl kapsaml› litografi
laboratuvar›, üretim laboratuvar›, elektro-
optik ve mikrodalga laboratuvarlar›. Ayr›ca
Türkiye’nin araflt›rma amaçl›, çok yüksek
kalitede epitaksiyel malzeme elde edilen ilk
reaktörü olan MOCVD reaktörüyle, de¤iflik

katmanlardan oluflan kristaller
büyütülmekte, her katmanda atom çeflitleri
ve oranlar› de¤ifltirilip kontrol edilmektedir.
Bu sistemi kullanarak oluflturulacak
kristaller üzerinde dünyan›n en h›zl›
nanotransistörlerinin ve en güçlü
nanosensörlerinin atom atom ifllenerek
üretilmesi hedeflenmektedir.

Bilkent Üniversitesi’nde üç y›l önce kurulan
NANOTAM’da devam eden nanoteknoloji
çal›flmalar›, Ekim 2005’te bafllam›fl olan DPT
Ulusal Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi
projesiyle yeni bir yön kazanm›flt›r.
Yürütücülü¤ünü Fizik Bölümü ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Salim Ç›rac›’n›n yapt›¤› bu DPT
altyap› destekleme projesinin toplam maliyeti
11 milyon YTL’dir. Bilkent Üniversitesi de 4
milyon YTL ek yat›r›m yapacakt›r. Proje
kapsam›nda, üniversitede var olan altyap›n›n
ve nanoteknoloji araflt›rma konular›n›n
yan›nda nanofiber-nanotekstil, nanolitografi,
süper bilgisayar, nanooptik gibi yeni
araflt›rma birimleri kurulacak ve bu yeni
birimlerin laboratuvarlar› için Bilkent
Üniversitesi taraf›ndan yeni bir bina infla
edilecektir. 5.500 metrekare olmas› planlanan
yeni laboratuvar binas›nda 150 kiflinin görev
almas› beklenmektedir. Bilkent
Üniversitesi’nin ö¤retim elemanlar›, doktoral›
uzmanlar› ve doktora ö¤rencileri ile birlikte
yurdun de¤iflik bölgelerinden ziyaretçi olarak
gelen bilim insanlar› bu yeni binada beraber
çal›flacakt›r. Yeni altyap›yla birlikte Bilkent
Üniversitesi’nde bafllayan nanoteknoloji
at›l›m›nda, ülkemizin istihdam kapasitesini
art›rabilecek nanoteknoloji ürünlerinin
ortaya ç›kar›lmas› ve ülkemizin bu teknoloji
devriminde hakketti¤i yeri almas›
hedeflenmektedir.

Bilkent Üniversitesi’ndeki
Araflt›rmac›lar
Prof. Dr. Salim Ç›rac›: Nanoyap›lar›n
ve Nanotüplerin Teorik Modellemesi

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi’nin kurucu
dekan› olan Fizik Bölümü ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Salim Ç›rac›, nanoyap›lar›n ve
nanotüplerin teorik modellemesi konusunda
birçok önemli çal›flmaya imza atm›flt›r.
Nanotüpler üzerine so¤urulan demir
atomlar›, manyetik temel durumda kal›c›
manyetik momentler sa¤layabildi¤inden,
nanom›knat›slar›n yap›m› ve nano ölçekte
bilgi depolanmas› mümkün olabilecektir.
Yap›lan hesaplar, bir karbon nanotüpünün
etraf›nda oluflturulacak nanohalka ile tüpün
merkezinde Tesla seviyesinde odaklanm›fl
manyetik alanlar veya uygulanan manyetik
alan alt›nda tüpün etraf›nda sürekli ak›mlar
elde edilebilece¤ini göstermektedir. Kuvantum
telleri ve karbon nanotüpleri, yabanc›
atomlarla ve moleküllerle etkileflme ve
birleflme sonucu ifllevsel duruma
gelebilmektedir. Bütün bu özellikler, gelece¤in
moleküler ve kuvantum bilgi ifllemleme
ayg›tlar›n›n tasarlanmas›na olanak
yaratmaktad›r.

Prof. Dr. Ekmel Özbay: Nanoplazmik
Ayg›tlar ve Metamalzemeler

Fizik ile Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
bölümleri ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ekmel
Özbay’›n araflt›rma grubu taraf›ndan
NANOTAM’da yürütülen araflt›rmalar›n
alan› nanoplazmonik ayg›tlard›r.
Nanoplazmonik ayg›tlar, metal ve yal›tkan
malzemelerin bir araya geldi¤i ara yüzeyde
oluflturulan ve nanometre boyutlu yap›lardan
oluflmaktad›r. Bu yap›larda ›fl›k sadece ara
yüzeyde yer almakta ve oradaki ›fl›¤›n dalga
boyu 10 nm seviyesine inmektedir. Bu dalga
boyu ›fl›¤›n havadaki dalga boyundan 20-30
kat daha k›sad›r. Böylelikle, moleküler
düzeyde etkileflim veya görüntü al›nmas›
mümkün hale gelmektedir. Optik-anten ad›
da verilen bu yap›lar sayesinde, normal
yöntemlerle mümkün olmayan optik
görüntüleme çözünürlüklerine eriflilmektedir.
Bilgi saklama kapasitesini yaz›lan ›fl›¤›n
dalga boyunun belirledi¤i DVD’lerin
kapasiteleri, Nanoplazmonik yap›lar
kullan›larak art›r›labilecektir. Prof. Dr. Ekmel
Özbay, 12 Ocak 2006’da dünyaca ünlü
Science dergisinde nanoplazmonik üzerine
davetli makale yay›mlam›fl ve konu
hakk›ndaki son geliflmeleri aktarm›flt›r.

Metamalzemeler, do¤ada bulunamayan, fakat
üretilebilen ve ›fl›k k›r›lma özellikleri negatif
olan malzemelerdir. Önce teorik olarak
varl›¤› bulunan metamalzemeler, daha sonra
Bilkent, San Diego ve Girit üniversitelerinde
yap›lan ortak çal›flmalarla deneysel olarak
elde edilmifltir. NANOTAM’da ise dünyan›n
en küçük boyutlar›na sahip negatif k›r›lma
indeksli metamalzemeleri üretilmifltir. Entegre
devreleri küçültmeye çal›fl›rken en büyük

Bilkent Üniversitesi'nde üretilmifl, 100 GHz
frekans›nda negatif k›r›n›m indisli
metamalzemenin mikroskop görüntüsü.
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engel, bu devrelerin yap›m›nda kullan›lan
merceklerin optik çözünürlüklerinin yetersiz
kalmas›d›r. Oysa nano boyutlardaki
nano-metamalzemeler kullanarak geleneksel
merceklerden çok daha yüksek çözünürlü¤e
sahip süper mercekler yapmak
mümkündür. Entegre devre yap›m›nda
süper merceklerin kullan›m›yla günümüzde
ancak bir transistörün s›¤abildi¤i
alana bin transistör s›¤d›rmak mümkün
olacakt›r.
Günümüzde 4-5 GHz’de t›kanma
seviyesine gelmifl silikon temelli
mikroifllemcilerin en büyük sorunu,
transistörler aras›ndaki elektronik iletiflimin
yavafll›¤›d›r. Boyutlar› 2 cm’ye varan bu
entegre devrelerde, bilginin elektronik olarak
bir uçtan di¤erine tafl›nmas› çok uzun
bir süre almaktad›r. Oysa bilindi¤i gibi
evrende ›fl›ktan h›zl› bir fley olamaz.
Bu durumda bilginin optik olarak
nanofotonik kristaller arac›l›¤›yla tafl›nmas›,
günümüzde bu s›n›rlamay› ortadan
kald›racak ve bilgisayarlar›n yüzlerce
kez daha h›zl› çal›flmas›na olanak
tan›yacakt›r. Benzer flekilde günümüzde
internet h›z›n› belirleyen temel etken
elektronik devrelerdir. Bu elektronik
devrelerin optik devrelerle de¤iflmesiyle bilgi
iletme h›z›nda yüzlerce kat h›zlanma
yaflanacakt›r. Bu optik entegre devreleri
oluflturan lazer, modülatör ve
dedektörlerin yap›m›nda ve ›fl›¤›n bu
devre içersinde yönlendirilmesinde
nanofotonik kristaller önemli avantajlar
getirmekte ve bu tür devrelerin
boyutlar›n›n çok küçülmesini sa¤lamaktad›r.

