
 

 
 

Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2010 Yılı Mezunu 

ve halen Çankaya Üniversitesi’nde kamu hukuku üzerine yüksek lisansına 

devam eden Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Personeli Sayın Gamze Kahyaoğlu ile 

bir söyleşi gerçekleştirdik. 

 

“SADECE BİR ÇANKAYALI DEĞİLİM; ULTRA 

ÇANKAYALIYIM” 

 

Sayın Kahyaoğlu öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 

 

1985 Ankara doğumluyum. Lise öğrenimimi Batıkent Süper Lisesi’nde tamamladım. 2005 

yılında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandım. 

2010 yılında lisans derecemi aldıktan sonra, 2011 yılında kamu hukuku alanında yine 

Çankaya Üniversitesi’nde yüksek lisansa başladım.  2010 yılı Eylül ayından beri de Kültür 

Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışmaktayım. 

 

Çankaya Üniversitesi’ni seçmeye nasıl karar verdiniz? 

 

Aslında küçük yaşlarda okumak istediğim bölümü yani hedefimi belirlemiştim.  Hedeflerim 

arasında uluslararası ilişkiler veya hukuk alanında çalışmak vardı. Bu nedenle, üniversite 

sınavına girdikten sonra kendime en uygun alanı seçmeye karar verdim. Ailem de bu konuda 



desteğini benden esirgemedi. Sınavdan sonra, puanı ve konumu dolayısıyla bana en uygun 

üniversitenin Çankaya Üniversitesi olduğuna karar verdik. Tabii ki bu kararı almamızda bir 

aile dostumuzun Çankaya Üniversitesi’nde öğrenimine devam etmesi ve onun pozitif 

referanslarının da etkisi yadsınamazdı.  Tercihleri yapmadan önce Çankaya Üniversitesi’nin 

Tercih Danışmanlık Hizmetleri’nden yararlandım ve hiç tereddüt etmeden tercihimi Çankaya 

Üniversitesi’nden yana kullandım. 

 

 
 

Öğrencilik döneminizden bahseder misiniz? 

 

Öğrencilik dönemimde, derslerimle olduğu kadar sosyal faaliyetlerle de ilgilendim. Sosyal 

faaliyetlere çok fazla vakit ayırmama rağmen, hiçbir zaman derslerimi aksatmadım. Ciddi bir 

emek sonucu okulumu bitirdim. Öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede okumanın 

artılarının yanı sıra zorlukları da büyüktü. İnsanların Türkçesini okurken bile zorlandıkları 

metinleri biz üniversitemizde İngilizce okuduk. Ödevlerimizi İngilizce hazırladık, 

sınavlarımızı İngilizce olduk. Bu nedenle aldığım eğitim konusunda kendimden çok eminim 

ve geleceğe güvenle bakabiliyorum.   

 

Bunun yanı sıra, üniversiteye başladığım ilk dönem, Edebiyat Topluluğu’nun başkanı olarak 

seçildim. Güzel bir ekip çalışması ve akademik danışmanımız Öğr. Gör. Dr. Gülşen 

Çulhaoğlu’nun desteği ile yararlı etkinlikler düzenledik. Edebiyata olan ilgim, başkanı 

olduğum topluluk sayesinde iyice arttı. Zaten normal hayatımda da şiirler, kompozisyonlar ve 

hikâyeler yazan biri olduğum için edebiyatı bırakamazdım. KADUM (Çankaya Üniversitesi 

Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından düzenlenen yarışmalarda da 

şiirde birincilik, kompozisyonda ikincilik ve hikâyede üçüncülük ödüllerini aldım. Bu durum 



beni iyice teşvik etti ve yazmaya daha fazla vakit ayırmaya karar verdim. Kısa bir süre sonra 

da hayatımın hiçbir döneminde bırakamadığım müzik daha ağır bastı ve Türk Sanat Müziği 

Korosu’nun başkanlığına severek ve isteyerek başladım. Türk Sanat Müziği Korosu ile birçok 

