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“FARKLI AÇILARDAN HAYATA BAKABİLMEK, 
HAYATTAKİ BİRÇOK ŞEYİN SIRRI BENCE” 
 
Bize biraz Amerika’daki öğrenim hayatından bahseder misin? 

 
Çankaya Üniversitesi’nden mezun olur olmaz Boston’da yeni bir hayata başladım. Yüksek 
Lisans başvurusu için gerekli olan TOEFL, GRE gibi sınavlara girdikten sonra, dünyanın en iyi 
okulları arasından zorlu bir seçim yapmak zorunda kaldım. Yüksek lisans yapacağım okulun 
dünya sıralamasında en iyi yüz içinde olması ve aynı zamanda maddi olarak nispeten daha 
uygun olması dikkat ettiğim hususların başındaydı. Eğer akademik kariyer yapmak 
istiyorsanız iyi olan bir okulda yüksek lisans veya doktora yapmanız daha kolay kabul almanızı 
sağlıyor.  Sonuç olarak Northeastern Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi Bölümü’nde karar kıldım.   

 
Biraz da işini anlatır mısın? 
 

Şu an yaptığım iş, aslında aldığım lisans ve yüksek lisans eğitiminin çok dışında. Kendimi hep 
akademisyen olarak hayal etmiş olsam da sonuç pek de o yönde olmadı. Çalıştığım firma, 



Oracle’ın çözüm ortaklarından birisi ve yazılım danışmanlığı hizmeti veriyor. Stajyer olarak 
başladığım firmada iş zekâsı, veri analizi, raporlama konularında danışman olarak 
çalışıyorum. Onun dışında Oracle firmasının yazılımlarını kullanarak müşterinin istekleri 
doğrultusunda finansal sistemlerin güncellemesi yapılıyor. 
 

Bu işi tercih etme nedenlerin neydi?  İşe giriş hikâyeni bizimle paylaşır mısın? 
 

İş bulmak, her yerde olduğu gibi, Amerika’da da hayli yıpratıcı ve zor bir süreç. Özellikle 
sayısal bir alandan mezun olmadıysanız durumunuz hayli kritik… İşe bir de uluslararası 
öğrenci olma durumu eklenince iş bulma ihtimali hayli azalıyor. Mezun olmama birkaç ay 
kala iş aramaya başlamıştım ve şehirdeki tüm kariyer fuarlarına katılıyordum. Çoğu iş 
pozisyonu hakkında detaylı bilgiye ulaştıktan sonra, ne yapmak istediğimi sorguladım. 
Maalesef daha öncesinde neredeyse yok denecek kadar az tecrübeye sahip olduğumdan, 
tam olarak nelerle karşılaşacağımı ya da beklentilerimin ne olması gerektiğini bilmiyordum. 
Sonuç olarak özgeçmişime uygun olan ve benim de yapmaktan mutluluk duyacağım işlere 
başvurmaya başladım. Başta da vurguladığım gibi, mühendis değilseniz, öncesinde 
tecrübeniz yoksa ya da birilerini tanımıyorsanız Amerika’da da değişen fazla bir şey yok; kolay 
kolay iş bulamıyorsunuz.  
 
Ben de çok çaresiz ve umutsuz olduğum o günlerde Northeastern Üniversitesi’nin kariyer 
gününe ikinci kere katıldım. Kariyer gününe katılmadan önce, görüşmek istediğim firmaların 
listesini çıkarttım, firmalar hakkında bilgi topladım ve sırayla firma yetkilileriyle görüşmeye 
başladım. En son görüştüğüm firmadaki pozisyon için görüşmeye çağırıldım ve arkasından 
orada işe girmeyi başardım. Tabi bu süreç anlattığım kadar kolay olmadı. Haliyle 
özgeçmişimde bulunan iktisat, uluslararası ticaret ve siyaset bilimi üzerine neden yazılım 
danışmanlığı pozisyonuna başvurduğumu irdelediler. Tek şansım firmanın Yönetim Kurulu 
Başkanı’nın tarih bölümünden mezun olmasıydı. Başlangıçta stajyer olarak çalışmaya 
başladım. Firmanın iş alanı ile ilgili hiçbir altyapım olmadığından, uzunca bir süre öğrenmeye, 
izlemeye ve araştırmaya odaklandım. Kısacası ben, işimi değil; iş yerim beni seçti.    
 
 
Bu noktaya gelmeden önceki tecrübelerinden bahseder misin? 
 
