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Türkiye’nin 2011’den 2013’e örtülü olarak, 2013’ten bu yana da açık-
ça maruz kaldığı küresel saldırılar yeni bir boyut kazanmış durumda. 
15 Temmuz hain darbe girişimiyle diz çöktürülmeye çalışılan ülke-
mize, başarılı olunamayınca şimdi de ekonomik silahlarla saldırı-
lıyor. Yaşananların Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hemen 
sonrasına denk gelmesi de manidar. ABD menşeli olduğu net bir 
şekilde görülen bu operasyonlara direnme gücümüz de hamdolsun 
var. Olan bitenin 2001’den önce zuhur ettiğini bir tahayyül edin. Ana-
yasa kitapçığı fırlatmayla bir gecede ekonomisi dip yapan Türkiye’nin 
böylesi mücadeleye göğüs germesi imkân dahilinde olamazdı. Şimdi 
her şeye rağmen, Yeni Ekonomi Politikaları’nın da açıklanmasıyla, 
tehditler büyük oranda savuruluyor.

Devlet, bu süreci minimum hasarla atlatabilmek için bütün gücüyle 
çabalıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışmaları ortada. Enf-
lasyon tehdidine, dövizdeki ani ve plansız dalgalanmalara rağmen 
2008’de küresel krize nasıl direnildiyse bugün de ondan daha güç-
lü bir dirayet ortaya konularak ayakta durulabiliyor. Alınan tedbirler, 
halkı rahatsız etmeyecek şekilde yürürlüğe konuluyor. Bazı kararlar-
dan sırf millet rahatsız olabilir diye vazgeçilebiliyor. Öyle görünüyor 
ki, çevremizi kuşatmaya azmetmiş bu büyük canavarla mücadele 
etmek için, 15 Temmuz ruhuyla hep birlikte direnmeye gayret etmek 
zorundayız.

Devletimizin yaptığı çalışmalar ve yoğun gayretlere, özel sektör tem-
silcileri ve STK’ların da destek vermesi gerekiyor. İş insanları, böylesi 
dönemlerde her zaman olduğundan daha fazla elini taşın altına koy-
mak zorunda. Krizler, çoğunlukla varlığına ikna ettirilen toplumların 
moral ve motivasyon olarak düşmesiyle derinleşir. Milletimizin mo-
ralini yükseltecek, azim ve kararlılıkla mücadele ruhunu yeşertecek 
adımlar atıp; devletimizin uygulamaya koyduğu tasarruf tedbirlerini 
harekete geçirerek, istihdamı artırarak, cephede mücadele eder gibi 
mezkûr mübarezede devletimize omuz vermeliyiz.

Unutmayalım, Türkiye yalnızca Edirne-Ardahan-Hakkari-Muğla ara-
sını kapsayan bir coğrafyadan ibaret değil. Dünyanın tüm mazlumla-
rının gözü, beklentisi bizde. Türkiye’nin ayağının sekmesi, dünyanın 
diğer ucundaki bir mazlum coğrafyada deprem etkisi oluşturuyor. 
Türkiye’nin sıkıntıya düşmesi yalnızca bizi değil, Balkanlardan Afri-
ka’ya, Uzak Doğu’dan Amerika’ya bütün dünyada Türkiye’yi bekle-
yenlerin hayallerinin ve umutlarının sona ermesi anlamına geliyor.

İçinde bulunduğumuz bu dönemde, TÜMSİAD, bütün üyeleriyle dev-
letimizin yanında, üzerine düşen sorumluluğu en üst düzeyde yerine 
getirerek gayret edecek. Her zamankinden daha çok çalışıp, daha çok 
üretip Türkiye’nin aydınlık geleceğine hizmet etmek adına her türlü 
fedakarlığı yapacak. Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, 15 
Temmuz’da diz çöktüremeyenler, bizi şimdi de yıldıramayacaklar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı tebrik ederim.

EDİTÖR

Yeni Sayıyla Merhaba
Yeni Ekonomi Programı Türkiye’ye Ne Vaadediyor? 

2011’den bu yana küresel bir savaşın içine çekilmeye çalışıldığımız ma-
lum. Türkiye’de iktidarı değiştirmek üzere darbe dahil her türlü yola 
tevessül eden küresel güçler, şimdi de tam da başkanlık sistemine ge-
çişin ve yeni kabinenin ilanının hemen ardından döviz manipülasyonuyla 
iktidarı zora sokmaya ve ülkemize diz çöktürmeye çalışıyor. Ne kadar 
başarılı olacağını tarihin en eski dönemlerinden bu yana yaşananlara 
bakarak söyleyebiliriz aslında. Kendisine zincir vurmaya çalışanların 
boynuna zincir geçirmeyi düstur edinmiş bir milleti böylesi oyunlarla 
dize getirmeye çalışmak hiç de kolay değil. Brunson hikayesiyle başla-
yan süreç, yapılan bazı pazarlıklarla öyle görünüyor ki Türkiye’nin lehi-
ne sonuçlandı. Ve ilerleyen günlerde ne kadar doğru adımlar attığımızı 
hep birlikte göreceğiz.

Şimdi, yeniden kalkınmak, Türkiye’nin karşı karşıya bırakılmak istendi-
ği durumu bertaraf etmek ve geleceğe daha emin adımlarla ilerlemek 
üzere Yeni Ekonomi Programı uygulamaya geçiliyor. En önemli diskuru 
tasarruf olan Yeni Ekonomi Programı’yla, kaynakları daha etkin ve ve-
rimli kullanmayı öğrenerek yeni bir döneme adım atmış olacağız. Der-
gimizin bu sayısının kapak konusunu Yeni Ekonomi Politikası olarak be-
lirledik. Kapak yazısında Yeni Ekonomi Programı’nın neler vadettiğini, 
ne gibi getirilerinin olacağını derinlemesine inceliyoruz. Konuyu merak 
edenler için faydalı olacağını düşünüyoruz. 

Bu sayımızda Dr. Abdullah Altun’un dikkat çeken bir yazısı bulunuyor. 
Ekonomi savaşlarında oyun içerisinde oyun olduğunu ifade eden Dr. 
Altun, Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
kıyaslama yaparak olanın görünenden çok başka olduğu hakikatine 
dikkat çekiyor. Prof. Dr. Naci Bostancı da Temenni ve İmkan başlıklı ya-
zısında “Türkiye otuz küsur yıldır ‘kendi ideolojik angajmanları esasında 
etnik’ temelli bir teröre karşı mücadele veriyor. Keza zaman zaman öne 
çıkan mezhep temelli girişimler mevcut. Ancak her türlü ajitasyon ve 
provokasyona rağmen halkın kardeşliği sürüyor. Türkiye’nin demokrasi 
yolunda alacağı her mesafe, siyasi uzlaşma kültürüne yapacağı her kat-
kı, evrensel normlar istikametindeki her gelişme bu kardeşliği pekiş-
tirecektir…” cümleleriyle kardeşliğin önemine vurgu yapıyor. Bunların 
dışında dergimizde bulunan TÜMSİAD’dan Haberler, Ekonomi Sözlüğü, 
Gezi, Kitap gibi bölümlerle yine zengin ve geniş bir yelpaze sunuyor de-
ğerli okurlarına. 

Yine bir hatırlatma ile bitirelim yazımızı: Dergilerin unutulmaya gör-
mezden gelinmeye yüz tuttuğu sosyal medya çağında, TÜMSİAD yalnız-
ca bir bülten gibi dergi hazırlamak yerine okurlarına doyurucu bir içeriği 
de sunmanın gayretiyle yayınlıyor Ekonomi Dergisi’ni. Sizlerden böylesi 
bir çabaya kayıtsız kalmamanızı rica ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle...

İbrahim BARAN

TÜMSIAD

GENEL BASKANI
Yaşar Doğan
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TÜMSİAD’DAN
YENİ KABİNE’YE
ZİYARET 

Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi kapsa-
mında görev alan Ba-

kanları tebrik etmek amacı 
ile Genel Başkan Yaşar Do-
ğan, İstanbul Şubesi Baş-
kanı Soner Biber ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Recep 
Sezer; Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Sayın Mustafa Va-
rank’la Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Sayın Murat Ku-
rum’u ziyaret etti. 

Yapılan ziyarette Sayın 
Varank’a yeni dönemde 
üretim ve sanayi politika-
larına dair KOBİ’lerin bek-
lentileri kapsamında TÜM-
SİAD’ın hazırladığı Sanayi 
ve Teknolojiye İlişkin De-
ğerlendirme ve Öneri Arzı, 
Sayın Kurum’a ise İnşaat 
Sektörüne İlişkin Değer-
lendirme ve Öneri Arzı su-
nuldu.  

 Ayrıca 10. Büyükelçiler 
Buluşması vesilesi ile An-
kara Sheraton Otel’de Dı-
şişleri Bakanı Sayın Mev-
lüt Çavuşoğlu ile bir araya 
gelen Başkan Yaşar DOĞAN 
ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
dış politikalara dair KO-
Bİ’lerin beklentilerini pay-
laştı. ABD’nin yaptırım ka-
rarların da değinen Başkan 
Doğan, ekonomimize karşı 
başlatılan saldırıda Sayın 
Bakanımızın dış politika-
lardaki dik duruşunu ku-
rumumuzun desteklediğini 
belirtti.

Ziyaretlerin sonunda 
Başkan Doğan, Sayın Va-
rank, Sayın Kurum ve Sayın 
Cavuşoğlu’na Semerkand 
Yayınları’ndan çıkan kitap 
setini hediye etti. 