özel günde konserler verdik ve sosyal sorumluluk projelerine dâhil olduk.  Türk sanat 

müziğinin gönlümde yeri apayrı olmasına rağmen, asıl alanım halk müziği olduğu için bu 

alanda solo konserler vermeye başladım. Bu solo konserlerden sonra, topluluktaki 

arkadaşlarım bir halk müziği korosunun olmadığından yakındı. Bu durumdan ben de çok 

yakınmıştım vaktiyle. Kendi kültürümüzün, kendi türkülerimizin, şarkılarımızın, örflerimizin, 

adetlerimizin âşığı biri olarak da bu projeye baş koymamla projeyi yazıya dökmem arasındaki 

süreç çok fazla olmadı. Böylelikle, bu görevde başarılı olacağımı düşündüğüm için, gözümü 

kırpmadan bir Halk Müziği Korosu projesine giriştim. Projemi, Kültür Hizmetleri 

Müdürümüz Sayın Melis Fırat’la paylaştım. Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ziya Burhanettin 

Güvenç’in ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Sıtkı Alp’in de desteğiyle, Türk Halk 

Müziği Koromuzu kurduk. Bu işin eğitimini almış biri olarak bu işe giriştim; çünkü 

donanımsız yapılan işler başarıya ulaşamazdı. Bu konuda yeterli olduğumu düşündüğüm için 

koroyu kurmak istedim ve Çankaya Üniversitesi’nin koro tarihinde ismim geçmiş oldu. Bu da 

benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Okuduğum okula hizmet etmek ve bir ilki yaşatmak, 

gittiğim her yerde beni onurlandırdı, aidiyet bağımı güçlendirdi. Kimliğini taşıdığım, hâlâ da 

taşımakta olduğum, ömür boyu özgeçmişimde adı geçecek üniversitemin gelişmesi için küçük 

bir adımın da benden olması beni mutlu etti. Şu an, Çankaya Üniversitemiz, kendi 

öğrencilerinden oluşan ve her gün gelişen, içinde kültürümüze katkıda bulunan emektar 

arkadaşlarımızın olduğu, “Türk Müziği Topluluğu” adı altında, Türk sanat müziği ve Türk 

halk müziğini icra eden, iki adet öğrenci korosuna sahiptir. 

 

Müziğe olan ilginiz nerden geliyor? Geliştirmek için neler yaptığınızdan bahseder 

misiniz? 

 

Belki çok klasik olacak; ama müziğe olan ilgim çok küçük yaşlarda başladı. Ailede müzikle 

uğraşan kişilerin var olması da önemli bir etkendi. Beş yaşımda, annemin ve babamın bendeki 

müzik kulağını keşfetmesiyle Polifonik Korolar Derneği’nin sınavına girdim ve sınavı 

kazandım. Okuma yazma bilmememe rağmen notalar konusunda bir hayli duyarlıydım. 

Koronun en küçüklerinden biriydim ve buna rağmen birçok konserde yer aldım. Polifonik 

Korolar Derneği’nde, temel müzik eğitimimi Batı müziği üzerine aldıktan sonra, halk 

müziğine yöneldim; çünkü ailem halk müziği ile ilgileniyordu. Bu nedenle, kulağım halk 

müziğine daha yatkındı.  Sonra da Halk Müziği ve Oyunları Derneği’ne(Hamoy ) yine sınavla 

girdim. Uzun yıllar Hamoy Derneği’nde koro elemanı ve solist olarak görev yaptım. 

Eğitmenimiz Türkiye’nin her yerinden seçmiş olduğu ezgilerle müzik hayatımıza derin bir 

anlam yükledi. Bu nedenle de halk müziğinin her karesine ve türkülerin her yöresine büyük 

bir önem vermekteyim. Üniversitemizin korosunu da bu bilinçle çalıştırmaya 

çabalamaktayım. Liseye geldiğimde, kendi müzik grubumu kurdum. Grup Gündönümü adını 

taşıyan grubumuzla birçok dinletide yer aldık. Bu dönemdeki en büyük deneyimim, o 

dönemdeki Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer’e verdiğim dinletiydi. Çok 

heyecanlanmıştım ve tarifi mümkün olmayan bir duyguyu tatmıştım. Sonra liseler arası 

düzenlenen bir yarışmada ses birincisi oldum. Bu sırada da Türkiye Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu etkinliklerde solist olarak görev alıp sosyal sorumluluk 

projelerine dâhil oldum. Üniversitede de aktif olarak devam ettiğim koro çalışmalarımı, T.C. 