Bu zamana kadar çok farklı insan gruplarıyla arkadaşlık yaptım. Farklı kültürlerden, farklı gelir 
gruplarından, farklı din ve ırktan insanlarla iletişim kurabilmek, beraberinde tüm bu 
farklılıkların aslında muazzam bir ahenk yaratmasına sebep oluyor. Tüm bunların kişisel 
gelişimimde önemli katkısı olduğunu düşünüyorum; çünkü bunlar bana hayatın tek boyutlu 
olmadığını, hayata farklı açılardan bakabilmeyi öğretti. Buna ek olarak kişinin kendi ayakları 
üzerinde durabilmesi, maddi olarak bağımsız olabilmesi de beraberinde kişinin özgür kararlar 
alabilme imkânını ortaya çıkarır. Ben de buradan hareketle üniversite hayatım boyunca çeşitli 
işler yaptım. Örneğin özel ders verdim, yurt dışından ürün getirip sattım. Sonuç olarak, 
ticaret hayatının bana uygun olmadığını gördüm; ancak bu yolla kendimi tanıma fırsatım 
oldu. Özellikle Türkiye’deki ticaret anlayışının, kumara özdeş olduğunu görmek beni 
korkuttu.   

 
 
 



Peki, bu yaşadıklarında Çankaya Üniversitesi mezunu olmanın katkısı nedir? 
 
Çankaya Üniversitesi mezunu olmamın yüksek lisans başvurusundaki en önemli katkısı (çok 
tartışılan bir mevzu olmasına rağmen), eğitim dilinin İngilizce olması vesilesiyle yurt dışı 
yüksek lisans başvurusundaki bürokratik engelleri çok daha rahat aşmış olmamdır. Onun 
dışında, birçok hocamın emeği vardır üzerimde, bunu yadsıyamam; ama Osman Hocamın ve 
Ömer Hocamın akademik olarak şahsıma olan katkıları onları her zaman saygıyla anmama 
sebep olacaktır. Son olarak, Çankaya Üniversitesi, daha hayatın içinden ve daha Ankaralı bir 
üniversite… Dolayısıyla Üniversitem, toplumdan soyutlanmamamı sağladı.  

 
Önümüzdeki yıllar için kariyer hedeflerin nelerdir? 
 
Aslında hayata dair çok uzun ve çetrefilli planlar yapmamak gerektiğini uzun zaman önce 
tecrübe ettim. Buna rağmen amaçladığım birkaç şey var tabi ki… Mesela, yaptığım işte 
ehlileşebilmek için bir takım belgeler almam gerekiyor. Şu an bunların üzerinde çalışıyorum. 
Bir yandan da Türkiye ile Amerika arasında nasıl bir köprü kurabilirim, bunun üzerinde 
çalışıyorum. Mesela, gündemde olan yurt dışı eğitim danışmanlığı şeklinde bir projemiz var. 
Amerika’ya gelirken yaptığım detaylı araştırmalara rağmen, yaşadığım sayısız sorunla benden 
sonra gelenlerin karşılamasını istemiyorum.  
 

 
 
Eğitimde yüksek lisansın hatta doktoranın önemi hakkında neler söylemek istersin? 
 
Kişi öncelikli olarak kendini tanımalı ve kariyer planlamasını mutlu olacağı işe göre yapmalı. 
Bunu yaparken güncel gerçeklikten kopmaktan bahsetmiyorum; ama sırf sosyal kültür, 
yüksek lisans yapılmasını dikte ediyor diye yüksek lisans yapma eğiliminin zaman ve kaynak 
israfı olduğunu düşünüyorum. Kişilerin çalışacakları alanları belirledikten sonra, o alanda 



yüksek lisans yapmaları kariyerlerinde daha başarılı olmalarını sağlar; çünkü bizim eğitim 
sistemimiz tamamen teorik… Her ne kadar eğitim sürecinde staj yapsak da mezun 
olduğumuz zaman, çalışma hayatına dair en ufak bir bilgimiz olmuyor. Bu da yanlış kariyer 
planlaması yapmamıza sebep oluyor. Örneğin bir arkadaşım, bilgisayar mühendisliği 
bölümünden mezun olduktan sonra işletme yüksek lisansı yaptı ve arkasından Novartis adlı 
ilaç firmasında işe girdi. Firma, biyomedikal konusunda uzmanlaşmasının kendisi ve 
kurumları için iyi olacağını salık verdi. Sonuç olarak ikinci kere yüksek lisans yapmak zorunda 
kaldı. Halen hayatının iki senesinin ve binlerce Dolarının boşa gittiğinden yakınıyor. Öbür 
taraftan, kişilerin iş bulamama korkularından dolayı yüksek lisans yapmaları, toplumsal başka 
bir sorunun yani “işsizliğin” de önemli bir kanıtıdır.  
 
 
Yüksek lisans için neden siyaset bilimini tercih ettin? 
 