8 EYLÜL - EKİM 2018 9EYLÜL - EKİM 2018

AJANDAHABER



GENİŞLETİLMİŞ
KARADENİZ BÖLGE 
TOPLANTISI RİZE’DE 
GERÇEKLEŞTİ

TÜMSİAD’ın 2018 yılı faali-
yetlerini değerlendirmek 
ve 2019 yılı bölge eylem 

planlarını istişare etmek üzere 
1’inci Genişletilmiş Karadeniz 
Bölgesi Toplantı Programı ger-
çekleştirildi. 29 Eylül Cumartesi 
günü Rize’de düzenlenen top-
lantıya Rize, Trabzon, Samsun, 
Tokat, Amasya, Çorum ve Düzce 
şube başkan ve komisyon üye-
leri katıldı. Program öncesinde 
28 Eylül Cuma günü TÜMSİAD 
Genel Başkanı Yaşar Doğan, 
Karadeniz Bölge Başkanı Mev-
lana Karali, Genel Sekreter M. 
Osman Kapıcıoğlu ve Rize Şube 
Başkanı Abdulbaki Fil; TÜMSİ-
AD’ın çalışmaları hakkında bilgi 
vermek üzere Rize Valisi Erdo-
ğan Bektaş, Rize Belediye Baş-
kanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Tica-
ret İl Müdürü Osman Köseoğlu 

ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Şaban Aziz Karameh-
metoğlu’na nezaket ziyaretinde 
bulundu.

Genişletilmiş Karadeniz Böl-
ge Toplantısı’nın açılış töreninin 
ardından programa katılan Rize 
Valisi Erdoğan Bektaş, Beledi-
ye Başkan Vekili Coşkun Yeğen, 
Ticaret İl Müdürü Osman Köse-
oğlu ve Rize Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Şaban Aziz Kara-
mehmetoğlu; TÜMSİAD Genel 
Başkanı Yaşar Doğan ile birlikte 
40 üye firmanın stant açtığı ve 
ikili iş görüşmelerinin gerçek-
leştirildiği fuar alanını gezdi. 
Programın devamında da proje 
yatırım, kurumsal organizasyon, 
sektör ve eğitim konularında ça-
lışmaların yapıldığı toplantılar 
gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölge Toplantısı’n-
da konuşma yapan TÜMSİAD 
Genel Başkanı Yaşar Doğan, Ka-
radeniz bölgesinin tarihte farklı 
kültürlere ışık tutan bir bölge 
olduğunu, birçok medeniyetin 
kültürel mirasını günümüze ta-
şıdığını söyledi. Bölgenin, ülke 
jeostratejik önemini de artırdı-
ğını belirten Doğan, “Karadeniz 
bölgesinin turizm ve ticarete 
katkısı uzun yıllardan beri ke-
sintisiz devam ediyor. Bölgenin 
GSYİH’ye toplam katkısı yüzde 
4 civarında. Bu katkıda Samsun, 
Trabzon ve Çorum öne çıkıyor. 
Bölgenin ihracatı 2 milyar do-
ların üzerinde, ihracat hacmi 
bölgenin stratejik konumu ve 
geliştirilebilir üretim ve işgücü 
olanaklarıyla bizim için yeter-
li görülmemekte. Hep birlikte 
bunu 5 milyar dolara çıkarmak 
için çalışmalıyız. Tarım sektö-
ründe bölge ihracat yapmakta. 
Ancak teknoloji ile yapacağımız 
tarımsal faaliyetlerimiz bölgenin 
sağladığı katkıyı daha da artıra-
caktır. Turizm sektöründe deniz 
turizmi büyük gelir sağlayıcı 
durumda. Oysa ki Karadeniz’in 
doğa, inanç ve kültür turizmi po-
tansiyeli ülke bacasız sanayimi-
zin gelişimi için büyük fırsattır” 
diye konuştu.
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Kuveyt Türk, 189 ülke-
de okuyucuyla bulu-
şan Global Finance 

Dergisi tarafından düzen-
lenen World’s Best Banks 
Awards’ta iki ödüle birden 
layık görüldü. Bu yıl 20.’si 
düzenlenen törende Kuveyt 
Türk, “Türkiye’nin En İyi İs-
lami Finansal Kuruluşu” 
ödülüne layık görülürken, 
Kuveyt Türk’ün yüzde 100 
iştiraki olarak Almanya’da 
faaliyetlerini sürdüren KT 
Bank AG ise “Avrupa’nın En 
İyi İslami Finansal Kurulu-
şu” seçildi.

Yenilikçi ürün ve hizmet-
leriyle Türkiye’nin öncü ka-
tılım bankası olan Kuveyt 
Türk’e, dünyanın en pres-
tijli yayınlarından New York 
merkezli Global Finance 
Dergisi tarafından düzen-
lenen World’s Best Banks 
Awards’ta iki ödül birden 
takdim edildi. Bu yıl 20.’si 
Endonezya’da düzenlenen 
törende Kuveyt Türk, “Tür-
kiye’nin En İyi İslami Finan-
sal Kuruluşu” seçilirken, 
Kuveyt Türk’ün yüzde 100 

bir katılım bankası olarak 
sektörümüze öncülük edi-
yoruz. Ülkemizin dört bir ya-
nına yayılan 411 şubemizle 
müşteri odaklı hizmet mo-
deli sunarken, finansman 
ihtiyacı olan birey ve firma-
ların gerçek ticarete konu 
olan ihtiyaçlarını fonlamayı 
sürdürerek reel ekonomiye 
destek veriyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

“Dış ticarete önem veriyo-
ruz”

Stratejik önem verdikleri 
alanlardan birinin dış ticaret 
olduğunu kaydeden Uyan, 
“Geniş muhabir ağımız ve 
uzman kadromuzla dış tica-
ret ürünlerimizi sürekli ge-
liştirip çeşitlendirerek müş-
terilerimize hem destek 
oluyor ve hem de ülkemizin 
döviz gelirlerinin artması-
na katkı sağlıyoruz. Diğer 
yandan, yalnızca bankamı-
zın ve sektörümüzün değil, 
ekonomimizin büyümesin-
de de büyük bir pay sahibi 
olacağına inandığımız dijital 
dönüşüme büyük önem ve-
riyoruz. Ülkemizin iki Ar-Ge 
merkezine sahip tek banka-
sı olarak yeni teknolojiler 
ve ürünler sunmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.

iştiraki olarak lmanya’da 
kurulan KT Bank AG ise “Av-
rupa’nın En İyi İslami Finan-
sal Kuruluşu” ödülüne layık 
görüldü.

“Sektörümüze Öncülük
Ediyoruz”

Kuveyt Türk ve KT Bank AG 
adına ödülleri alan Kuveyt 
Türk Genel Müdürü Ufuk 
Uyan, yaptığı açıklamada, 
World’s Best Banks Awar-
ds’ın bankacılık sektörünün 
en prestijli ödüllerinden biri 

“Avrupa’da Faizsiz Finansal 
Sisteme Erişimi Artıracağız”

Almanya merkezli KT 
Bank AG’nin çalışmalarına 
değinen Ufuk Uyan, sözleri-
ni şöyle sürdürdü:

“Yurt dışındaki faaliyetle-
rimizi yüzde 100 iştirakimiz 
olan KT Bank AG ile sürdürü-
yoruz. Merkezi Frankfurt’ta 
bulunan KT Bank AG’nin bu 
şehrin yanı sıra Berlin, Man-
nheim ve Köln’de de şubele-
ri bulunuyor. 2019 yılının ilk 
çeyreğinde beşinci şubemizi 
Münih’te açmayı hedefliyo-
ruz. KT Bank AG, Temmuz 
2015’te bankacılık işlemle-
ri gerçekleştirmeye başla-
dı. Kuruluşunun üzerinden 
bu kadar az zaman geçen 
ve henüz dört şubesi olan 
bankamızın kendi alanında 
Avrupa’nın en iyisi seçilmesi 
bizim için büyük bir mutlu-
luk kaynağıdır. KT Bank AG 
tarafında uzun vadede diğer 
Avrupa ülkelerinde de faiz-
siz finansal sisteme erişimi 
artırmayı hedefliyoruz.”

Merkezi New York’ta bu-
lunan ve 189 ülkede okuyu-
cuyla buluşan Global Finans 
Dergisi, World’s Best Banks 
Awards için değerlendir-
meyi bankaların hizmet 
sunumunda teknik yenilik, 
ürün kalitesi, kurumsal iti-

olduğunu belirterek, hem 
yurt içindeki hem de yurt 
dışındaki faaliyetlerinin kıy-
metli bir ödülle taçlandırıl-
masının tüm Kuveyt Türk 
ailesini son derece mutlu 
ettiğini belirtti. 2019’da Ku-
veyt Türk’ün kuruluşunun 
30. yılını kutlayacaklarını 
ifade eden Ufuk Uyan, “Tür-
kiye’de faaliyet gösterdiği-
miz 1989 yılından bu yana 
çağdaş, istikrarlı, güvenilir, 
kaliteli, süratli hizmet su-
nan ve sürekli eğitim ve ge-
lişimi kendine ilke edinen 

bar, müşteri memnuniyeti, 
coğrafi yayılma ve stratejik 
ilişkiler gibi farklı kriterlere 
göre yapmaktadır.

Kuveyt Türk Katılım Bankası 
Hakkında

Kuveyt Türk, kurulduğu 
1989 yılından bu yana ka-
tılım bankacılığı alanında-
ki özenliliğiyle ve yatırım 
alanlarındaki araştırmacı-
lığıyla tasarruf sahiplerine 
ve iş adamlarına çağdaş, 
istikrarlı, güvenilir, kaliteli 
ve süratli hizmet sunmayı 
önceleyen, sürekli eğitim 
ve gelişimi kendisine ilke 
edinen bir kurumdur. Yurt 
içinde ve yurt dışındaki şu-
beleri ve muhabir bankaları 
vasıtasıyla her türlü çağdaş 
teknolojik imkânları kulla-
narak, tasarruf sahiplerinin 
ve yatırımcılarının kaliteli 
hizmete hızlı şekilde ulaş-
masını sağlıyor. Bugün iti-
barıyla Türkiye genelinde 
411 şubesiyle hizmet veren 
Kuveyt Türk Katılım Banka-
sı, yurtdışında ise Bahreyn 
şubesiyle ve Almanya’daki 
banka iştiraki KT Bank AG’y-
le faaliyetlerini tüm hızıyla 
sürdürmektedir.