Doç. Dr. Ahmet Oral: Tarama
Tünelleme ve Atomsal Kuvvet
Mikroskoplar›

Atomlararas› kuvvetleri ölçebilecek ve
yüzeylerde atomlar›n diziliflini
görüntüleyebilecek özelliklere sahip tarama
tünelleme ve atomsal kuvvet mikroskoplar›,

nanoteknoloji aç›s›ndan önemli
ekipmanlard›r. Fizik Bölümü ö¤retim
üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Oral’›n
araflt›rmalar›, özellikle bu tür taramal›
mikroskoplar›n gelifltirilmesine ve
kullan›m›na yöneliktir. Nanoyap›lar›n
oluflturulmas›nda teknolojinin son s›n›r› olan
atomlar›n birer birer tafl›narak istenilen yerde
istenildi¤i flekilde dizilmesi ancak Taramal›
Tünelleme Mikroskobu’nun keflfiyle mümkün
olabilmifltir. Bilkent Üniversitesi’nde bu
alan›n dünyaca tan›nm›fl uzmanlar›, ileri
laboratuvarlar ve çok çeflitli ekipman
deste¤iyle çal›flmalar yapmaktad›r. Doç. Dr.
Ahmet Oral’›n araflt›rma grubu, dünyan›n
en küçük Türk bayra¤›n› üretmifltir.

Doç. Dr. O¤uz Gülseren: Yüksek
Performans Numerik Modellemeler

Fizik Bölümü ö¤retim üyesi Doç. Dr. O¤uz
Gülseren taraf›ndan yürütülen çal›flmalarda
nanoteknoloji malzemelerinin laboratuvar
ortam›nda gerçeklefltirilmeden önce
kararl›l›klar› ile mekanik, elektronik, optik
ve manyetik özellikleri paralel çal›flan süper
bilgisayarlarda yüksek performans numerik
modellemeler yard›m›yla hesaplanmaktad›r.
Günümüzde kuvantum mekani¤ine dayal›
yöntemlerin hassasiyeti ve numerik
algoritmalar›n etkinli¤i sayesinde araflt›r›lan
fiziksel özellikler, deney sonuçlar› kadar
do¤ru ve güvenilir biçimde
hesaplanabilmektedir. Üstelik laboratuvarda
henüz ölçülemeyen baz› özellikler, hesaplama
yöntemiyle elde edilebilmektedir. Bu
ba¤lamda potansiyel nanoteknoloji
malzemesi olan karbon nanotüpler, metal
nanoteller, atom topaklar› ve süper atomlar›n
çeflitli fiziksel özellikleri önce kuvantum
modellemeler yoluyla hesaplanmaktad›r. Bu
araflt›rmalar sonucunda çeflitli yap›
seçenekleri denenerek ve ifllevsel yabanc›
atom ve moleküller eklenerek sözü edilen
malzemelerde yeni fiziksel özelliklerin elde
edilmesi sa¤lanmaktad›r.

Doç. Dr. Ömer Da¤: S›v› Kristal
Sistemler

Kimya Bölümü ö¤retim üyesi Doç. Dr. Ömer
Da¤ taraf›ndan yürütülen çal›flmalarda kendi
kendini organize eden sistemler (s›v› kristal
sistemler) ve bu sistemlerin kullan›lmas›yla
nanoyap›l› çok ifllevli malzemeler
sentezlenmekte ve karakterize edilmektedir.
Bu s›v› kristal sistem, iyonik olmayan

yüzeyaktiflerin metal iyonlar›yla nanometre
boyutlar›nda düzenlenmesinden meydana
gelmektedir. S›v› kristal sistemler
nanoyap›l›d›r ve bu sistemlerin yap›lar›n›
kontrol etmek mümkündür. Bu çal›flmalarla,
lamella (iki boyutlu katmanl› yap›lar),
hekzagonal (iki boyutlu tüpler, üç boyutlu
nanoyap›lar), kübik (üç boyutlu nanoyap›lar)
ve tetragonal (üç boyutlu nanoyap›lar)
yap›lar›n varl›¤› ve haz›rlama koflullar›
ortaya ç›kar›lm›flt›r.

Yrd. Doç. Dr. Özgür Aktafl: GaN Temelli
Nanoelektronik Ayg›tlar

Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özgür
Aktafl taraf›ndan yürütülen araflt›rmalarda,
MOCVD sistemi kullan›larak nanoelektronik
ayg›tlar üretilmektedir. Elektronlar›n nano
ölçeklerde yap›lan kuvantum kuyular›nda
yüzlerce kez daha h›zl› gitmeleri ilkesine
dayanan bu ayg›tlar›n çok önemli kullan›m
alanlar› vard›r. Bu nanotransistörler
sayesinde yeni nesil cep telefon iletiflim
sistemleri ile günümüzde kullan›lan kablosuz
internetin h›z›n› ve eriflim mesafesini
20-30 kat art›rmak mümkün olacakt›r.
Bu malzemeden elde edilen
nanotransistörlerin uzay ortam›nda var olan
radyasyona dayan›kl› olmalar› nedeniyle,
bu tür nanoelektronik entegre devrelerin
uydularda kullan›lmas› büyük avantajlar
getirmektedir. Yrd. Doç. Dr. Özgür Aktafl
taraf›ndan yürütülen baflka bir araflt›rma
projesinde de karbon nanotüpler baflar›yla
üretilmifltir. Nanoteknoloji aç›s›ndan
ideal özelliklere sahip olan bu yeni
malzemeleri kullanarak de¤iflik
nanotransistör yap›lar›n›n ve nanosensörlerin
üretimi planlanmaktad›r.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bay›nd›r:
Nano Yap›l› Fiberler

Üniversitemize Massachusetts Institute of
Technology’den yeni kat›lan Fizik Bölümü
ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bay›nd›r,
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Bir fotonik kristale gönderilen elektromanyetik dalgan›n negatif k›r›n›m›n› gösteren simülasyondan
zaman içinde al›nm›fl kesitler: a) Elektromanyetik dalga fotonik kristal blo¤a do¤ru yay›l›yor.
b)Elektromanyetik dalgan›n bir k›sm› yüzeyden geldi¤i aç›yla yans›rken bir k›sm› fotonik kristal
içinde negatif yöne k›r›l›yor. c) Fotonik kristal içinde ilerleyen dalga di¤er yüzeyden yine negatif
k›r›larak bir zikzak biçiminde yay›l›yor.

Bilkent Üniversitesi'nde üretilen nanoelektronik
entegre devreler.