Çankaya Üniversitesi’nin İktisat Bölümü’nden mezun oldum, Uluslararası Ticaret Bölümü’nde 
çift ana dal yaptım. O dönemdeki tek istediğim, doktora yapmak ve akademisyen olmaktı; 
hatta kariyerimi bu doğrultuda tamamen planlamıştım. Öncelikli olarak Siyaset Bilimi’nde 
yüksek lisans yapacak, arkasından politik ekonomi konusunda doktora yapıp Türkiye’de 
akademisyenlik yapacaktım. O zamanlardaki hayalim, lisans eğitimi boyunca öğrendiklerimi, 
yüksek lisans ve doktora eğitimi ile sentezlemek ve ortaya Türkiye’de yeni yeni fark edilen; 
ancak Batı’da çok daha eskiye dayanan ekonomi politiği getirmekti, kısmet olmadı.   

 
Dergimizin kapak konusu toplum ve kadın… Öncelikle Türkiye toplumunda kadının yeri 
hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. 
 
Bu aslında üç beş cümleyle anlatılamayacak kadar derin bir konu; ama kendimce biraz ifade 
etmeye çalışayım. Amerika’ya gelmeden önce toplumsal konuların çoğu kafamda muğlâktı, 
biraz daha netlik kazanması için dışarıdan bakmam gerekti sanırım. Dışarıdan baktığımda 
aslında gördüğüm en mühim sorunun Türkiye toplumunu tek bir açıdan, tek bir coğrafyadan 
ele alarak genelleme yapıp konuşmamız olduğunu fark ettim. Türkiye’de kadının yeri 
dediğimiz zaman meseleye doğru bakabilmek için hangi kadınlardan bahsettiğimizi belirtmek 
gerekiyor aslında. Yani hangi eğitim seviyesindeki, hangi gelir grubuna mensup ya da taşralı 
mı yoksa köylü mü? Örneğin kadınların ekonomik özgürlüklerinin olmaması, onların en 
önemli kısıtlayıcılarından birisi...  
 
Üniversitede yaptığım bir çalışmada, Türkiye’nin en zengin beş ili ile en fakir beş ili arasındaki 
boşanma istatistiklerine baktığımda, en fakir illerdeki boşanma sayısının üç beş ile sınırlı 
olduğunu görmek, durumun vahametini gözler önüne sermeye yetmişti. Geleneksel olarak 
ailesinin yanına sığınma şansı olmayan bir kadın, eğer ekonomik özgürlüğü de yoksa şahsına 
yapılan her şeye boyun eğmek zorunda kalıyor. Bu da beraberinde taşradaki kadının ne kadar 
zor şartlarda yaşadığını açıklıyor; ama öbür taraftan, tüm bu yaşananlardan uzakta, maddi 
özgürlüğünü elde etmiş kendine güvenen VE hayata mağlup başlamayan güçlü bir kesim de 
yok değil. Türkiye’de çok üzücü şeyler yaşandı; halen kadının toplumsal yeri 
değerlendirildiğinde acı bir tablo hâkim. Töre, namus cinayetleri maalesef varlığını hâlâ 
hissettirmekte; ancak bunun en önemli sebepleri arasında da kadının toplumdaki yerinden 
ziyade farklılıklara olan hoşgörüsüzlük, başkasının hayatına müdahale edebilme hakkını 
kendinde görebilme ve sosyal normların gizli işbirliği gibi etkenler yatıyor. Biraz daha açacak 



olursak Amerika’daki aile hayatının ne kadar müdahaleden uzak; fakat bizimkinin bir o kadar 
müdahaleci olduğunu gördüm.  
 
Çocuklarımızı topluma, kültürel ve geleneksel normlara onaylatmak “hastalığını” buraya 
gelince fark ettim. Herkesin hayalinin aynı fabrikadan çıkması herkesin doktor, avukat veya 
mühendis olması, beraberinde “kabul gören” veya “kabul görmeyen” insan tiplerini ortaya 
çıkarmış. Bunun akabinde, ataerkil toplum, zayıf olan kadın cinsine tüm bunları daha da 
şiddetli dayatmış. Yani aslında kalıplara sokulan, hor görülen, ezilen kadının yanında; 
normlara uymadığında kadını hor görmesi gereken bir erkek rolü de var. Aynı şekilde erkek 
cinsinin de rolü çoktan hazırlanmış ve sadece sahnelenmesi kalmış. Yani söylemeye 
çalıştığım, sosyal farkındalık hem kadın hem erkeğin birlikte hareket etmesiyle olabilecek bir 
şey. Bu konuda da en önemli görevin annelere düştüğünü düşünüyorum. Daha çocukken 
kendi kız kardeşiyle eşit büyümemiş bir erkek çocuğu, büyüdükten sonra hayatın müşterek 
olduğunu ve benzer sorumlulukları taşıması gerektiğini nasıl kavrayabilir? Daha çocukken 
annesinin veya kız kardeşinin hayatından sorumlu olan (olması beklenen) erkek çocuk, 
etrafındaki kadınların hayatına her türlü müdahaleyi yapma hakkını kendinde görür.         