KUVEYT TÜRK TÜRKİYE’NİN, 
KT BANK AG AVRUPA’NIN
EN İYİSİ SEÇİLDİ



Yapay Zekâ Uzakta Değil, Yanı 
Başımızda

Yapay zekâ görülebilir ya 
da elle tutulabilir olmasa 
da bir çoğumuzun hayatına 
önemli derecede etki ediyor. 
Bireylere ve kurumlara daha 
fazlasını başarmaları için 
destek olmayı misyon edinen 
Microsoft, yapay zekâ tekno-
lojileriyle donatılmış Micro-
soft Office 365 ile 120 milyon 
ticari kullanıcının hayatını 
kolaylaştırıyor. PowerPoint 
Designer saniyeler içinde ka-
liteli slaytlar hazırlanmasını 
sağlarken, Word uygulama-
sı yapıcı önerilerle metinleri 
geliştirmeye yardımcı oluyor. 
Microsoft Translator ise eş 
zamanlı olarak yazı, ses veya 
videonun çevirisini mümkün 
kılıyor.

Ortadoğu Ve Afrika Bölgesi 
Yapay Zekâya Hazır Mı?

Ortadoğu ve Afrika’da ya-
pay zekâ pazarının 2021’e 
kadar 114 milyon dolara 
ulaşması bekleniyor. Buna 
rağmen, oturmuş sistemler 
ile zayıf altyapı, inovasyonun 
önündeki en büyük engel-
ler olarak karşımıza çıkıyor. 
Aynı zamanda yeni teknolojik 
çözümlere karşı güvensizlik 
ve yapısal engeller, bölgede 
yapay zekânın gelişmesine 
engel oluyor.

Türkiye’nin de içinde bu-
lunduğu Ortadoğu ve Afrika 
bölgesinde yapay zekânın 
gelişimi için ülke politikala-
rının bu teknolojinin erişi-
lebilirliğini artıracak yönde 
şekillenmesi gerekiyor. Bu-
nun yanı sıra, işletmelerin 
yapay zekâya yatırım yap-
ması, üniversitelere araştır-
ma konularında verimli bir 
ortam sağlanması önemini 
koruyor. Ayrıca Start-Up’la-
rın desteklenmesi ve tüm bu 
unsurların arasında kurula-
cak iş birlikleri, yapay zekâ 
teknolojisini ileriye taşıyacak 
önemli hamleler olarak öne 
çıkıyor.

Microsoft, Türkiye’yi 
de kapsayan Ortado-
ğu ve Afrika Bölgesi 

için yapay zekânın haritası 
niteliğinde bir infografik ya-
yınladı. Çalışma, hızla ha-
yatımızın bir gerçeği haline 
gelen yapay zekâ teknoloji-
sini yediden yetmişe herkes 
için anlaşılabilir kılıyor.

Günümüzde hayatımızı 
kolaylaştırmaya başlayan 
ve gelecekte dünyayı değiş-
tirmeye devam edecek olan 
yapay zekâ teknolojisi, insan 
yeteneklerinin sınırlarını da 
genişletecek ve yeni yete-
nekler kazandıracak. Yapay 
zekâyı demokratikleştirmek 
ve herkes için erişilebilir 
kılmak için çalışan Micro-
soft, yayımladığı infografik-
le yapay zekânın haritasını 
çıkardı. Günlük hayatın yanı 
sıra, üretimden sağlığa, fi-
nanstan perakendeye kadar 
birçok alanda kullanılan 
yapay zekâ teknolojisinin 
makina öğrenimi, bilgisayar 
vizyonu, doğal dil işleme, 
akıllı botlar ve algoritmalar 
gibi uygulama alanlarının 
aslında ne olduğu, bu çalış-
mayla kolayca anlaşılıyor.

Rakamlarla Yapay Zekâ

Yapılan araştırmalara 
göre yapay zekâ teknolojisi-
nin 2030 yılına kadar global 
ekonomiye 15,7 trilyon do-
lar katkıda bulunarak ülke 
ekonomilerini yüzde 26 ora-
nında büyütmesi bekleniyor. 
Ayrıca 2021’e kadar 2,9 tril-
yon dolar iş değeri oluştu-
rup üretkenliği artırarak 6,2 
milyar iş tasarrufu sağlaya-
cak. Yapay zekâ hayatımızın 
bir parçası haline gelirken 
insanın yerini almaktan çok, 
yeteneklerini artırarak yeni 
istihdam alanları oluştura-
cak. 2,3 milyarlık yeni istih-
dam yaratacak olan yapay 
zekâ, gelecek 5 yıl içinde ku-
rumlar ve son kullanıcıların 
yüzde 50’sinin kullanacağı 
ürün ve servislere karar 
verirken göz önünde bulun-
duracağı bir teknoloji haline 
gelecek.
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2. Dünya Savaşı’n-
dan sonra artan bir 
hızla küreselleşen 

dünyamızda, herhangi bir 
ülkede ortaya çıkan siyasi 
ve ekonomik gelişmeler, 
etkilerini o ülkenin sınır-
ları dışında da hissetirir 
oldu. Ülkelerin birbiriyle 
daha çok etkileşip bağımlı 
hale geldiği bu konjonk-

ortalama bir kişinin yılda 
40,000 dolardan fazla ka-
zandığı zengin bir dün-
yada yaşıyoruz. Bununla 
birlikte her beş insandan 
birinin günde 1 dolardan 
daha az gelirle hayatını 
idameye çalıştığı ve 

tür, doğal olarak ulus-
lararası örgütlerin öne-
minin artmasına yol açtı. 
1944 Bretton Woods An-
laşması ile kurulan IMF 
ve Dünya Bankası (resmî 
adıyla Uluslararası Yeni-
den Yapılanma ve Kalkın-
ma Bankası), özellikle az 
gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin ekonomi-
leri üzerinde hatırı sayı-
lır etkiye sahip iki güçlü 
uluslararası kuruluş ola-
rak faaliyetlerine devam 
ediyor. 

Bu ikiz kardeşlerden 
IMF, daha çok ödemeler 
dengesi bozulan ülkelere 
kısa vadeli kredi sağlar-
ken Dünya Bankası daha 
uzun vadeli kalkınma kre-
dileri vermekle görevli. 
Yaygın kanaate göre bu 
kurumlar yıllardır dün-

Özellikle 1990’lı yıllar-
da Birleşmiş Milletler’in 
insiyatifiyle düzenlenen 
dünya konferanslarında 
yoksulluğun azaltılması 
ve sürdürülebilir kalkın-
manın sağlanması için 
atılması gereken adım-
lar konusunda belli bir 
uzlaşmaya varılmış ve 
yoksullukla savaş için 
belirli hedefler çizilmiş-
ti. 2000 yılında IMF, Dün-
ya Bankası ve Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü tarafından ortak 
hazırlanan bir raporda, 
yoksulluğun farklı bo-

yanın en fakir ülkelerine 
kredi, bağış ve tavsiye 
sağlayarak bu halkların 
hayat standartlarının ve 
sürdürülebilir refah se-
viyelerinin gelişmesine 
katkıda bulunuyor. Ki-
milerine göre ise bunlar 
zengin ülkelerin daha fa-
kir olanlara borç verirken 
onları çok ağır şartları 
kabule zorladıkları suçla-
malarının önünü kesmek 
için kullandıkları dolaylı 
finansal kanalları. Bütün 
bu görüşler bir yana, fi-
nansal krizle birlikte bu 
kuruluşların mevcut şe-
killeriyle varolmaya de-
vam edip edemeyecekleri 
sorusu daha fazla tartışı-
lır hale geldi. 

Global gelirin yılda 31 
trilyon dolardan fazla ol-
duğu ve bazı ülkelerde 

yutlarını ele alan önemli 
kalkınma hedefleri be-
lirlenmişti. Bu hedefler-
den ilki mutlak yoksulluk 
içinde yaşayan insanların 
oranını 2015 yılına kadar 
yarıya indirmek olarak 
tarif edilmişti. 

Aslında 1990’ların or-
talarında başta Çin ol-
mak üzere Doğu Asya’da 
görülen ekonomik kal-
kınma nedeniyle dün-
yada mutlak yoksulluk 
içinde yaşayan insan-
ların sayısı ve oranında 
belli bir azalma gözlendi. 
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Her beş insandan birinin 
günde 1 dolardan daha az 
gelirle hayatını idameye ça-
lıştığı bir dünyada ekonomik 
örgütlerin ne yaptığı soru-
su hâlâ yanıt bulmuş değil. 
Yoksulluğun azaltılması ve 
sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanması amacıyla kurulan 
uluslar arası ekonomik kuru-
luşlar bugün hedeflerinin çok 
uzağında duruyorlar. 

her yedi insandan birinin 
kronik açlıkla karşı karşıya 
olduğu dünyamızda yoksul-
luk, bütün şekilleriyle ulus-
lararası camianın baş etmek 
zorunda olduğu en büyük 
sorun olarak karşımızda du-
ruyor. 

MAKALE



Fakat Asya’da yakalanan 
bu trend 1990’ların so-
nunda yavaşlarken diğer 
ülkelerde durakladı veya 
tersine döndü. Dünyanın 
bazı bölgelerinde yok-
sulluk oranları azalır-
ken, genel nüfus artışı 
yoksul sayısında bir ar-
tış oluşturdu. Özellikle 
1990’lı yılların sonunda 
planlı ekonomiden kapi-
talizme geçiş yapan eski 
Sovyetler Birliği ülkele-
rinde, yoksulların oranı 
üç kattan fazla arttı. Aca-
ba yoksullukla savaşta 
neden bir arpa boyu yol 
alınamadı? Belki de bu 
sorunun cevabı aşağıda 
anlatılan anekdotta sak-
lı. 