Kültür Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavı kazanarak taçlandırdım. Burada da iyi bir müzik 

eğitimi gördükten sonra, kendi üniversitemde müzikal hayatıma devam ettim. 

 



 
 

Müziğin hayatınızdaki yeri ve önemi tartışılamaz… Bu öğrencilik hayatınızı nasıl 

etkiledi? 

 

Daha önce de belirttiğim gibi, müzik benim hayatımda çok büyük ve tarifi mümkün olmayan 

bir yer tutmaktadır. Hayatımda ailemden ve sevdiklerimden sonra ikinci sırayı müzik 

almaktadır. Her zaman önem verdiğim bir nokta daha vardır ki o da insanın müziği dilinden 

gönlüne indirmesidir. Müzik, ancak dilimizden gönlümüze indirildiğinde anlamlı olacaktır. 

Müziği dilinden gönlüne indiren kişiler şüphesiz ki başarılı olacaktır. Ben de bu ilkeyle müzik 

hayatıma devam etmekte ve müziği boş vakitlerini doldurmak için icra edenlere karşı 

çıkmaktayım; çünkü müzikal, sanatsal ve kültürel faaliyetler boş zamanları değerlendirmekten 

öte, zamana yön verecek nitelikte yetenek ve aktivitelerdir. Herkesin şarkı söyleyemediği, 

herkesin sanatla ilgilenemediği aşikârdır ki bu da zaten müziğin ve sanatın ne kadar özel bir 

yerde olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Bu nedenle de müzik, bir boş zaman 

aktivitesi değil; dolu bir zamanı taçlandırma şeklidir ve bir yaşam biçimidir. 

 

Kariyerinize yön verme konusundaki kararlarınızı ne zaman ve ne şekilde aldınız? 

 

Orta öğretimden sonra, yabancı dil ağırlıklı bir liseyi kazanmamla birlikte, kariyer konusunda 

ilk adımlarımı attım. Öncelikle dilimi kullanacağım bir bölümde okumalıydım. Edebiyat, tarih 

ve diğer sözel dersler ise vazgeçilmezimdi. Bu nedenle hem yeteneklerimi kullandığım hem 

ilgi alanım olan bir konuda uzmanlaşmalıydım. Bu isteklerimi gerçekleştirebileceğim tek 

bölüm, kuşkusuz siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerdi. En doğru tercih de öğretim dili 

İngilizce olduğu için Çankaya Üniversitesi’ydi. Böylelikle uzun bir yola Çankaya Üniversitesi 

kimliği ile başlamış oldum. 

 

 

 



Mezun olduktan sonra Çankaya Üniversitesi’nde işe başlamanız ne şekilde gerçekleşti? 

 

Öğrenciliğim sırasında gönüllü olarak birçok sosyal aktivitede yer almış, birçok sosyal 

sorumluluk projesine destek vermiş ve ciddi anlamda düzgün işler için kafa yormuştum. 

Müzikle uğraşmamın da bunda etkisi çok büyüktü; çünkü insanlarla kurduğunuz ya da 

kuracağınız iletişimlerde, önce yaptığınız iş önemlidir. Bu nedenle de benim büyüklerimle 

iletişim kurmam; yaptığım işlerle, gönüllülüğümle ve tabi ki içimdeki müzik aşkıyla 

gerçekleşti. Yaptığım işe, dürüstlüğüme ve ilkelerime çok inanıyordum. Bu nedenle hep 1–0 

önde hissettim kendimi hayatta. Hiçbir zaman çok iş yapar gibi gözüküp hiçbir iş 

yapmayanlardan olmadım. Hayatım hep mücadeleyle geçti. Hiçbir şey de kendiliğinden 

gelmedi. Hep bir mücadele sonucu başarı elde ettim. O nedenle de hayatın ve bana verilen 

nimetlerin kıymetini hep çok iyi bildim. Hep alçakgönüllü olmaya çalıştım.”Yükseldikçe 

alçalmayı bilmeli” şeklinde bir laf vardır. Her zaman hayatımda önemli bir yer tutan bu 

cümleye sadık kalmaya çalıştım. 