K›r›n›m simülasyonunda gösterilen fotonik
kristalin Bilkent Üniversitesi taraf›ndan
üretilmifl hali. Fotonik kristal, dielektrik
çubuklar›n düzlemde alt›gen bir yap›da
periyodik diziliminden oluflmaktad›r.



nanoyap›l› fiberler üzerine araflt›rmalar
yapmaktad›r. Bu tür fiberler kullan›larak
›fl›¤› gören, s›cakl›k de¤iflimini hisseden,
kimyasal ve biyolojik maddeleri alg›layan,
kendini tan›tan, titreflimi alg›layan kumafllar
üretilecektir. Bunlar›n yan›nda ayn›
malzemeler genifl yüzeyli esnek fotoal›c›lar,
genifl yüzeyli ›s› sensörleri, piezoelektrik
sensörler, zehirli maddelerin tespiti ve optik
barkod gibi uygulamalarda kullan›lacakt›r.

Yrd. Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir:
Nano-Optoelektronik Ayg›tlar ve
Elektro So¤rulma

Fizik ile Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
bölümleri ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hilmi
Volkan Demir’in araflt›rmalar›, nano-
optoelektronik ayg›tlar üzerine
yo¤unlaflm›flt›r. Nano-optoelektronik ayg›tlar,
içerdikleri kuvantum yap›lar›nda elektronlar›
nanometre seviyesinde s›n›rland›r›r, bu
yap›lar›n içine hapseder ve sonuçta ola¤and›fl›
say›lan kuvantum etkileri gözlenir. Örne¤in,
makroskopik sistemlerde sürekliymifl gibi
görünen elektronik enerji spektrumlar›,
nanoyap›larda kuvantumlaflman›n belirgin
hale gelmesiyle ayr›k enerji spektrumu
gösterir. Böylece elektronlar, optik ›fl›ma ve
optik so¤rulma gibi optik ifllemlerde
makroskopik yap›larda görülmeyen farkl›
ve hassas özellikler sergiler. Buradaki önemli
nokta, sözü edilen optik özelliklerin
kuvantum yap›lar›n›n boyutlar›na, flekillerine
ve dizilifllerine ba¤l› olmas›n›n yan› s›ra
istenilen optik ifllevlere göre farkl› nano
mimarilerin tasarlanabilmesidir. Bu
ola¤and›fl› özellik, makroskopik CdSe
malzemesinde görülmez. Nanoyap›larda ayn›
malzemeden kontrollü bir biçimde baflka
dalga boylar›nda ›fl›ma elde etme yetisi,
LED (Light Emitting Diode - Ifl›yan Diyot)
gibi yeni optoelektronik ayg›tlar›n
yap›lmas›na olanak sa¤lar.

Nanoyap›larda kuvantum etkisine baflka bir
örnek, optik so¤rulma iflleminin elektrik
alan›na ba¤l› de¤iflme yetisidir (elektro
so¤rulma). Farkl› elektrik alanlar› alt›nda
nanoyap›lar›n›n potansiyel profilleri
de¤iflince, ayr›k elektron enerjileri aras›ndaki
so¤rulma foton enerjileri ve so¤rulma
katsay›lar› büyük de¤ifliklikler gösterir.
Yrd. Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir, mavi dalga
boyundan mor ötesine uzanan dalga boyu
aral›¤›nda çal›flan kuvantum modülatörleri
gelifltirmektedir. Bu ayg›tlar›n Si CMOS
çiplerine do¤rudan 10Gb/s’den h›zl› optik
sinyal besleme, noktadan noktaya güvenli

optik haberleflme (örne¤in uzay
haberleflmesi), biyolojik ve kimyasal madde
tespiti için zaman çözünürlü spektroskopi
(örne¤in ülkeleri tehdit eden flarbon ve SARS
gibi salg›nlar›n tespiti) ve Mavi Ifl›n DVD
üzerine yüksek h›zl›, yüksek kapasiteli veri
depolama gibi uygulama alanlar› do¤urmas›
beklenmektedir.

Dr. Kaan Güven: Fotonik Kristaller

Doç. Dr. Kaan Güven’in yürüttü¤ü araflt›rma
olan fotonik kristaller, periyodik bir yap›
içerisinde ›fl›¤›n yay›lmas›n› engelleme
özelli¤ine sahiptirler. Bir kelebe¤in ya da
tavus kuflunun kanatlar›nda yer alan
renklerin temel nedeni, bu yap›larda do¤al
olarak bulunan fotonik kristallerdir. Fotonik
kristalleri nanolitografi yard›m›yla yar›
iletkenler kullanarak da üretmek
mümkündür. Ifl›¤›n dalga boyunun onda biri
inceli¤inde (30-50 nm) olan bu yap›larda
oluflturulan düzensizlikler arac›l›¤›yla ›fl›k
çok küçük bir alana s›k›flt›r›labilir. Boyutlar›
bir dalga boyu küp hacminin otuzda biri
civar›nda olan ç›nlaçlarla, dünyan›n en
küçük lazerleri yap›lm›flt›r. Nanofotonik
kristal temelli bu lazerlerden ç›kan fotonlar,
yine fotonik kristaller yard›m›yla
yönlendirilerek bir devrenin de¤iflik
noktalar›na ›fl›¤›n ulaflmas›n› sa¤layabilir.

Dr. Mutlu Gökkavas: Nano-Ifl›k
Kaynaklar› ve Sensörleri

Dr. Mutlu Gökkavas NANOTAM’da ›fl›k
kaynaklar› ve sensörleri üzerine araflt›rmalar
yapmaktad›r. Nanoyap›larda ayn›
malzemeden kontrollü bir flekilde baflka dalga
boylar›nda ›fl›ma elde etme yetisi, kuvantum
noktac›k katk›l› organik LED yap›lmas›na
olanak sa¤lar. Son y›llarda galyum nitrat

(GaN) tabanl› yap›larda indiyum galyum
nitrat (InGaN) kuvantum noktac›klar›
kullanarak mavi LED ve lazer elde edilmifltir.
Mavi ›fl›¤›n büyük ekranl› göstergeler, t›bbi
teflhis ve tan› ekipmanlar›, trafik ›fl›klar›
ayd›nlatma ve nanofotolitografi sistemleri
gibi birçok uygulama alan› bulunmaktad›r.
Yine kuvantum yap›lar› kullan›larak üretilen
nanosensörlerden oluflan genifl formatl›
dizinlerin, askeri alanda füze ikaz
sistemlerinde kullan›lmas› hedeflenmektedir.
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Bilkent Üniversitesinde üretilen nanosensör
devreler.

Prof. Dr. Ekmel Özbay Kimdir?

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i ile Fizik
bölümleri ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Ekmel Özbay, yüksek performansl›
nanoelektronik ve nanofotonik entegre
devreler, günefl körü k›z›l ötesi nitrat
temelli dedektörler, nanofotonik
kristaller, metamalzemeler ve
nanoplazmonik cihazlar konular›nda
araflt›rmalar yapmaktad›r.
Doktoras›n› 1992’de Stanford
Üniversitesi’nde tamamlayan Dr.
Özbay’›n Science, Nature, Physical
Review Letters, Applied Physics
Letters ve International Journal of
Nanotechnology gibi dergilerde
yay›mlanm›fl 110 bilimsel makalesine
1800’ü aflk›n at›fta bulunulmufltur.
Avrupa Birli¤i’nin verdi¤i en büyük
bilim ödülü say›lan Descartes 2005
Bilimsel Araflt›rma Ödülü’nün yan›
s›ra Parlar Vakf› 1995 Bilim Adam›
Ödülü, Hüsamettin Tu¤aç Vakf› 1996
Teknoloji Gelifltirme Ödülü,
TÜB‹TAK 1997 Teflvik Ödülü, Sedat
Simavi 1998 Bilim Ödülü ve
Amerikan Optik Kurumu taraf›ndan
verilen Adolph Lomb Madalyas›
sahibidir. Bilkent Üniversitesi
Nanoteknoloji Araflt›rma Merkezi’nin
kurucusu ve direktörü olan Dr. Özbay,
merkez bünyesinde tamamlanm›fl
veya devam etmekte olan 24 projenin
yürütücüsüdür. Avrupa Birli¤i Beflinci
Çerçeve Program›’nda bir, Alt›nc›
Çerçeve Program›’nda üç projesi
bulunmaktad›r. Türkiye Bilimler
Akademisi’nin asli üyesi ve Optics
Letters dergisinin 2002’den bu yana
editörü olan Dr. Özbay, Genel Fizik,
Elektronik, Yar› ‹letken Fizi¤i ve
Teknolojisi derslerini vermektedir.
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Yrd. Doç. Dr. Ifl›n Metin,
Bilkent Üniversitesi

Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi'nin dekan vekili.
Kendisiyle müzik ve tiyatro e¤itiminden

Bilkent Senfoni Orkestras›'na, mezunlar›n baflar›lar›ndan
Hocabey'in sanat sevgisine uzanan

zevkli bir söylefli gerçeklefltirdik.