Ekonomik gündemi ta-
kip edenlerin bildiği gibi 
Dünya Bankası her yıl 
davet ettiği sözü dinlenir 

ön koşulu ekonomik bü-
yüme ve bugüne kadar 
edindiğimiz tecrübelere 
göre büyümenin önko-
şulu özel sermayenin 
serbest piyasa eliyle en 
verimli kullanımlara ak-
tarılması. Bu durumda 
doğal olarak sorulması 
gereken soru “piyasala-
rın işlediği bir sistem-
de kurumlara gerek var 
mıdır?” olmalı. Bütün bu 
argümanlar bir yana Ey-
lül 1971’de uluslararası 
para sisteminin dalgalı 
kur rejimine geçmesiyle 
birlikte özellikle IMF’nin 
varoluş gerekçesinin 
ortadan kalktığını iddia 
edenlerin sayısı pek de 
az değil. 

Fakat nedense bu tip 
uluslararası organizas-
yonlar, bütün eksiklik-
lerine rağmen ortadan 
kaybolmak yerine gide-
rek daha büyük ve güçlü 
bir yapı haline dönüş-
tüler. İşin ilginci, tarihî 
süreçte ülkeler ve finans 
çevreleri bu iki kurulu-
şun büyüyüp güçlenme-
sine karşı çok güçlü bir 

bir ekonomiste kapsamlı 
bir Dünya Kalkınma Ra-
poru hazırlatır. Banka 
bu görevi 2000 yılında 
biraz da bozulan imajını 
düzeltmek için Cornell 
Universitesi’nden libe-
ral kalkınma ekonomisi 
uzmanı Ravi Kanbur’a 
verdi. Kanbur görevi al-
dıktan bir kaç ay son-
ra ekibiyle hazırladığı 
taslak raporun yeniden 
yazılması isteği üzerine 
kızgın bir tavırla ban-
kaya istifasını sundu. 
Raporunda dünyadaki 
yoksulluk probleminin 
çözümüne dair sunduğu 
gelir ve servetin yeniden 
bölüşülmesine işaret 
eden argümanlar ekono-
mistler tarafından tartı-
şılmaya değer bulunsa 
da bankanın araştırma 
departmanı tarafından 
pek ciddiye alınmadı. 

Anlaşılan o ki “yoksulu 
olmayan bir dünya” he-
defi, zengin ve güçlünün 
çıkarlarına dokunmadan 
gerçekleşmesi beklenen 
bir rüya. 

Mevcut Sistemde
Bu Kuruluşların Yeri

Tartışılıyor

Dünya Bankası’nın ku-
ruluş amacı özetle başka 
türlü borç bulma kapa-
sitesi olmayan ülkelere 
kredi sağlamak olarak 
ifade edilebilir. Buradan 
hareketle, günümüzde 
piyasaların artık yük-
selen ekonomilere özel 
fon sağlama konusun-
da eskisi kadar çekin-
gen olmadığı gerçeği, 
bankaya olan ihtiyacın 
azaldığına işaret ediyor. 
Nihayetinde yoksulluğu 
azaltamanın en önemli 

muhalefet göstermedi-
ler. Bu durum kısmen, 
diğer uluslararası ör-
gütlerle karşılaştırıldık-
larında bu kurumlarda 
çalışanların sahip oldu-
ğu tartışılmaz meslekî 
yeterlilik ve güvenilirlik 
ile açıklanabilir. Ayrıca 
bunların küçük ve kapalı 
bir çevreye iyi iş fırsat-
ları sunduğu gerçeği de 
inkar edilemez. Fakat 
bütün bu sebeplerin üs-
tünde borç veren ülkele-
rin aslında bu kurumları, 
borç alanları normalde 
kabul etmeyecekleri 
şartları kabule zorlayan 
aracılar olarak kullan-
dıkları inancı yatıyor. 
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Finansal ve ekonomik 
küreselleşmenin hızı bu 
sistemin temelini oluştu-
ran teori ve kurumların 
gelişim hızını geride bı-
raktı. Eski para sistemi-
nin çöküşü ile 1944 yılın-
da gerçekleşen Bretton 
Woods konferansı IMF 
ve Dünya Bankasının do-
ğumuna vesile olmuştu. 
Bugün tüm dünyada bu iki 
kuruluşun artık eski iş-
levselliğini kaybetmiş ol-
duğu kanaati giderek yay-
gınlaşıyor. Belki de ikinci 
bir Bretton Woods konfe-
ransının zamanı geldi de 
geçiyor.

Zengin devletlerin, bugün 
bağımsızlıklarını kazanmış 
olan dünkü sömürgelerine 
karşı “efelenmesi” modern 
zamanların ince diplomasi 
kuralları ile bağdaşmayan bir 
davranış. Fakat aynı görevin 
sözkonusu kuruluşlar tarafın-
dan ifa edilmesi ziyadesi ile 
kabul edilebilir bir durum.

Son yaşanan küresel krizler, 
elimizdeki analitik araçla-
rın günümüzün karmaşık 
finansal sistemini anlayıp 
yönetmede oldukça yetersiz 
kaldığını, mevcut ulusal ve 
küresel yönetişim altyapıla-
rının ise gelecek krizleri ön-
leme ve çözme konusunda, 
en iyimser ifadeyle, demode 
olduğunu gözler önüne serdi.

MAKALE



Türkiye’nin uluslararası 
alanda rekabet gücünü art-
tırmasının şartlarından biri 

de, dikey ve yatay bağlantılarla 
birbiriyle bağlantı halinde olan 
bir grup endüstriyel sektörün 
bir arada bulunduğu endüstriyel 
birliklerin kurulmasıdır. 

Türkiye’nin endüstriyel başa-
rısının oluşabilmesi için, ilgili 
ve destek endüstrilerin varlığı 
zorunludur. Birbiriyle aynı ürü-
nü üreten işletmelerin, bu işlet-
melere hammadde, yarı mamül 
sağlayan destek endüstrilerin 
ve diğer tüm hizmetleri gerçek-
leştiren işletmelerin aynı alan 
içinde buluşması, bu endüstri-
nin rekabet gücünün artışında 
beraberinde getirecektir. 

İŞSİZLİK
SORUNUNA
ENDÜSTRİYEL
ÇÖZÜMLER

Türkiye yeni ekonomide var 
olmak istiyor ve gelişmiş 

ülkelerle arasındaki 
ekonomik uçurumun 
daha da açılmadan 

kapatılmasını istiyorsa, 
başvurabileceği yollardan 
en önemlisi girişimci bir 
ekonomi oluşturmaktır. 

Girişimci düşünce 
ve davranışına sahip 

kişilerin ve işletmelerin 
oluşmasıyla ekonomimiz 

daha çok üretken, yenilikçi, 
rekabetçi, yaratıcı ve esnek 

olacaktır.

Türkiye’de hangi 
endüstriyel birliklerin 

kurulacağına karar 
vermeden önce, hangi 

alanda rekabetçi 
üstünlüğü olduğunu ortaya 
çıkarılmalıdır. Endüstriyel 
birliklerin oluşması, hem 
birlik içindeki faaliyetlerin 

verimliliğini arttıracak, 
hem de sınırlı kaynakların 

en etkin şekilde 
kullanımını sağlayarak 
ülke rekabetçi gücünün 

yükselmesine zemin 
hazırlayacaktır.

Prof. Dr. Halit YANIKKAYA
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
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Özel sektör ve kamu sektör 
temsilcilerinin katıldığı, uygula-
nan ve uygulanması planlanan 
politikaların tartışılıp, belirlen-
diği Forumlar oluşturularak ke-
simler arasında koordinasyon, 
bilgi akışı sağlanmalıdır. 

Girişimciler ve firmalar 
düzeyinde yapılacaklar:

Ekonomik durumun iyi-
leştirilmesinde girişimciliğin 
ne kadar önemli olduğunun, 
toplumun tüm bireyleri tara-
fından daha iyi kavranması 
sağlanmalıdır. Bu noktada ba-
şarısızlığın girişimci üzerine 
faturası azaltılmalıdır. 

İşletmelerin güçlü kalma-
ları ve rekabet gücünü ka-
zanmaları, ülkenin gelişme 
hızını arttıracağı için, vitrinde 

Türkiye’nin bu yüzyılda ayakta 
kalabilmesi için, sürekli arayış 
içinde olması, daha yüksek kat-
ma değer sağlayan ve yüksek 
verimliliğe sahip cazip endüstri-
leri ülkeye getirmesi gereklidir. 

Endüstri çapında rekabet 
gücü incelendiğinde yapılması 
gereken ilk iş endüstrilerin her 
yönüyle incelenmesi ve eldeki 
kaynaklarla, ülkenin yapısıyla 
ve dünya rekabetiyle uyumlu 
endüstrilerin neler olduğunun 
belirlenmesidir. Dünya çapında 
tüm endüstrilerin başarılı olma-
sı imkansız olduğu için, kaynak-
ların en etkin şekilde kullanı-
labileceği, rekabetçi üstünlüğe 
sahip endüstrilere yönelinmesi 
gereklidir. Tüm endüstrilere 
aynı önem ve desteğin verilme-
si, kaynakların boşa sarf edil-
mesine, bunun sonucunda da 
yaşam standartlarının azalma-
sına neden olacaktır. 

Küçük sanayi sitelerinin alt-
yapı desteğinin devletçe sağla-
nacağına dair kanun hükmüne, 
genel bütçeden kaynak ayrıla-
rak işlerlik kazandırılmalıdır. 
Organize sanayi bölgelerinin 
ortak arıtma tesisleri için genel 
bütçeden kaynak ayrılmalı, ay-
rıca getirilecek teşvik tedbirleri 
ile bu bölgelerdeki sanayicilerin 
ortak arıtma tesisi kurmaları 
özendirilmelidir. Organize sana-
yi bölgelerinde, küçük sanayi-
den orta ölçekli sanayiye geçmiş 

durumdaki işletmelere tahsis 
edilmek üzere parseller grubu 
ayrılmalıdır.

