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Boğaziçi Üniversitesi Mezunuyum. 
Devlet ve özel okullarda psikolojik 
danışman olarak çalıştım. Yüksek li-
sans ve doktoramı bitirdikten sonra 

Kocaeli Üniversi-tesinde özel eğitim bölümün-
de bölüm başkanı olarak çalışmaya başladım.

2016 yılının Ocak ayında Kocaeli Üniver-
sitesi tarafından misafir öğretim üyesi olarak 
Amerika’ya gönderildim. Amerika’da çalışırken 
şahsıma Kocaeli Üniversi-tesi tarafından o yıl 
en fazla akademik çalışma yapan akademis-
yen olarak ödül verildi. Daha sonra malum 15 
Temmuz olayından sonra işimden oldum ve ül-
keme dönemedim. Çocuklarımın da bu ülkeye 
(ABD) girmesine izin verilmedi. Havaalanında 
eşimin pasaportuna el konuldu.

Amerika’da  Türkiye’deki üniversiteden al-
dığım maaşla geçiniyorken, o maaş da kesildi.  
Ve bir anda yad ellerde, bilmediğim bir yerde 
işsiz kaldım. Daha sonra Amerika’daki hocamla 
konuştum. Hocam da kendi ofisini kullanarak 
araştırma-larıma devam edebileceğimi söyledi.

[ FIRSATLARI 
KAÇIRMAMAK ADINA 
HEDEFİNE UYGUN 
OLANLARLA ZAMAN 
GEÇİRİR. HAYAT ONU 
SÜREKLİ TEST EDERKEN 
HAYATA POZİTİF BAKIŞ 
AÇISIYLA KENDİNİ 
GELİŞTİRMEKTEN 
VAZGEÇMEMİŞTİR. ]
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TELEFON TAMİRCİLİĞİ 
VE ŞAŞMAYAN HEDEF
Diğer taraftan iş bakmaya başladım. Ameri-
ka’da bir alışveriş merkezinde telefon tamircili-
ği işini buldum ve zamanla telefon tamirciliğini 
öğrendim. Telefon tamir-ciliğinden önce sade-
ce i-phone 4’ü tanıyordum; “kaç tane i-phone 
var, Samsung telefon modelleri nelerdir?” bun-
ların hiç birisini bilmiyordum. Sabahtan öğlene 
kadar alışveriş merkezinde telefon tamirciliği 
yaptım. Öğleden sonra da ün-iversiteye gidip 
hocayla birlikte araştırmalarıma devam ettim. 
Bu süreç 1 yıl devam etti. Alışveriş merkezinde-
ki telefoncuda müşteri olduğu zaman müşteri-
ye bakıyor arta kalan zamanlarımda da okulla 
alakalı araştırmalarıma, okumalarıma devam 
ediyordum. Alışveriş merkezinde çalıştığım 
zamanların birinde, Harvard Üniversitesi’nin 
araştırma programını gördüm. Ona başvurdum 
ve ummadığım bir şekilde, Allah’ın inayetiyle o 
programa kabul aldım. »

"Sabahtan öğlene 
kadar alışveriş 
merkezinde telefon 
tamirciliği yaptım. 
Öğleden sonra da 
üniversiteye gidip 
hocayla birlikte 
araştırmalarıma 
devam ettim."
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GERÇEKLEŞEN 
HAYALLER VE
MERHABA HARVARD
2017-2018 (ertesi yıl) yılında Harvard’a araştır-
macı olarak gittim ve orada 1 yıl çalıştım. Tabi 
ki Harvard’da çalışmak benim için çok faydalı 
oldu. Hem iyi bir öz geçmişe sahip oldum 
hem de tecrübem arttı. Harvard’daki bir yılım 
bitmek üzereyken başka üniversiteleri de 
oralarda çalışmak için araştırmaya başladım. 
Alanımdaki hocalara yazdım. Önce durumumu 
anlattım ve bu hocalardan birinin kabul etmesi 
sonucunda Wisconsin Whitewater Üniversite-
si’nde bir yıl boyunca öğretim görevlisi olarak 
ders verdim.

Tabi ilk başlarda bayağı heyecanlı ve 
stresliydim. Amerika’da ilk defa İngilizce ders 
anlatacaktım. Allah’a binlerce şükürler olsun 
ki ordaki eğitim hayatım çok iyi geçti. Öğ-
rencilerin hakkımdaki değerlendirmeleri çok 
iyiydi. Değerlendirmel-erim 5 üzerinden 4.7- 4.8 
civarındaydı. Hatta dönem sonunda 1. ve 2. 
sınıflar arasında yapılan araştırmada, öğrenci-
ler tarafından, öğrencilerin kampüste başarıla-
rına katkı sağlayan hoca olarak seçildim. Aynı 
zamanda yardımsever ve elinden geldiğince 
öğrencilere katkı sağlayan hoca olarak beni 
seçmişlerdi.

"Öğrenciler tarafından, 
öğrencilerin kampüste 
başarılarına katkı 
sağlayan hoca olarak 
seçildim. Aynı zamanda 
yardımsever ve elinden 
geldiğince öğrencilere 
katkı sağlayan hoca 
olarak beni seçmişlerdi."
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[ ÖĞRENCİLERİNİN FİKİRLERİNE 
DEĞER VERİR. KENDİ BAŞARILARININ 
YANI SIRA ÖĞRENCİLERİNİN DE 
BAŞARILARINA KATKIDA BULUNMAK 
ADINA ÇOK ÇALIŞIR. ] »
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PROFESÖRLERİN
MEMNUNİYETİ
Bu arada sözleşmem bir yıl olduğu için, 
yıl sonunda ne yapacağım belli değildi. 
Bölüm başkanı ve diğer hocalar benim 
için ne yapabileceklerini araştırmaya baş-
ladılar. Bu süreçte, eski çalıştığım yerde 
Teksas’ta bir üniver-sitede yaz okulun-
da ders vermeye başladım. Yaz okulu 
bitmek üzereyken Wiscon-sin’de yine aynı 
üniversitenin başka kampüsünden bir 
bölüm başkanı bana e-mail attı. Benim 
eski bölüm başkanım ve eski çalıştığım 
yerdeki profesörlerin ref-eransıyla benim 
ders anlatmadaki performansımdam 
memnuniyetlerini ifade etmişler.  Benle ir-
tibata geçen bölüm başkanı, okulda bana 
göre pozisyonlarının olduğunu söyledi ve 
başvurmamı istedi. Ben de başvurdum. Ve 
şuan Wisconsin Stevens Point Üniversite-
si’nde tekrardan öğretim görevlisi olarak 
göreve başladım..

Bu arada, benim gibi mağdur olan 
başka bir akademisyen arkadaşımı Har-
vard  Üniversitesindeki araştırma bursuna 
yönledirdim ve başvurularında yardımcı 
oldum ve o da kabul aldı. Şuan kendisi 
Harvard Üniversitesinde benim gibi araş-
tırmalarına devam ediyor.
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[ SABIR VE KARARLILIK 
HEDEFE GİDİLEN YOLDA 
ÖNEMLİ BİR FAKTÖRDÜR. 
ATLATILAN BADİRELERE 
RAĞMEN BAŞARILI 
İNSANLAR SABIRLARI 
SAYESİNDE BİR KONUMA 
GELMİŞ OLUYOR. ]

" Benim eski 
bölüm başkanım 
ve eski çalıştığım 
yerdeki 
profesörlerin refer-
ansıyla benim 
ders anlatmadaki 
performansımdam 
memnuniyetlerini 
ifade etmişler."
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