“Sahnede
izledi¤iniz sanatç›lar›n
çocu¤unuzun dersine
girdi¤ini bilmek,
kuflkusuz bir tercih sebebidir.”



Müzik hayat›n›z nas›l bafllad›? Nas›l bir
e¤itim ald›n›z?

Al›fl›lm›fl bir cevap olacak, ama müzi¤e çok
erken yafllarda bafllad›m. Ailem, özellikle de
büyükbabam, kendi alanlar› olmasa da
Almanya'dan gelen hocalar›n yetifltirdi¤i bir
nesilden olduklar› için klasik müzi¤e çok
merakl›yd›. Babam subay, annem ziraat
mühendisidir. Evde klasik müzik dinlenir.
‹lkokula bafllamadan önce piyano ve nota
e¤itimi ald›m. O zamanlar müzik e¤itimi
veren bir ilkö¤retim okulu yoktu. Müzik
e¤itimi ortaokulda bafllard›. ‹lkokulu
bitirdi¤imde babam›n yurtd›fl› görevi
nedeniyle Türkiye'den ayr›l›nca buradaki
e¤itim f›rsatlar›n› kaç›rd›m. Gitti¤imiz ülkede
konservatuvar yoktu. Bu yüzden müzik
e¤itimim biraz geç bafllad›. Döndü¤ümde
yafl›m büyük oldu¤u için konservatuvara
giremedim; ama Bilkent Üniversitesi
aç›lm›flt›. Anadolu lisesi, dersaneler ve ÖSS
süreçlerini ben de yaflad›m; fakat müzik
e¤itimi almak istiyordum. Ailem karfl›
ç›kmad› ve Bilkent Üniversitesi'ne girdim.
Piyano çalmaya merakl›yd›m; ancak
baflkalar›n›n eserlerini de¤il de kendi
eserlerimi çalmay› severdim. Bu nedenle
piyano hocalar›m s›k s›k de¤iflirdi. Tabii
okula bafllamadan önceydi bunlar. Okula
bafllay›nca uslu uslu derslerime çal›flt›m.

Neden Bilkent Üniversitesi'ni seçtiniz?

Gerek Türkiye'de gerek yurtd›fl›nda müzik
ö¤rencileri için okul seçiminde iki fley
önemlidir. Birincisi hangi hocalar›n ders
verdi¤i ve o okulda hangi sanatç›lar›n oldu¤u,
ikincisi de bu okullar›n sahip oldu¤u
olanaklar. Benim için olanaklar önemliydi.
Çal›flacak oda var m›, müzik toplulu¤u var
m›, o kurumun hocalar› da sahne al›yor mu...
Bunlar› göz önünde bulundurdum. Peki di¤er
seçenekler neydi? ‹stanbulluyum. ‹stanbul
Devlet Konservatuvar›'na gidebilirdim; ama
konservatuvar›n Kompozisyon bölümüne lise
birinci s›n›ftan ö¤renci al›n›yordu. Liseyi
bitirmifl olsan›z bile en bafltan bafll›yordunuz.
Ailem bu koflullar› kabul etmedi do¤al olarak.
Liseyi tekrar okumam› istemediler. O nedenle
di¤er olas›l›klara yöneldik.

Bilkent Üniversitesi, o zamanlar yeni
kurulmufl olmas›na ra¤men bünyesindeki
uluslararas› e¤itim kadrosuyla dikkat
çekiyordu. Gerçi binam›z flimdiki yerinde
de¤ildi. Lojmanlar›n içindeydik, fakat her
ö¤rencinin çal›flabilece¤i odalar vard› ve her
odada piyano bulunuyordu. Bunlar çok
önemlidir. Hocalar›m›z›n ders verdi¤i
odalarla flimdikiler aras›nda fark yoktu.
E¤itim dilinin ‹ngilizce olmas› da önemli bir
unsurdu seçimimde. Müzik Bölümü
konservatuvara de¤il, Müzik ve Sahne
Sanatlar› Fakültesi'ne ba¤l›yd›. Yani di¤er
fakültelerle eflit konumda olan bir yap›n›n
içindeydi. Bu yüzden üniversitenin tüm
olanaklar›ndan faydalanmak mümkündü.
Tüm bunlar benim ve ailemin seçimini
etkiledi. Böyle kaliteli bir üniversitede e¤itim
almam›n daha do¤ru olaca¤›na karar verdik.

ABD'de yaflayan a¤abeyimin yan›na gitmek
de bir seçenekti; ancak babam Bilkent’e
gitmem konusunda ›srar etti. Bir general hiç
o¤lunun müzik e¤itimi almas›n› ister mi,
niçin bu kadar ›srar etsin diye sorabilirsiniz.
Neden olmas›n? Bugün de okulumuzda
birçok subay çocu¤u e¤itim al›yor. Ailem
bunu bir meslek olarak görüyordu. Müzi¤e
olan ilgimi de gayet iyi biliyorlard›.

E¤itim gördü¤ünüz bir kurumda
yöneticilik yap›yor olmak nas›l bir duygu?
Böyle bir konuma gelece¤inizi düflünüyor
muydunuz?

‹darecilik hedefim yoktu asl›nda. Biraz
tesadüfler sonucu oldu bu. Mezuniyetten
sonra Bilkent Üniversitesi'nde kald›m ve
lisansüstü e¤itim ald›m. Bana göre Bilkent
Üniversitesi Müzik Bölümü, Kompozisyon
alan›nda Türkiye'deki en iyi e¤itim kurumu
olmufltu. Yüksek lisans e¤itimimden önce
ailemin olanaklar›yla New York'a gitme
flans›m vard›. Hatta k›sa bir süre kald›m
orada; fakat k›yaslad›¤›mda Bilkent a¤›r
bast›. Duygusal bir seçim olarak
görebilirsiniz belki; ama tercihim buras›
oldu. Ö¤retim görevlisi olarak bafllad›m,
bana verilen her türlü sorumlulu¤u yerine
getirdim. Bunlar›n içinde idari ifller de vard›.
Güzel bir ortamdayd›m ve katk› sa¤lamak
istedim elimizden geldi¤ince. Böyle geliflti
her fley.

‹darecili¤i sorumluluk isteyen ve zaman›
gelince yap›lmas› gereken bir hizmet olarak
görüyorum. Tabii ki burada yetiflmifl olman›n
getirdi¤i avantajlar var. Fakülteyi iyi
tan›yorum. Genelde nesnel davranmaya
çal›flsam da bazen olaylar›n çok içinde
kalarak de¤erlendirmeler yapt›¤›m oluyor.
Bunu en aza indirmeye çabal›yorum. Biraz
daha d›flar›dan bakabilirsem daha farkl› bir
yaklafl›m gelifltirebilirim.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatlar› Fakültesi'nin Türkiye'deki
konumu nedir?