Ara mal üreten KOBİ’lerin 
üretimlerinin yeterli kalite, 
standart ve fiyat düzeyine ulaş-
tırılabilmesi için ana sanayi sek-
töründeki büyük işletmelerin 
KOBİ’lere yönelik AR-GE çalış-
maları çeşitli teşviklerle des-
teklenmelidir. KOBİ’lerin bü-
yüme ve gelişmelerine yönelik  
olarak modernizasyon ve yeni-
leme  programları hazırlanma-
lıdır. KOBİ tanımı AB düzeyine 
getirilmelidir. Sınırlı kaynaklar 
gerçek ihtiyaç sahibi olan, özel-
likle katma değer payı yüksek 
KOBİ’lere yönlendirilmelidir. 
Çok az işçi çalıştıran işyerlerini 
sanayi yerine esnaf kategorisi 
içinde değerlendirip, onlar için 
ayrı uygulamalar yapmak ge-
rekmektedir.

Devlet  sanayide yapısal 
değişmeyi sağlayıcı 
öncelikleri, öncelikli 

sektörleri ve bu sektörlerin 
rekabet güçlerinin 

artırılmasına yönelik teşvik 
sistemlerini yeniden ele alan 
bir sanayileşme perspektifi 

ve etkin iktisat politikalarıyla 
ilgili bir konsensüsü sanayici 

ile birlikte oluşturmalıdır. 

Türkiye’nin acilen istihdam 
hacminin artırılması 

gerekmektedir. İstihdamın 
arttırılmasının temelinde 
girişimciler yatmaktadır. 
Daha fazla girişimcinin 

anlamı, daha fazla iş sahası 
ve istihdam demektir. Bu 

nedenle girişimciliğin 
gelişmesi için hükümetlerin 
acilen bu konuya eğilmeleri 

gerekmektedir.

olan firmaların yapılarında 
sürekli en iyiyi, en çabuk ve 
ucuz şekilde üretebilmeleri 
ülkenin gelişmesine yardım-
cı olacaktır. İşletmelerin re-
kabetçi üstünlüklerini nasıl 
kazanacakları üzerine olduk-
ça fazla çalışma yapılmış ol-
masına rağmen her ülkenin 
kendine has olan karakter-
lerinin göz ardı edilmemesi 
gerekir. Bu noktadan hare-
ketle ülke ekonomisinin ge-
lişmesinin temel kaynağını 
oluşturan işletmelerin kısa 
sürede değişimi gerçekleş-
tirmelerine yardım edecek 
politikaları belirlemeleri için 
kendi yapılarını tanıyıp, ek-
sikliklerinin neler olduğunu 
görmeleri gerekir. 

Türk işletme yöneticileri 
yaşamak için yüksek güm-
rük tarifelerini ya da diğer 
koruma tedbirlerine güven-
memelidir. Yapılarında ta-
şıdıkları güçlü girişimcilik 
ruhunun da yardımıyla, akıllı 
ve objektif analizleri de kul-
lanarak işletmelerini sadece 
varolan fırsatları değerlen-
dirmeye çalışıp, kısa dönemli 
düşünen fırsatçı yapılarından 
uzaklaştırıp, uzun döneme 
bakabilen, kaynaklarını ona 
göre düzenleyen vizyon sahi-
bi işletmeler haline getirme-
ye çalışmalıdırlar.

Statü kazanmak için, Türk 
işletmeleri sahip oldukları 
temel özellik ve güçlü yön-
lerinden hareketle, kendi 

portföylerine yeniden eğil-
meli, incelemeli ve yüksek 
büyümenin gerçekleştiği iş 
kollarını (Örneğin, enerji, 
telekom, sağlık hizmetleri, 
perakendecilik, yiyecek ve 
temel hizmetler) kendilerine 
hedef seçmelidirler. 

Yeni ve atılımcı işletmelere 
sahip olabilmek için işletme-
lerin kendi markalarının ta-
nınmasına yardımcı olacak, 
sermaye artışına katkı yapa-
cak, yabancı pazarlara girişi 
kolaylaştıracak, çağdaş dü-
şünce yapısının oluşmasını ve 
ülkeye know-how gelmesini 
sağlayacak yabancı ortaklar 
bulması zorunluluktur. Yurt 
dışı pazarlara açılmak iste-
yen Türk firmaları, girmeyi 
planladıkları pazarlardaki 
firmalarla  stratejik işbirli-
ği yaparak bir çok sorundan 
kurtulabilir ve risklerini de 
en aza indirebilirler. Ayrıca 
kültür, yapı farklılıklarından 
oluşabilecek sorunları da 
bertaraf edebilirler. Bunun 
yanında diğer ülke firmala-
rı ile ortak iş yapılması Türk 
firmalarının ulusal kimlik-
ten, küresel kimliğe geçişini 
de hızlandıracaktır.

Türk işletmelerinin güçlü 
rakiplerinin yerleştiği pa-
zarlarda başarılı olabilme-
leri hiç de kolay değildir. Bu 
zorluğun aşılabilmesi için iş-
letmelerin dünya pazarların-
da diğer rakiplerinin önem 
vermediği ya da fark etme-

dikleri küçük pazar kesim-
lerine eğilmeleri sorunun 
çözümünde mükemmel bir 
yöntemdir. Mobilya, küçük 
makineler, uçak parçaları, 
temel kimyasal maddeler, 
ilaçlar ya da petrol ürünle-
ri Türk işletmelerinin bu tip 
pazarlara girebilmeleri için 
başarılı olabilecekleri ürün-
ler olabilir. 

Kendi İşini Kurma Model-
leri  veya İş İçin Sermaye 
Projeleriyle, kendi işini kur-
mak isteyen ve belli bir be-
ceri-deneyime sahip olan, 
fakat yeterli sermayesi ol-
madığı için işyeri kuramayan 
girişimciler için, az bir ser-
maye ile kendi kendini finan-
se edebilme özelliğine sahip 
ve gereksinim duyulan iş 
kollarında özellikle üretime 
yönelik KOBİ’lerin kurulması 
desteklenmelidir.

Sonuç olarak; Türkiye yeni 
ekonomide var olmak istiyor 
ve gelişmiş ülkelerle ara-
sındaki ekonomik uçurumun 
daha da açılmadan kapatıl-
masını istiyorsa, başvurabi-
leceği yollardan en önemlisi 
girişimci bir ekonomi oluş-
turmaktır. Girişimci düşünce 
ve davranışına sahip kişilerin 
ve işletmelerin oluşmasıyla 
ekonomimiz daha çok üret-
ken, yenilikçi, rekabetçi, ya-
ratıcı ve esnek olacaktır.
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Ulus devletler yaklaşık 
iki yüzyıldır sahne-
de. Ulus fikrinin daha 

öncesinde de mevcut oldu-
ğunu biliyoruz. Ulus devlet, 
ulus fikrinden farklı olarak 
“ulusa, yani halka” iktidar 
ilişkilerinde tayin edici bir 
rol tanıyan parlamento ge-
leneğine paralel şekilde 
geliştiği için daha ayrı bir 
kategoride yer alıyor. İkti-
darın hanedanda olduğu 
bir toplumda ulus fikrinin 
karşılığı sivil hayattaki pra-
tiklerle sınırlıdır, oysa ikti-

darın “ulus” tarafından be-
lirlendiği bir toplumda ulus 
hayati öneme sahiptir. İnsa-
noğlunun kabile hayatından 
beri temel siyasal sorusu 
“Kim yönetecek, niçin o yö-
netecek, iktidarının sınırları 
ne olacak, bunları kim ta-
yin edecek?…vs” çevresin-
de oluştu. Bunlar mühim. 
Çünkü iktidar ilişkileri bir 
toplumun ne olduğu kadar 
ne olması gerektiği konu-
larıyla da ilgili verilecek ce-
vaplar, bugünü ve geleceği 
biçimlendiriyor.

Türkiye otuz küsur 
yıldır “kendi ideolojik 

angajmanları esasında 
etnik” temelli bir teröre 
karşı mücadele veriyor. 
Keza zaman zaman öne 
çıkan mezhep temelli 

girişimler mevcut. Ancak 
her türlü ajitasyon ve 
provokasyona rağmen 

halkın kardeşliği sürüyor. 
Türkiye’nin demokrasi 

yolunda alacağı her 
mesafe, siyasi uzlaşma 
kültürüne yapacağı her 
katkı, evrensel normlar 

istikametindeki her 
gelişme bu kardeşliği 

pekiştirecektir. 

Prof. Dr. Naci BOSTANCI
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Öte yandan biz sık sık 
zikredildiği gibi, impa-
ratorluk bakıyesi bir 
ülkeyiz. Bunun anlamı, 
ulus devlet sınırları için-
de homojen bir toplum-
sal yapımızın olmadığı, 
yine sınırların ötesinde 

de bu homojen olmayan 
yapının sürükliliğinin 
bulunduğudur. Nitekim 
tüm sınırlarımız tıpkı 
fizikî coğrafyada olduğu 
gibi beşeri coğrafyada 
da itibari. Elbette ülke-
leri belirleyen sınırları, 
ancak sınırların ötesin-
deki gerçeklikler her 
zaman “sınırların öte-
si”nde kalmıyor, içeride 
ve dışarıda yaşanan ge-
lişmeler mütekabil yeni 
gelişmeleri tetikliyor. 
Yakın tarihe baktığımız-
da Batı Trakya Türkleri, 
Bulgaristan’daki zoraki 
homojenleştirme giri-
şimleri, Kafkas, İran sı-
nırlarımızın hususiyet-
leri ve nihayet Irak ve 
Suriye en yakın tarihler-
deki “problem alanları” 
olarak etkilerini herke-
sin gündelik hayatına 
kadar taşıyan örnekler. 