 
 

Peki, Amerika ve Türkiye’yi karşılaştıracak olursan? 
 
Amerika ile kıyaslayacak olursak aslında Türkiye ile örtüştüğü epey nokta olduğunu 
düşünüyorum. Amerika çok büyük bir ülke, içinde çok değişik inançtan çok değişik kültürden 
insanlar yaşıyor. Bir taraftan sistem insan haklarını güvence altına almaya çalışırken öbür 
taraftan kişisel özgürlükler ve serbest piyasa ekonomisi çelişkilere sebep oluyor. Mesela 
Türkiye’de doğum izni kabaca doğum öncesi ve sonrası olmak üzere toplamda asgari 16 hafta 
iken Amerika’da yasal izin 8 hafta olarak belirlenmiş… Gerisi özel sektörün inisiyatifine 
bırakılmıştır. Buna ek olarak muhafazakâr kesimin kürtaj gibi daha ziyade kadının 
inisiyatifinde olması gereken mevzularda, kiliselerin veya hükümet yetkililerinin Türkiye’den 
kimi zaman daha radikal açıklamalar yapması ve bunu eyalet bazında yasallaştırması da bir 
diğer çarpıcı örnektir. Bunları söylerken kadının toplumdaki yeri konusunda bizden bir 
farkları yok demek istemiyorum; sadece benzer sorunların orada da yaşandığına dikkat 
çekmek istiyorum. Tabi ki bireyselleştirilmiş daha ben merkezli yaşam tipi, kadın-erkek 
ilişkilerinde de kendini hissettirdiğinden dolayı orada daha eşit toplumsal bir yapıdan söz 
etmek mümkün.  

 
İş yerinde veya okulda bu konuda gözlemlerin oldu mu? 
 
Yaşadığım yer, yani Boston, Amerika’nın en liberal şehirlerinden birisi… Hatta kendi 
anlatımlarıyla en özgürlükçü şehir sayılabilir. Dolayısıyla şahsi olarak ne iş yerinde ne de 
okulda böyle bir sorunla karşılaşmadım… Hatta çoğu zaman iş yerimde bana daha özenli 
davranıyorlar. Kadın olduğum için herhangi bir sorunla karşılaşmasam da Müslüman bir 
ülkeden gelmenin zorluklarını yaşadım diyebilirim.  
 
 
 
 
 



 
 

Bize kendini biraz anlatır mısın? 
 
Hayatımda pek fazla başarısızlık yaşamamıştım; ancak zor koşullarda iş bulmak, başarısız 
halimle tanışmak beni olgunlaştırdı. Heyecanlı biriyim, hayatımda hep bir acelem hep bir 
kargaşam vardır. Beni tanıyanlar bilir, biraz deli dolu biraz da çılgınımdır.  İnsanları 
seçemediği şeylerden ötürü asla yargılamam, yargılayanları da ciddiye alıp muhatap olmam. 
Yaşadıklarımızın çoğunun seçimlerimizin bir sonucu olduğuna inanıyorum ve 
mutsuzluklarımızı aşmak için yeterli çaba göstermediğimizi düşünüyorum. Hayatımda iki 
dönem var: Amerika öncesi ve sonrası. Daha sakin, daha huzurlu olduğumu düşünüyorum. 
Doğduğun büyüdüğün yerde yaşamamak, kısacası hasretli çok zor; ama Türkiye’deki 
hayatların keşmekeşliği ve karmaşası da epey yorucuymuş.     
 
Mezunlarımıza ve mezun olacak öğrencilerimize söylemek istedikleriniz neler? 
 
Her ne kadar çok keyifli bir üniversite hayatı geçirmiş olsam da genel geçer görüşün aksine 
üniversite hayatına geri dönmek istemem. Şahsen çalışma hayatının çok keyifli olabileceğini, 
yeter ki istedikleri, yapmaktan mutlu olabilecekleri bir iş seçmeleri gerektiğini düşünüyorum. 
Farklı açılardan hayata bakabilmek hayattaki birçok şeyin sırrı bence. Hakikaten zaman çabuk 
geçiyor ve insan, elindekilerin kıymetini bilmeli, kendini geliştirmeli; çünkü bir yerlerdeki 
küçük küçük çocuklar temel ihtiyaçlardan yoksunken bizim elimizdeki kaynakları iyi 
değerlendirmemiz lazım.   
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