Müzik e¤itiminin tarihine bakacak olursak,
konservatuvarlar›n kurulmas›yla bafllayan
süreçten bahsetmemiz gerekir. Tiyatro daha
eskilere gidiyor. Müzik alan›nda e¤itim veren
kurumlar›n tarihi çok k›sa. Biz de çok genç
bir üniversiteyiz. Zaten genelde tüm müzik
okullar› gençtir denebilir. Üç yüz y›ll›k bir
müzik e¤itim kurumu yoktur çünkü.
Öncelikle bunu göz önünde bulundurmakta
fayda var.

Ülkemizde müzik okullar› önceleri ba¤›ms›z
kurumlard›. Bu okullar ilkin Milli E¤itim
Bakanl›¤›'na, daha sonra da Kültür
Bakanl›¤›'na ba¤land›. Türkiye'de bu süreç
Cumhuriyet'in kurulmas› ve ilk
konservatuvarlar›n aç›lmas›yla birlikte
bafllam›flt›r. Yüksekö¤retim Kurulu sayesinde
müzik e¤itimi yüksekö¤retimin bir parças›
olarak görülmüfltür. Bu çok güzel bir
geliflmedir. Avrupa’ya bakt›¤›m›zda 2000'lere
kadar oradaki okullar›n ön lisans e¤itimi
veren kurumlar olduklar›n› görüyoruz. Onlar
ancak 2000'lerden sonra bu de¤iflimi
gerçeklefltirdiler ve adlar› da üniversite
olmaya bafllad›. ‹flte burada Bilkent
Üniversitesi'nin bir özelli¤ini vurgulamak
istiyorum. Bilkent Üniversitesi Müzik
Bölümü, Endüstri Mühendisli¤i ya da ‹ktisat
gibi bafll› bafl›na bir bölümdür. Yani
üniversitenin di¤er bölümleriyle ayn›
kategoridedir, ayn› olanaklara sahiptir.
Tiyatro Bölümü’müz de ayn› flekilde. Bu
alanlarda e¤itim almak isteyenler için büyük
bir f›rsatt›r bu. Bir baflka deyiflle, üniversitede
bir lisans ö¤rencisi hangi koflullarla ve
ilkelerle yetifliyorsa, müzik ö¤rencisi de
tiyatro ö¤rencisi de ayn› flartlarda ö¤renim
görebilir.

Müzik e¤itimi bizde erken yaflta bafll›yor.
Konservatuvarlar üniversitelere ba¤lanaca¤›
zaman, dönemin Kültür Bakan› bu çocuklar
üniversiteli say›lamaz diye itiraz etmifl.
Haz›rl›k okulu aç›l›r diye cevap verilmifl. Bu
sayede, e¤itimin erken yafllarda bafllamas›
gereken dallarda üniversitelerin haz›rl›k
okullar› açabilmesine olanak sa¤lanm›fl.
Bilkent Üniversitesi Müzik Haz›rl›k
‹lkö¤retim Okulu buna örnektir. Biz ilkokul
birinci s›n›ftan itibaren müzik e¤itimi
verebiliyoruz.

Onun da öncesi var asl›nda. ‹lkö¤retim tam
zamanl›d›r. Kendi kadrosu ve Milli E¤itim
Bakanl›¤› taraf›ndan onanm›fl bir program›
vard›r. Özel müzik e¤itimi program›
uygulan›r. Müzi¤e yetenekli çocuklar
profesyonel müzisyen olmak amac›yla
yetifltirilir. Dünyada bunun örne¤i azd›r.
Bizim ö¤rencilerimiz sabah solfej dersiyle
güne bafll›yor, sonra da örne¤in Co¤rafya
dersi al›yorlar. Hep ayn› s›n›ftalar.
Ö¤retmenler de¤ifliyor sadece. Müzik
ö¤rendikleri s›n›fta baflka dersler de
görebiliyorlar. Bunlar farklar›m›zd›r. Erken
bafllaman›n tabii ki büyük bir avantaj› var.
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Art›k bir lise ikinci s›n›f ö¤rencisinin çald›¤›
repertuvar, neredeyse lisans ö¤rencisinin
çald›¤›na denk. Yurtd›fl›nda 2000'lere kadar
bu e¤itim çok zordu. Normal okula gidilip
akflam müzik e¤itimine devam ediliyordu.
Çocuklar bundan mutsuz olabilir. Zaten böyle
bir fley zaman aç›s›ndan pek verimli de¤il.

Uluslararas› bir ö¤retim kadrosuna sahip
olmam›z da büyük bir flanst›r. ‹ngiltere ve
ABD'yi hariç tutarsak, Avrupa'daki okullarda
yabanc› hoca say›s› azd›r. Bizim fakültemiz
zaten uluslararas› bir kadroyla göreve
bafllam›flt›r.

Fakültemizin en önemli farklar›ndan biri,
üniversitenin genel ilkelerinden olan, ö¤retim
elemanlar›n›n araflt›rmac› niteliklere sahip
olmas›n›n sanat alanlar›na uyarlan›fl›d›r.
Hocalar›m›z hem ders verip hem de sahneye
ç›karak sürekli günceli yakalamaktad›r.
Yapt›klar› iflten duyduklar› heyecan›
derslerine yans›t›yorlar. Ö¤retim
elemanlar›m›z›n büyük bir ço¤unlu¤unun
sahne hayatlar›n›n devam etti¤ini
görürsünüz. Her iki bölümümüz de sanat
hayat›nda baflar›l› olmufl hocalar›m›zdan
oluflur. Düflünün ki keman dersi vereceksiniz,
ama okulunuzdan mezun oldu¤unuzdan beri
y›llard›r keman› elinize almam›fls›n›z. Öte
yandan oyunculuk dersine giriyorsunuz ve
geçen gün bir baflrol oynad›n›z ve
önümüzdeki hafta da yeni bir role
haz›rlanmaktas›n›z. Bu iki durum aras›nda
çok büyük fark vard›r. Fakültemiz bu aç›dan
çok baflar›l›d›r. Kald› ki yirmi araflt›rma
görevlisi ile bir orkestra ya da tiyatro kurmak
da formüldür. Bu yöntem bafllang›ç için
olumlu görünse de iyi yetiflmifl bir akademik
kadronun görev ald›¤› sanat topluluklar›n›
kurmak ayr›d›r.

Veliler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bir cumartesi
günü geldi¤iniz Bilkent Senfoni Orkestras›
konserinde izledi¤iniz sanatç›lar›n

çocu¤unuza ders veriyor olmas› ay›rt edici
unsurdur, çok fley ifade etmektedir.

Fakültenin gelece¤e yönelik hedeflerinden
bahseder misiniz?

Ben hep nicelik yerine niteli¤e önem verdim
ve bu yönde çal›flt›m. Yeter ki iflimizi çok iyi
yapal›m. Lise ve ilkö¤retim okullar›m›z var.
Belli bafll› bütün müzik dallar›nda e¤itim
veriyoruz. Yurtd›fl›ndaki benzer kurumlara
bakarsan›z Caz, Bale ve Erken Müzik
bölümlerine rastlars›n›z.

Dikkat ederseniz ayda en az bir tane caz
konseri yap›yoruz. Cazla ilgilenen sanatç›lar
genelde ‹stanbul'u tercih ediyorlar; çünkü
caz, konser salonlar›nda oldu¤undan çok
kafelerde ya da barlarda icra ediliyor. Biz
de Ankara’y› bu ba¤lamda biraz daha
hareketlendirmek için katk› sa¤lam›fl
oluyoruz. Bölümlerimizdeki ö¤rencilerin bu
müzik türüyle de tan›flmalar› çok önemli.