İmparatorluk bakıyesi 
ülkelerin önünde birbi-
rine yakın iki seçenek 
durur: Sınırların öte-
sindeki istikrarsızlığın 
içeriye de istikrarsızlık 
olarak yansıma potan-
siyeli. Ki bu olumsuz 
senaryodur ve tehdit 
odaklı yaklaşımdır. İkin-
cisi ise sosyo-kültürel 
devamlılığın ulus sınır-
larını aşkın bir barış, 
esenlik ve refah alanı 
oluşturmak için karşı-
lıklı ilişkileri kolaylaştı-
rıcı en temel dinamikler 
olarak değerlendirildiği 
yaklaşım. Ki bu da im-
kan odaklı bir yaklaşım-
dır. 

Böyle bir toplumsal 
zeminde teşekkül eden 
ulus devletlerin istikrar 
içinde varlıklarını sür-
dürmeleri ve çevreleri 
için de örnek oluştur-

Türkiye Cumhuriyeti 
2023’te yüz yıllık bir ulus 
devlet olacak. Bu yüzyılın 
içinde tek parti dönemi, 
çok partili parlamenter 

dönem, darbeler, vesayetçi 
yapılar var. Nihayet son on 

beş yıldır halk siyasette 
daha fazla yetki sahibi. 

Artık halkın seçtiği 
yönetim, ne yapması 

gerektiğine karar verirken 
vesayetçi yapılara değil 

halka bakıyor, onun 
eğilimlerini, beklentilerini 

takip ediyor.

maları demokrasinin 
kurum ve kurallarıyla 
birlikte yerleşikliğinden 
büyük güç alır. Sağlam 
bir hukuk sistemi, in-
san hakları alanındaki 
uluslararası normların 
pratiğe taşınabilirliği, 
şehirleşme, güçlü bir 
orta sınıf, insanların ge-
leceğe umutla bakmala-
rını sağlayacak dinamik 
bir orta ve üst sınıflara 
doğru sosyal mobilite 
gibi unsurlar kimlik ve 
kültür farklılıklarını aş-
kın ortaklıklar için son 
derece önemlidir. Bu 
şartların sağlandığı ül-
keler iradeye dayalı bir-
liklerine yönelik tehdit 
potansiyellerini minimal 
düzeyde tutabilirler. Öte 
yandan örnekleri gö-
rülen bir başka formül, 
otoriter yönetimler ma-
rifetiyle toplumsal ve 
politik birlikteliğin sür-
dürülmesidir. Çevre-
mizde yakın zamanlara 
kadar örnekleri bulunan 
ancak son dönemlerde 
çeşitli nedenlerle oto-
riter yapılar devrildiği 
için bütünlüklerini ko-
rumaları mümkün gibi 

görülmeyen ülkeler bu 
kategoridedir. Ayrıca 
hemen şunun hatırlan-
ması yerinde olur; bu 
tür ülkeler birliktelikle-
rini ancak belli bir süre 
için sürdürebilirler, zo-
run dayandığı kudret 
kapasitesinin zaafa uğ-
radığı her an o ülkelerin 
parçalanması için büyük 
risklere de davetiye çı-
kartıldığı zaman dilim-
leri olur. 

Türkiye Cumhuriye-
ti ciddi bir demokratik 
müktesebat oluştur-
muş, toplumsal birliği 
sağlama bakımından 
siyasetin meşru mecra-
larını işler hale getirmiş 
bir ülkedir. Şehirleşme, 
halk nezdinde yüksek bir 
kredibiliteye sahip sağ-
lam bir hukuki sistemin 
bulunması, dışarıdaki 
istikrarsız alanlardan 
içeriye yansıyan terör 
girişimlerine mani olma 
bakımından yüksek gü-
venliğin sağlanması ve 
bunun sosyolojik olarak 
tahkimi konularında al-
ması gereken mesafeler 
oldukça fazladır.

Problemleri ateşli bir 
şekilde ifade eden hatta 
problem odaklı homo-
jen ve merkezkaç siya-
setlere ateşli bir şekilde 
destek veren kesimler 
içinde dahi yaygın ve 
güçlü olan eğilim ortak 
kaderdir. Bunu Türkiye 
adına önemli bir avantaj, 
demokratik mecraların 
güçlendirilmesi marife-
tiyle iradeye dayalı bir-
likteliğin tesis edilmesi 
adına mühim bir imkan 
olarak görmek gerekir. 

Hem etnik hem mez-
hep odaklı terör örgüt-
leri, doğal tabanları ola-

Toplumsal düzeyde 
yapılan çeşitli saha 

araştırmalarının ortaya 
koyduğu temel bir gerçeği 
burada zikretmekte yarar 
vardır: Türkiye için etnik 

ve mezhep temelinde 
meydan okuyucu tehdit 
potansiyelleri olmakla 

birlikte halkın çok büyük 
çoğunluğunun geleceğe 
ilişkin tahayyülü ortak 

kader istikametinde 
şekillenmektedir. 
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rak gördükleri kesimleri 
şiddetin hasımlaştırıcı, 
düşmanlaştırıcı niteliğini 
kullanarak kendi siyaset-
leri ekseninde toplamayı, 
uzlaşması imkansız kit-
leler haline dönüştürme-
yi ve buradan mümkün 
olan ilk fırsatta ayrı bir 
siyasal gelecek devşir-
meyi ümit etmektedirler.

Türkiye otuz küsur 
yıldır “kendi ideolojik 
angajmanları esasında 
etnik” temelli bir teröre 
karşı mücadele veriyor. 
Keza zaman zaman öne 
çıkan mezhep temelli 
girişimler mevcut. An-
cak her türlü ajitasyon 
ve provokasyona rağ-
men halkın kardeşliği 
sürüyor. Türkiye’nin de-
mokrasi yolunda alacağı 
her mesafe, siyasi uz-
laşma kültürüne yapa-
cağı her katkı, evrensel 
normlar istikametindeki 
her gelişme bu kardeş-
liği pekiştirecektir. 

Burada çok önemli 
bir hususun, halka ön-

Uzun yıllardan bu yana bu 
türden terör örgütlerinin 

girişimlerine, sahte 
diskurlarına, kendilerini 

meşrulaştırma adına 
kanlı bir miras oluşturma 

çabalarına rağmen 
hedeflerine ulaşamamış 

olmaları bu ülkedeki 
insanlar arasındaki 

ortaklığın güçlü ve derin 
olduğunun, malum fay 
hatlarının “ayrışmaya” 

sebep olacak ölçüde bir 
uçuruma dönüşmediğinin 

mühim göstergeleridir.
derlik eden, onu temsil 
eden ve nihayet siyasal 
ilişkiler alanında güç 
sahibi olan başta par-
tiler olmak üzere her 
tür yapılanmanın sos-
yal renkliliğinin, “kendi 
içinde homojenleşme” 
değil aksine tüm ülke-
yi temsil edecek ölçüde 
heterojenleşme istika-
metinde oluşturmasının 
bahsettiğimiz gelişme-
lerin sağlanması bakı-
mından ne kadar değerli 
olduğunu vurgulamak 
isteriz. Çünkü siyasi ka-
rar alıcılar “akıllarını” 
sosyal yapılarına borç-
ludurlar. Homojenleşme 
sekter davranışlara he-
terojenleşme ise uzlay-
maya açık, kucaklayıcı 
siyasetlere “siyasi akıl 
zemini” oluşturacaktır. 
Burada AK Parti’nin her 

seçim sonrasında fark-
lı görüşlere sahip ke-
simlerce de vurgulanan 
“tüm Türkiye’yi temsil 
eden sosyal ve siyasal 
niteliği” bir örnek model 
olarak herkesin önünde-
dir. AK Parti bunu başa-
rabiliyorsa, benzeri bir 
temsiliyeti diğer siyasi 
yapıların da sağlaması 
en azından teorik olarak 
mümkün demektir. Tür-
kiye’nin ortak geleceği 
söz konusu olduğunda 
onu bu geleceğe taşıya-
cak siyasi yapıların sos-
yal niteliğini ıskalayıp 
ne olması gerektiğine 
yönelik retoriklerin sa-
dece temenni düzeyinde 
kalacağı, geçmişe ve ge-
leceğe konuşmayacağı 
ortadadır. 
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Küresel ekonomi politikaları-
nın son dönemdeki en önemli 
aktörlerinden Çin Halk Cum-
huriyeti’yle, Trump’ın başkan-
lığında neredeyse tüm dünyayı 
karşısına almayı hedefleyen 
ABD arasındaki ekonomik sa-
vaş, görünenin çok ötesinde 
unsurlar barındırıyor. Matruşka 
bebeği gibi her yeni bilinmeye-
nin içerisinden başka bir bilin-
meyen çıkan bu mücadelenin 
sonucu dünyanın tamamını 
etkileyecek.  



Türkiye krizlere, 
kaosa ve kargaşa-
ya aşina bir ülke. 

1923’ten bu yana yaşa-
nan hadiseler, bizleri 
bir anlamda krizleri ka-
nıksamaya mecbur etti. 
Devlet-i Aliyye’nin tarih 
sahnesinden çekilmesiy-
le birlikte küresel güçle-
rin tesiri altında kalan ve 
kendi kararlarını kendi 
başına veremeyen Türki-
ye’de olası bir gelişim be-
lirtisi, hep engellerle kar-
şı karşıya kaldı. Böylesi 
bir devletin küresel çaplı 
krizlerden etkilenmeme-
si de mümkün olamazdı. 
1929 Dünya Ekonomik 
Bunalımı, her ülkeyi et-
kilediği kadar ve belki 
de onlardan daha fazla 
etkiledi Türkiye’yi. İkinci 
Dünya Savaşı da müdahil 
olmasa da, iktisadi an-
lamda savaşa girmiş bir 
devlet gibi geçirdi o gün-
leri. Sonrasında yaşanan 

darbeler, ekonomik kriz-
ler Türkiye’ye bu anlam-
da bağışıklık kazandırmış 
oldu. 