 

İşe başlamam da bundan sonra gerçekleşti. Mütevelli Heyeti Başkanımız Sıtkı Alp’in 

öncülüğünde, Rektörümüz Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç’in ve Kültür Hizmetleri 

Müdürümüz Melis Fırat’ın desteğiyle işe başlamış oldum. Böylelikle Çankaya Üniversitesi, 

bana sadece eğitim öğrenim alanında değil; iş alanında da önemli bir katkı sağladı. Bir 

öğrencisine daha iş imkânı sağlayarak yeni bir hayatın başlamasına olumlu katkıda bulunmuş 

oldu.  

 

 
 

 

 



Çankaya Üniversitesi mezunu olarak, Çankaya Üniversitesi personeli olmanın farklılığı 

nedir? 

 

2005 yılından beri Çankaya Üniversitesi kampusu içinde olmam nedeniyle öncelikle yaptığım 

işe hiç yabancılık çekmedim. Önceden tanımadığım insanlar arasına girseydim zorluk 

çekebilirdim; fakat böyle bir zorluk yaşamadım. İşin en güzel yanı da okuduğunuz okula 

hizmet vermekti. Bu nedenle, önceden de bahsettiğim gibi, aidiyet bağımın daha güçlü 

olduğuna inandığım için gücümün iki katını, üç katını harcayarak bir şeyler yapmaya gayret 

ediyorum. Bir Çankayalı değil; ultra Çankayalıyım. Hem buradan mezunum hem yüksek 

lisans yapıyorum hem burada personelim. Haliyle buranın öğrencisini daha iyi tanıyorum ve 

öğrenciye yaklaşımım da daha farklı oluyor. Her şeyin ötesinde, Üniversitemi benimsiyorum 

ve gittiğim her yerde de Üniversitemin adını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. 

 

 

Çankaya Üniversitesi’ndeki işinizden biraz bahsedebilir misiniz? 

 

Çankaya Üniversitesi Kültür Hizmetleri Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapıyorum. 

Günlük işlerin, aktivitelerin düzenlenmesinin yanı sıra haftada iki gün Üniversitemiz 

öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korolarını çalıştırıyorum. 

Korolarımızın repertuarlarını hazırlamaya çalışıyorum. Çok uzun ve çok uğraş isteyen bu iş 

için inanılmaz vakit harcıyorum. Öğrencilerimizin sesine uygun parçaları seçmeye 

çalışıyorum. Bunun yanı sıra onların Üniversitemizle olan bağlarını güçlendirmek ve onlara 

bir Çankayalı olduklarını hatırlatarak aidiyet duygularını güçlendirmek için bir köprü görevi 

görüyorum. Bunun haricinde de İngilizce ile ilgili yazışmalar var ise bunları yapmaya 

çalışıyorum. Elimden geldiğince Üniversitem için bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. 

 

Röportajımıza son verirken mezun ve öğrencilerimize iletmek istedikleriniz nelerdir? 

 

Öncelikle insanların hayatında üniversitenin çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu 

bağlamda, devam ettikleri ve mezun oldukları üniversite ile bağlarını koparmamalarını tavsiye 

ediyorum. Hayatları boyunca özgeçmişlerinde taşıyacakları kimliği en iyi şekilde temsil 

edebilmek için, eğitim öğrenim gördükleri kurumla bağlantılarını güçlendirmeleri gerektiğini 

düşünüyorum. Bunun haricinde, hedeflerini iyi belirlemelerini ve geri dönüşü olmayan 

tercihlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum. Yaptıkları işe kendilerini vermelerini ve bir 

işi, ancak sonuca ulaşmak için yapmalarını diliyorum. Bu hedefleri gerçekleştirirken de 

“dürüstlük ve adalet” ilkelerine önem vermeleri gerektiğini, haksızlıklara karşı en iyi şekilde 

mücadele etmeleri gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Çevredeki dedikodulardan, 

yalanlardan, riyakâr insanlardan uzak durmanın en önemli yolu iş üretebilmektir. Bu tür 

kaoslara ağızlarıyla değil; işleriyle cevap vermelerini tavsiye ederek herkese işleriyle ve 

ürettikleriyle konuşulduğu bir dünya diliyorum. Çok klasik ve bilinen bir sözle de 

tavsiyelerimi sonlandırıyorum: “Basit insanlar kişileri, normal insanlar olayları, büyük 

insanlar fikirleri tartışır...” 

 

 

Röportaj; Gözde Kuşak 

 

 