Erken Müzik'le bizdeki Erken Müzik
E¤itimi'ni kastetmiyoruz. Bizim
program›m›z, ilkö¤retim okulumuzun d›fl›nda
4-12 yafl aras›ndaki çocuklar›n yar› zamanl›
olarak gelebildi¤i bir yap›ya sahip. Avrupa’da
bu yeni ismiyle Erken Müzik çok gündemde.
Eski enstrümanlar›n kalan örneklerinden
kopyalar yap›l›yor. Bestecilerin el yazmalar›
de¤erlendiriliyor ve o dönemin icralar› bir
bak›ma yenileniyor. Dönem enstrümanlar›yla
mesela bir Haydn senfonisi çal›n›yor. Bu
do¤rultuda ö¤rencilerimiz için seminerler,
çal›fltaylar ve konserler düzenliyoruz.

‹lerisi için Bale Bölümü düflünülebilir. Müzik
Haz›rl›k ‹lkö¤retim Okulu’muzun altyap›s›
var. Ö¤retim kadromuzu birazc›k geniflleterek
yapabiliriz. Bu da titiz bir araflt›rma süreci
gerektiriyor. ‹nceliyoruz.

Müfredatlar›m›zda befleri bilimler ve hatta
fen içerikli derslerimizi art›rmak için

çal›flmalar›m›z sürüyor. Tiyatro ve müzik
ö¤rencileri için bugün dünyada yeni dersler,
yeni dallar do¤uyor. Örne¤in Uzakdo¤u
sporlar› ve jimnastik. Bunlar beden sa¤l›¤›
için son derece önemli; çünkü bir sanatç›n›n
bedeni, mesle¤ini icra etmesi aç›s›ndan büyük
önem tafl›r. Tiyatro Bölümü’müz bu yönde
incelemelerde bulunuyor.

Sahne deneyimini e¤itime daha fazla
yans›tabilmek için çal›fl›yoruz. ‹cra
derslerimizin repertuvarlar›, ilkö¤retim
okulundan yetiflen ö¤rencilere göre sürekli
olarak de¤erlendiriliyor. Ölçme ve
de¤erlendirme mekanizmalar›m›z› daha iyi
konuma getirebilmek için sistemler
gelifltiriyoruz. Özellikle Avrupa’daki müzik
okullar›yla çeflitli iflbirlikleri yapmaktay›z.
Bunlar ileride çeflitli Avrupa Birli¤i e¤itim
programlar›n›n çerçevesine girecek biçimde
gelifltiriliyor.

Mezunlar›n ifle yerleflme oran› nedir?

Ö¤rencilerimiz ifl bulma aç›s›ndan iyi
durumda. Bizim mezunumuz, istisnalar
hariç, aç›kta kalm›yor. Bunun için
hocalar›m›z büyük emek veriyor. Derslerde
usta-ç›rak iliflkisini koruyoruz. fiartlar her
geçen gün zorlafl›yor ve Türkiye'de ifl
olanaklar› azal›yor. Bu yüzden
ö¤rencilerimizi yurtd›fl›n› da hedef alacak
biçimde haz›rl›yoruz. E¤itim
programlar›m›z› bu yönde yeniliyoruz.

Bilkent Senfoni Orkestras›, Bilkent
Gençlik Senfoni Orkestras›, Bilkent
Gençlik Korosu ve Bilkent Tiyatrosu,
Ankara'n›n ve Türkiye'nin kültür ve sanat
alan›ndaki gururlar›. Bu konuda
görüfllerinizi alabilir miyiz?

Bilkent Senfoni Orkestras› (BSO) akademik
yap›s› olan tam zamanl› bir orkestrad›r.
Türkiye'de bu tip topluluklar›n uluslararas›
olma hedefleri yokken, BSO kuruluflundan
itibaren uluslararas› niteliktedir. Bu yüzden
ilk bafllarda garip karfl›lanm›flt›r; ama flimdi
Almanya'daki orkestralar bile uluslararas›
kadrolara sahip. Demek ki yap›lan iflin
do¤ruluk pay› büyükmüfl. Üniversitemizin
yöneticileri bunu çok önceden görmüfl ve bu
yönde hareket etmifller. BSO, Türkiye'nin
müzik alan›ndaki ilk özel sanat toplulu¤udur
ve ülkemiz için bir de¤erdir.

1980'li y›llarda Türkiye'de geliflmesi arzu
edilen alanlar tespit edilirken sanata dair
önemli at›l›mlar yap›lm›flt›r.
Konservatuvarlar›n üniversitelere
ba¤lanmas›yla birlikte süreklilik sa¤lanm›flt›r.
Sanat topluluklar› birkaç günde geliflme
gösteremez. Bunun için uzun bir zaman, iyi
bir planlama, etkin bir iletiflim ve idare
gerekir. BSO'nun konumu ve geldi¤i nokta
bu aç›lardan çok önemli. Orkestran›n konser
icralar› ve kay›tlar› çok üst düzeyde. On
birinci y›l›m›zda Türkiye'de müzik alan›nda
uluslararas› firmalarla kayd› bulunan ilk,
yan›lm›yorsam da tek orkestray›z. Tabii ki
bunun için iyi iliflkiler ve ba¤lant›lar gerekir.
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Her ne olursa olsun, içeri¤iniz sa¤lam ve
geçerli de¤ilse EMI'y› ikna edemezsiniz. Bu
önemli bir göstergedir BSO’nun kalitesi için.

Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras› ve
Bilkent Gençlik Korosu’nun birçok baflar›
kazand›¤›n› görüyoruz. Ders topluluklar›d›r
bunlar. Demek ki e¤itimimizin bu yönünde
baflar› var. Uluslararas› platforma aç›klar,
bu da önemli. Ö¤rencilerimizin oynad›¤›
Bilkent Tiyatrosu’nun mezunlar›, önde gelen
sanat insanlar› olma yönünde ilerliyor ve
girdikleri alanlara kalite kat›yorlar. Yenilikçi
ve yarat›c›lar.

Bilkent Senfoni Orkestras›'nda Bilkent
Üniversitesi mezunu var m›? Orkestraya
eleman al›m› nas›l gerçeklefliyor?

Berlin Filarmoni Orkestras›'nda Bilkent
Üniversitesi mezunu oldu¤u gibi BSO'da da
vard›r. BSO'nun eleman alma politikas›
belirlidir, s›navlad›r. Uluslararas› ilan
verilerek duyurulur. S›nav halka aç›kt›r ve
fleffaft›r. Dekanl›k, müzik direktörü ve grup
flefleri taraf›ndan yap›larak DVD'ye
kaydedilir. Bilkent Üniversitesi mezunu
olmas› adaya bir ayr›cal›k getirmez, Türk
olmas› da. O kadronun gerektirdi¤i özelliklere
sahip olan ve çal›flma koflullar›n› kabul
edenler aras›ndan bir seçim yap›l›r. En iyi
olan aday de¤erlendirilir. Baz› durumlarda
deneme süresi de verilir. Kat›lan adaylar
fakültede ders verecekleri için akademik
geliflimleri ve kariyer hedefleri önemlidir.
K›saca bu seçimler profesyonelce
yap›lmaktad›r.