Şimdilerde yeni bir kü-
resel kuşatmayla müca-
dele ediyoruz. Özellikle 
Cumhurbaşkanlığı seçimi 
sonrasına tekabül eden 
bu süreç, Türkiye’nin 
kendi ayakları üzerinde 
durmasından ne kadar 
rahatsız olunduğunun da 
kanıtı aslında. Her söy-
lenileni yapan, okyanus 
ötesinden gelen talimat-
ların eksiksiz uygulandığı 
bir Türkiye imajı birdenbi-
re yerle bir olunca, “ayar 
verme” kastıyla yapılan 
müdahaleler, beklenilen 
sonucu tam olarak ver-
medi diyebiliriz. Amerika 
Birleşik Devletleri için 
neredeyse devlet mese-
lesi haline gelen rahip 
Brunson’un Türkiye’de 
tutuklanması, uluslara-
rası arenadaki etkinliği-
mizin ne ölçüde olduğunu 
göstermesi bakımından 
turnusol kağıdı oldu. Tür-

kiye, Halk Bankası me-
selesi ve Halkbank Genel 
Müdür Yardımcısı Hakan 
Atila’nın ABD’de tutuk-
lanmasına cevaben atılan 
bu adımın neler kazandı-
racağına yakın gelecekte 
hep birlikte şahitlik ede-
ceğiz. 

Brunson’ın tutuklan-
masıyla iyice çileden çı-
kan Amerikan yönetimi, 
dolar manipülasyonuyla 
Türkiye’ye diz çöktürmeyi 
hedefliyor. Kısa sürede, 
Dolar ve Euro’daki ar-
tış Türkiye’yi açıkçası zor 
durumda bıraktı. Ancak, 
2001’de olduğu gibi, her 
şey olup bittikten sonra 
bir sabah ekonomik ola-
rak taban yapmış bir Tür-
kiye’ye uyanmadık. Adeta 
milli seferberlik ilan edi-
lerek siyaseten alınması 
gereken tedbirler uygu-
lamaya konuldu, millet 
de yapması gereken fe-
dakarlığı gösterdi. Şim-
dilik durulmuş gibi gö-
rünen bu fırtınanın, kısa 

bir süre içinde yeniden 
çıkmayacağının garantisi 
yok tabii ki. Ancak Türkiye 
zorluklarla daha güçlü bir 
şekilde mücadele edecek 
duruma geldi artık. 

Yeni Ekonomi Programı 
Neler Vaadediyor?

Hiç şüphe yok ki, millet 
ve devlet olarak kendimi-
ze çeki düzen vermemiz 
gerekiyor. Zira, israf, hem 
bireyler hem de devletler 
için ekonominin çöküşü-
nü hızlandıran en önemli 
etkenlerin başında geliyor.

Dolayısıyla önce birey-
ler anlamında sonrasın-
da devlet yönetiminde 
kanaati, -şartlar el ver-
diği ölçüde- temel düs-
tur edinmeliyiz. İşte Yeni 
Ekonomi Programı, her 
şeyden önce kaynakların 
verimli kullanılması üze-
rine inşa ediliyor. Maliye 
ve Hazine Bakanı Berat 
Albayrak’ın kamuoyunu 
aydınlatmak üzere yaptığı 
sunumda da ifade ettiği 
gibi Yeni Ekonomi Prog-
ramı 3 temel ilkeye bağlı 
olacak:

1. Dengelenme

2. Değişim 

3. Disiplin

Yeni Ekonomi Programı 
öncelikle 2018 ile 2021 
yılları arasındaki makro 
ekonomik hedeflerle ilgili. 
Buna göre 2017’de yüzde 
7,3’lük bir ivme yakalayan 
büyümenin, 2021’e kadar 
aşama aşama hız kesme-
si planlanıyor. Bakan Al-
bayrak’a göre bu durum, 
dengelenme stratejisinin 
gereği. Sonrasındaki he-
defse 2021’den başlamak 
üzere ekonominin sürdü-
rülebilir bir büyüme den-
gesi yakalaması olacak. 
Dengeleme politikasının 
en kritik sonucu da enf-
lasyonun düşüşe geçme-
si. Bu yıl yüzde 20’leri gö-
ren enflasyonun, dengeli 
ekonomi modeliyle bera-
ber 2021’e gelindiğinde 
yüzde 6’lara kadar gerile-
mesi planlanıyor. Merkez 
Bankası, bu sürece azami 
ölçüde katkı sunmak için 
elindeki tüm araçları fi-
yat istikrarını oluşturmak 
üzere bağımsız bir şekilde 
kullanacak. 
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Özellikle son dönemde, birbiri 
ardına yaşanan krizler bu an-
lamda pek de yabancı olduğu-
muz bir durum da değil aslında. 
2011’den Suriye iç savaşının 
başladığı günlerden bu yana 
maruz kaldığımız darbe girişi-
mi de dahil, bizi bir anlamda 
güçlendirdi diyebiliriz. İçeride 
bulunan müzmin muhalifleri 
bir kenara bırakırsak, ülkesinin 
tehdit altında olduğunu gören 
herkes, yaşananlara ciddi an-
lamda tepki gösterdi. 2002’den 
bu yana siyasal ya da ekono-
mik krizle herhangi bir şekilde 
tanışmamış genç nesil bile bu 
imtihanı kazandı. 15 Temmuz’da 
göğsünü kurşunlara siper eden 
gencecik çocuklar, ihaneti yerle 
bir edecek bu ruhun genlerinde 
varolduğunu tüm dünyaya hay-
kırmış oldu.

KAPAK

İhtiyaçlarımızın “sınırsız” oldu-
ğu iddiası, elimizde ne var ne 
yoksa tüketmeye zorluyor bizi. 
Nefsani arzularımızı, hep daha 
fazlasını kazanma iç güdümüzü 
kontrol altına alıp, kanaati haya-
tımızın merkezine koymadığımız 
müddetçe ne kadar kazanırsak 
kazanalım, ne kadar üretirsek 
üretelim tam anlamıyla huzur-
lu olmayı başaramayacağımızı 
söylemeliyiz. 



Programın Hedefi

Yine, kalkınmanın en 
önemli göstergelerinden 
bütçe açığının GSYH’ye 
oranının da 2018 için yüz-
de 1,9; 2019 için yüzde 
1,8; 2020 için yüzde 1,9; 
2021 için yüzde 1,7; işsiz-
lik oranlarınınsa 2018 için 
yüzde 11,3; 2019 için yüz-
de 12,1; 2020 için yüzde 
11,9 ve 2021 yılı için yüzde 
10,8 olması planlanıyor.

Bakan Albayrak, “Cari 
açıkta bu yıldan itibaren 
artan turizm gelirleri ve 
ihracatı önceliklendiren 
yeni uygulamalarımızın 
devreye alınması ile bir-
likte önemli bir düşüş 
görmeye başladık. Ürün 
Gözetim Mekanizması ve 
Tarımda Milli Birlik Pro-
jesi ile gıda fiyatlarındaki 
dalgalanmaların yakın-
dan izlenerek gıda enflas-
yonu ile etkin mücadele 
edileceğiz. Kira artışına 
yönelik TÜFE bazlı dü-
zenleme, tarımda tedarik 
zincirinin iyileştirilmesi, 
bu kapsamda Ürün İzle-
me Mekanizması gibi bir-
çok aksiyonla enflasyonla 
mücadele edecek ve 2020 
yılı sonunda tek haneye 
inen enflasyonu 2021’de 
yıllık bazda yüzde 6’ya 
indireceğiz” sözleriyle di-
rekt olarak halka temas 
edecek net girişimlerde 
bulunulacağını aktarıyor.

İkinci Büyük Hedef: Cari 
Açığın Milli Gelire Oranı

Yeni Ekonomi Progra-
mı’yla, cari açığın düşü-
rülmesi hedeflenerek 
yatırımlarda öncelik veri-
lecek alanların cari açı-
ğı düşürecek sektörler 

www.optimumsinerji.com.tr
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KAPAK

Yeni Ekonomi Programı’nın en 
temel hedefi, ekonomik büyü-
menin 2018 yılı için yüzde 3,8, 
2019 yılı için yüzde 2,3, 2020 
yılı için yüzde 3,5 ve 2021 yılı 
için yüzde 5 olması. Bununla 
birlikte enflasyonu oranlarının 
2018 için yüzde 20,8; 2019 için 
yüzde 15,9; 2020 için yüzde 
9,8; 2021 yılı için yüzde 6,0 ol-
ması hedefleniyor. 

Malum olduğu üzere cari açık, 
ülkenin dışarıya sattığı ile dışarı-
dan aldığı arasında oluşan açığa 
deniyor. Diğer bir ifadeyle, dış 
ticaret açığının ortaya çıkma-
sı başka bir ülkenin kaynağını 
kullandığımız anlamına geliyor. 
Bunun ne gibi sakıncalarının 
olduğu bahsi başka bir yazı-
nın konusu, ancak Türkiye gibi 
üretim ekonomisini bir süredir 
rafa kaldırmış ülkeler için ciddi 
problemler doğuruyor. Cari açı-
ğın milli gelire oranı sürdürüle-
bilir hale gelmezse, enflasyonu 
belirli bir çerçevede tutmak da 
iyiden iyiye zorlaşıyor. 



olacağına temas ediliyor. 
Böylelikle 2021 yılında is-
tihdamın artırılıp işsizlik 
seviyesinin de dengelen-
mesi amaçlanıyor.  

En Temel Önlem:
Tasarruf

Yukarıda da ifade etti-
ğimiz gibi, tasarruf etti-
ğimiz ölçüde kalkınma 
hızımız artar ve ekonomik 
anlamda güçlü bir devlet 
haline geliriz. İhtiyaçla-
rımızın sınırsız olduğu 
savını toptan reddederek 
inancımızın bize öğüt-
lediği kanaati hayatımı-
zın merkezine koyarsak, 
o zaman krizlerle baş 
etmememiz işten bile 
olmaz. Yeni Ekonomi 
Programı’nın en temel 
maddelerinden biri de ta-
sarruf. Maliye ve Hazine 
Bakanı Berat Albayrak da 
Yeni Ekonomi Programı’nı 
açıkladığı konuşmasının 

önemli bir bölümünü ka-
muda tasarrufa ayırıyor. 