Son y›llarda Bilkent mezunu adaylar›n
say›s›nda art›fl var. Bu çok do¤al. On bir y›l
geride kald› ve birçok genç müzisyen diploma
ald›. Mezunlar›m›z müzik hayatlar›na
baflar›yla devam ediyor. Örne¤in Sertan
Sancar, Korno Sanat Dal›’ndan bölüm
birincili¤iyle mezun olmufl, Berlin Filarmoni
Orkestras›'n›n Karajan Akademisi’ne kabul
edilmifltir. Oray› da baflar›yla bitirip esas
orkestrada görev alm›fl, turnelere kat›lm›fl
ve daha sonra da Bilkent Üniversitesi'ne
gelmifltir. Sertan Sancar Bilkent’te bir y›l
misafir sanatç› olarak çal›flt›. fiimdi tam
zamanl› görev yap›yor ve Cem Akçora'yla
birlikte korno s›n›f›n› çal›flt›r›yor. Cem
Akçora da Bilkent Üniversitesi mezunudur.

Zaman›nda Mahir Çakar hocam›z
Almanya'da emekli olup Türkiye'ye gelmiflti.
O zamanki dekan›m›z Prof. Ersin Onay
kendisini buraya davet etmifl ve Çakar da
burada göreve bafllay›p muhteflem bir
korno s›n›f› yetifltirmiflti. O s›n›f›n
mezunlar›ndan Mahir Kalmik halen
Frankfurt Operas›'ndad›r. Bu mezunlar›m›z›n
buldu¤u ifllere bakarsak, en iyi korno
ö¤rencilerini yetifltiren iki-üç okuldan birisi
oldu¤umuzu söyleyebilirim.

Tiyatro ve Müzik mezunlar›m›z Avrupa’da
baflar›l›lar; fakat oradaki çal›flma flartlar›
ve sosyal ortam san›ld›¤› kadar olumlu
olmayabiliyor. Bir de misyon olarak bu
de¤erli arkadafllar›m›z burada olmay›
seçiyorlar. Bilkent Üniversitesi'nin sa¤lad›¤›
olanaklar da ortada. Dolay›s›yla tercihleri
buras› olabiliyor. Türkiye’deki di¤er sanat
topluluklar›nda da mezunlar›m›z›n tercih
edildi¤ini görüyoruz.

Bilkent Üniversitesi'nde gerçeklefltirilen
konser ve tiyatro etkinliklerine ilgi nas›l?

Klasik müzik konseri asl›nda müzeye gitmek
gibidir. Çok önceden yap›lm›fl bir eserin
yeniden canland›r›lmas› söz konusu. Müzeye
ya da konsere gitme kültürü bizde ne kadar
var? ‹lgiyi etkileyen bir faktör bu. Yabanc›
orkestralar›n pazarlama birimleri var. Neler
yap›yorlar diye bakt›¤›n›z zaman karfl›m›za
e¤itim konserleri planlad›klar› ç›k›yor. Kültür
Bakan› oldu¤u dönemlerde, üniversitemizin
‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan›
Prof. Talât Halman’›n yapt›¤› ilk ifllerden
biri, Ankara Devlet Opera ve Balesi,
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras› ve
‹stanbul'daki orkestralara talimat vererek
hafta içinde bir gün okul ö¤rencilerine uygun
eserler seçilmesi ve onlar›n bu sanat dallar›n›
tan›malar›n› sa¤lamak olmufltur. 90'l› y›llarda
Berlin Filarmoni Orkestras› ö¤rencilere ve
ailelere klasik müzi¤i tan›tmak amac›yla
konserler düzenlerdi. Avrupa kentlerinde
haftada bir ya da iki e¤itim konseri veriliyor.
On befl günde bir e¤itim amaçl› opera temsili
var. Televizyon bu etkinliklere ilgiyi azalt›yor.
Dü¤meyi kolayca aç›p kap›yorsunuz
evinizde. Oysa konser için bir yere gitmek
gerekiyor. Unuttu¤umuz fley bunun bir
seremonisinin oldu¤udur. ‹nsanlar fl›k giyinir.
Sosyal bir çevre edinirsiniz. Farkl› bir tad›
vard›r.

Klasik müzik konseri izlemek bir kültür ve
birikim ister. Canl› icra edilen müzi¤in
sundu¤u tatmin duygusu fazlad›r. Biz bu
iletiflim ç›lg›nl›¤›nda, herkesin durmadan
çal›flt›¤› bu hayat›n içinde bir zenginlik
yaratmaya çal›fl›yoruz. ‹flte en güzel hazine:
‹ki saatinizi ay›r›n ve konsere gelin. ‹nsanl›k
tarihinden bir kesit sunuyoruz. Bilkent
Konser Salonu'nda gerçekleflen etkinliklere
son y›llarda belirgin bir art›fl var; ama daha
fazlas› da olmal›. Ücretsiz ulafl›m›m›z, park
alan›m›z ve çok nezih bir ortam›m›z var.
Bilet fiyatlar› sinemadan daha hesapl›.
Salonumuz genelde doluyor. Yine de bu
salonun taflmas› ve kap›da tart›flmalar›n

ç›kmas› laz›m niteli¤e bakarsak. Televizyon
varken bile durumumuz iyi asl›nda. Mesela
yo¤un kar ya¤›fl›nda prova iptal ettik; ama
konseri iptal etmedik. Kimsenin gelmesini
beklemiyorduk. Oysaki salonumuzun dörtte
üçü doldu. Memnun olabiliriz. Avrupa'ya
bakt›¤›m›z zaman da benzer fleyleri
görüyoruz. Orada orkestralar›n yeni
izleyiciler kazanmak ad›na e¤itim etkinlikleri
devam ediyor. Bizde de örne¤in baflka
bölümlerdeki hocalar›m›z konsere bütün
s›n›f›n› toplay›p geliyor. Sonra o s›n›ftan
baz›lar› da bir sonraki konsere kendileri bilet
al›yor.

Belki de çok bilinmiyor; fakat BSO provalar›
ve Bilkent Tiyatrosu’nun genel provalar›
halka aç›k. Bunlar› da izlemeye gelmek
mümkün.

Seyirciler konser sonras›nda ulafl›yor mu
sizlere?

‹zleyicilerimizden çok fazla say›da geri dönüfl
oluyor, özellikle e-postayla. Genelde teflekkür
mesaj› geliyor. Özel konserlerimizden sonra
mesajlar al›yoruz, örne¤in LÖSEV yarar›na
verdi¤imiz konser yo¤un takdir toplad›. Sezon
konserlerimiz için gelen övgülerin içinde
gurur sözcü¤üne s›kça rastl›yoruz.
‹zleyicilerimiz üniversitemizin etkinliklerini
benimsemifl durumda. Öneriler de al›yoruz
ve bunlar› de¤erlendiriyoruz.

Birçok esere imza att›¤›n›z› biliyoruz.
Bize bunlardan bahseder misiniz?
Ödülleriniz var m›?

Yafl›ma göre çok say›da eserim oldu¤unu
söylemek do¤ru olmayabilir. Benim yafl›mda
daha az eseri olan besteci de var, daha çok
olan da. Ben ortalarda bir yerdeyim. Tarz
olarak avangard bir müzik dili
kullanm›yorum ve elektronik müzik
denemeleri de yapm›yorum henüz. Daha
muhafazakar, daha fazla zaman alan bir
tarzda yaz›yorum. Günümüz bestecilerinden
bu yaklafl›m› benimseyen çok fazla yok.
Daha fazla üretip daha küçük gruplar için
yaz›yorlar ço¤unlukla. Bu pencereden
bak›ld›¤›nda nicelik olarak ortalarda bir
yerdeyim. Oda müzi¤i eserleri yaz›yorum
genelde. Yurtd›fl›nda da seslendiriliyor
yazd›klar›m. Mutluluk verici bir fley bu.



Bazen de siparifller geliyor. Benim
müziklerimi da¤›tan bir yay›nevi var.
Ödül olarak ald›¤›m siparifller var; fakat bir
kompozisyon yar›flmas›nda derecem yok.
Daha do¤rusu kat›l›p ödül kazanm›fll›¤›m
yok. Kompozisyon alan›ndaki yar›flmalara
girmiyorum. Yar›flman›n eser üzerine
koydu¤u flartlara uymay› bir türlü
beceremiyorum. Bu durumda da eseri
göndermemek daha do¤ru oluyor. Kiflisel bir
seçim bu; ama ö¤rencilerimi teflvik ediyorum
ve baz›lar› ödül al›yorlar. ‹deal yar›flmalarda
eseriniz elenmeden önce seslendiriliyor ve
ona göre de¤erlendiriliyor.

Kompozisyon, s›k› konsantrasyon evreleri
gerektiren bir yaratma dönemi istiyor. Henüz
hayat›m› kompart›manlara bölerek yaflamay›
baflarabilmifl de¤ilim. Bu da kompozisyonda
uzun aralar oluflturabiliyor. Baz› de¤erli
besteciler her gün aksatmadan eskizlerle
çal›fl›yor. ‹radelerini çok be¤eniyorum ve bu
yöntemi hep öneriyorum ö¤renci
meslektafllar›ma. Uygulayanlar sonuç
alabiliyor. Benim de kendime koydu¤um
hedef bu: düzenli ve aksatmadan çal›flmak.
Ne yaz›k ki ö¤rencili¤imden beri durup durup
son anda afl›r› gayret harcayarak
bestelemekteyim eserlerimi. Bunun fikir
bütünlü¤ü aç›s›ndan olumlu yönü varsa da
üretim s›n›rl› kalabiliyor.

En çok hangi dersi vermeyi seviyorsunuz?

Orkestrasyon dersleri diyebilirim. Bir de 20.
Yüzy›l Müzi¤i bafll›kl› bir dersimiz var,
kütüphanemiz sayesinde bu da çok keyifli.
Daha yeni bitmifl olan bir yüzy›lla ilgili o
kadar çok kaynak bulabiliyoruz ki... fiu
s›ralar Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras›’yla
çal›flmaktay›m. ‹lgileri ve aç›k görüfllü
yaklafl›mlar› sayesinde provalar› çok zevkli
k›l›yorlar.

Müzik d›fl›nda baflka hangi alanlara ilgi
duyuyorsunuz?

Evcil hayvanlar› seviyorum, özellikle
köpekleri. Bir dönem kedilerim de oldu.
fiimdi yine bir köpe¤im var. Ad› Tarç›n ve ev

hayat›n›n merkezinde. Mekani¤e de
merakl›y›m. A¤aç iflleri yapmay› severim.
Son zamanlarda Google Earth çok ilgimi
çekiyor. Sinemay› da unutmamak laz›m.
Bizim alan›m›zdaki yenilikleri takip
ediyorum. Klasik müzikle ilgili DVD'ler
ço¤almaya bafllad›. Bunlar›n Bilkent'teki en
büyük koleksiyonu, üniversitemizin
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Stanford Shaw'dad›r. Onun verdi¤i
ipuçlar›yla al›yorum baz› DVD'leri.
Toscanini'nin, Bernstein'›n konserlerini evde
de olsa izleyebilmek müthifl.

Üniversitemizin kurucusu ve Mütevelli
Heyeti Baflkan› ‹hsan Do¤ramac›'n›n
müzi¤e olan ilgisini anlatan bir kitab›n›z
oldu¤unu biliyoruz. Bize bu
çal›flman›zdan ve Hocabey’in sanata
katk›lar›ndan söz edebilir misiniz?

Bahsetti¤iniz kitap ‹hsan Do¤ramac› ve
Müzik’tir. Sn. Do¤ramac›’n›n müzik ve
tiyatroya olan ilgisi, nesillerin yetiflmesine
büyük katk› sa¤lam›flt›r. Kültür tafl›m›flt›r
bulundu¤u her yere. Birçok Türk sanatç›n›n
e¤itimine katk›s› olmufltur. Hayatlar›nda en
çok ihtiyaç duyduklar› zamanlarda
yanlar›ndayd›. Bugün ço¤u sanatç›m›z ona
dan›fl›r. Sn. Do¤ramac› iz b›rakm›flt›r bu
sanatç›lar›n hayatlar›nda. O kitapta da
bunlara de¤inmifltim.

Hocabey, Türkiye’nin tan›t›m›nda ileri bir
müzik kültürü sergilemifltir, insanlar›
flafl›rtm›flt›r. Düflünün: Dünya Sa¤l›k
Kurulu'nun bir toplant›s›nda, bir Türk
delegesi sayesinde, yar›m saat flan konseri
dinledikten sonra yeme¤e bafllan›yor. Bu
perspektif bir yabanc›da var m› diye
sorars›n›z. Onlar yemek eflli¤inde kuartet
koyuyorlar bir köfleye. Üstün bir görgü
yaratm›flt›r Hocabey. ‹nsanl›¤›n de¤erlerini
korumufl ve gelifltirmifltir. Mücadeleci kiflili¤i,
inanc› ve sanat sevgisiyle biz sanatç›lar›n
hem koruyucusu hem ilham kayna¤›d›r.

Hocabey’in yapt›klar›n›, baflard›klar›n›
burada anlatmaya zaten zaman›m›z yetmez.
80'lere bakt›¤›m›zda Türkiye hangi

alanlar›nda geliflmeye ihtiyaç duyduysa,
Bilkent Üniversitesi de o alanlara yönelmifltir.
Bu da Sn. Do¤ramac›’n›n vizyonudur. Sanat
e¤itimi ad›na ülkede yap›lacak çok ifl
oldu¤unu için bu fakülteyi kurdu¤unu
görüyoruz. Bilkent Üniversitesi,
amblemindeki bilimi, kültürü ve sanat› daha
da ileriye götürecek bir yap›ya sahip.

Eklemek istedi¤iniz bir nokta var m›?

Müzik Bölümü’müzün tüm Bilkent
Üniversitesi ö¤rencilerine aç›k dersleri var.
Ö¤rencilerimiz çekinmesinler. Bilkent Konser
Salonu ve Bilkent Tiyatro Salonu onlara çok
yak›n. Hayatlar›nda sanata daha çok yer
versinler. Bunu hat›rlatmak istiyorum.

Kat›l›m›n›z için teflekkürler.

Ben teflekkür ederim.

Yrd. Doç. Dr. Ifl›n Metin Kimdir?

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatlar› Fakültesi Dekan Vekili Ifl›n
Metin, ayn› fakültenin Müzik Bölümü
Kompozisyon Sanat Dal› lisans
(1994), yüksek lisans (1996) ve
sanatta yeterlik (2001) e¤itimlerini
yüksek fleref dereceleriyle tamamlad›.
Keman konçertosu, iki senfoni,
senfonik bölüm, senfonik skeçler, iki
yayl› kuartet, koro ve yayl› sazlar
için müzik, minyatür sözler ve çeflitli
piyano eserlerinin bulundu¤u
kompozisyonlar› olan Dr. Metin,
Wojciech Szalinski ve Bujor Hoinic
ile kompozisyon ve fleflik çal›flm›flt›r.
Bilkent Gençlik Korosu, Bilkent
Gençlik Senfoni Orkestras› ve Bilkent
Senfoni Orkestras› konserlerinin yan›
s›ra Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi
Senfoni Orkestralar› ile konserler
gerçeklefltiren Dr. Metin, Bilkent
Üniversitesi Ahmed Adnan Saygun
Müzik Araflt›rma ve E¤itim
Merkezi’nin direktörü, Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatlar› Enstitüsü’nün de direktör
vekilidir.
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