C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı 
bünyesinde oluşturulan 
Kamu Maliyesi Değişim 
ve Dönüşüm Ofisi tüm bu 
sürecin takibini ve denet-
lemesini gerçekleştire-
cek. Bakan Albayrak yine 
tasarruf tedbirleri çerçe-
vesinde Kamu-Özel İşbir-
likleri’nin verimli olması 

adına birtakım düzenle-
melerin de uygulanaca-
ğını, tasarrufun devletin 
her kademesinde yapıla-
cağının işaretlerini ver-
miş oldu.  

Türkiye’nin 2002’den bu 
yana uyguladığı ekonomi 
politikalarında en önemli 
başarılardan birinin kamu 
maliyesinde yapılan ta-
sarruflardı. Yeni Ekonomi 
Programı’nda da kamu 
maliyesindeki tasarrufun 
devam edeceğini şöyle 
söylüyor: “Kamu maliye-
sinde disiplini sağlamak 
üzere kamu gelirlerinin 
artırılmasına yönelik ted-
birler de alınıyor. Vergide 
etkin tahsilat ve kayıt dı-
şılığı azaltmak için ver-
gi süreçlerinde önemli 
iyileştirmeler yapacağız, 
etkinliği kalmamış olan 
istisna, muafiyet ve indi-
rimleri kademeli olarak 
kaldıracağız.” 

 
Bankacılık Sektörü de 
Dönüşümden Nasibini 

Alacak

Ekonomideki dalgalan-
malar nedeniyle, büyük 
firmalar borç yapılandır-
ma sürecine girdi. Yapı-
landırma sürecinden en 
çok etkilenen kurumlarsa 
bankalar oldu. Bu durum 
da piyasalarda bankaların 
varlık kalitesinin bozula-
cağına dair endişe oluş-
turuyor. 

Ortaya çıkacak duruma 
göre bankaların yapılarını 
güçlendirecek ve böyle-
likle reel sektörün kredi 
ihtiyacına cevap verecek 
ya da borç yapılandırma-
larını kolaylaştıracak kü-
resel ölçeğe uygun içeriği 
geniş bir politikalar bü-
tününü hayata geçirmeyi 
hedeflediklerini vurgulu-
yor. Binaenaleyh, Türkiye 
Kalkınma Bankası’nın ça-
lışma sahasını da geniş-
leteceklerinin altını çizen 
Berat Albayrak, Kalkınma 

Bankası’nı daha güçlü 
bir bilançoya sahip, daha 
etkin ve daha efektif bir 
bankaya dönüşeceğinin 
sinyallerini veriyor. 

Yine Albayrak, Emlak 
Bankası’nın emlak sek-
törünün taleplerine cevap 
verecek şekilde yeniden 
kurgulanacağının ve “Ver-
gi sistemimizi daha adil 
hale getirmek için vergiyi 
tabana yaymak ve dolaylı 
vergilerin payını azaltmak 
için önemli adımlar ata-
cağız. Bu amaçla istisna, 
muafiyet ve indirimler 
yeniden gözden geçirile-
rek düzenlenecek” diye-
rek vergi sisteminde de 
önemli reformlar yapıla-
cağının müjdesini veriyor. 

Yeni Bir Türkiye
Manzarası

Yeni Ekonomi Progra-

mı, Türkiye’nin 16 yıldan 
beri ekonomi alanında 
yaptığı devrim niteliğin-
deki değişimleri daha 
ileri düzeylere taşıyacak 
içerikler barındırıyor. 
Küresel ekonomik saldı-
rıların ayyukla çıktığı bu 
dönemde, atılan adımla-
rın ne kadar yararlı oldu-
ğuna daha şimdiden hep 
birlikte şahitlik ediyoruz. 
Önümüzdeki süreç, Yeni 
Ekonomi Programı’yla 
yepyeni bir Türkiye’yi inşa 
edecek. Millet olarak, 
STK-Kamu-Özel Sektör 
ayrımı yapmaksızın hep 
birlikte taşın altına elimi-
zi koymalıyız. Unutmaya-
lım, büyük Türkiye sade-
ce bizim değil tüm dünya 
mazlumlarının özlediği 
ve beklediği bir kızıl elma 
haline geldi. Bu ideali re-
alize etmek sorumluluk 
sahibi her Türk vatanda-
şının ödevi olmalı. 
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Bürokraside araç kullanımından 
personel istihdamına, harcırah-
tan kişisel diğer harcamalara 
kadar pek çok kalemde tasarruf 
sağlanarak 2019 yılında 60 mil-
yar tl daha az harcama yapılma-
sı planlanıyor. Bu sayede genel 
bütçeye ve ekonomiye 76 milyar 
tl katkı sağlanmış olunacak. Ta-
sarruf-ta hedefin tutturulabil-
mesi amacıyla 2019 için ihalesi 
yapılmış yahut yapılmamış tüm 
projelerle ilgili askıya alınma 
kararı hayata geçirilecek. 

KAPAK

Yeni Ekonomi Programı’nda 
bankalarla ilgili çalışmaların da 
olduğunu dile getiren Bakan 
Albayrak, bankacılık sektöründe 
güçlü yapının devam etmesi ve 
bankaların reel sektörü finanse 
etmeyi sürdürmesinin temini-
ni Yeni Ekonomi Programı’nın 
en önemli önceliklerinden biri 
olduğunu söylüyor. Bunu ger-
çekleştirmek de istihdamın 
sürdürülebilir hale gelmesi ve 
vergi gelirlerinin teminat altı-
na alınması için zaruri. Bakan 
Albayrak bunu sağlamak üzere 
bankaların hali hazırdaki finan-
sal yapılarını ve aktif kalitelerini 
ortaya koymak üzere hızlı bir şe-
kilde değerlendirme çalışmaları 
başlatacaklarını anlatıyor. 



Dr. Abdullah ALTUN
İktisat Doktoru
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MAKALE

Küresel ekonomi politikaları-
nın son dönemdeki en önemli 
aktörlerinden Çin Halk Cum-
huriyeti’yle, Trump’ın başkan-
lığında neredeyse tüm dünyayı 
karşısına almayı hedefleyen 
ABD arasındaki ekonomik sa-
vaş, görünenin çok ötesinde 
unsurlar barındırıyor. Matruşka 
bebeği gibi her yeni bilinmeye-
nin içerisinden başka bir bilin-
meyen çıkan bu mücadelenin 
sonucu dünyanın tamamını 
etkileyecek.  



MAKALE

M
atruşka bebekle-
rini zannederim 
d u y m a y a n ı m ı z 

yoktur. Hele Rusya’ya 
bir vesile ile yolu dü-
şenlerin muhtemeldir ki 
evlerinde Rusya hatırası 
olarak bu bebeklerden 
bir veya birkaç tane bu-
lunmaktadır. Bu bebek-
lerin genel özelliği ilk 
bakışta ortada bir adet 
bebek görülmesidir. Ne 
var ki o bebek iki par-
çaya ayrılabilmekte ve 
içinden bir bebek daha 
çıkmaktadır. Bu bebek 
de ikiye ayrılabilmekte, 

derken bu içeriden yeni 
bebekler çıkması mese-
lesi ta ki en içteki bebe-
ğe ulaşana kadar devam 
etmektedir. 

Bugünlerde dün-
ya gündemini meşgul 
eden ve ABD Başkanı 
Trump’ın fitilini ateş-
lediği konu ticaret sa-
vaşları. ABD’nin baş-
langıçta Çin’i hedef 
almasıyla başlayan ama 
Çin ile sınırlı kalmayan 
yaptırımlar dizisi mu-
hatap ülkelerin de kar-
şılık vermesiyle küresel 

ekonomiyi farklı bir ge-
rilimin eşiğine getirdi. 
Tabi bu süreçte politika-
cıların ve ekonomistle-
rin tartışmaları, ticaret 
savaşları olarak adlan-
dırılan bu olgunun aynı 
matruşka bebeklerinin 
en dışındaki bebekler 
misali meselenin belki 
de en dış yüzeyi olduğu-
nu gösterdi. 

ABD Başkanı Trump’ın 
Çin’e ticari yaptırımla-
rının temelinde ABD ve 
Çin arasındaki ticaret-
te ABD’nin artan tica-
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MAKALE

ret açıklığı gösterildi. 
Tablo 1’de Çin İstatistik 
Yıllıklarından derlediği-
miz verilerle ABD ile Çin 
arasındaki 2010 ve 2016 
yılları arasındaki ticaret 
verileri bulunuyor.

Tablo 1’deki rakamla-
ra bakınca ABD’nin Çin 
ile ticareti açık veriyor. 
İşte en dıştaki matruşka 
bebeği de bu aslında…

KATMA DEĞER
TİCARETİ VERİ

TABANI

Nobel ödüllü ekono-
mist Paul Krugman, yine 
Nobel ödüllü Joseph 
Stiglitz, Türkiye’nin ya-
kından tanıdığı Türk 
asıllı ekonomist Dani 
Rodrik ve yine dünyaca 
ünlü ekonomist Richard 
Baldwin gibi isimler ge-
rek twitter üzerinden 
gerek yazdıkları maka-
lelerde bu yaklaşımın 
yanlış olduğunu vurgu-

ladılar. Söylemlerinin 
özeti şuydu: İşe katma 
değer ticareti açısından 
bakılırsa bu rakamlar 
gerçeği yansıtmıyor ve 
ABD ile Çin arasındaki 
ticaret açıklığı yukarıda-
ki tabloda gördüğümüz 
kadar yüksek değil. As-
lında bu konu benim de 
alanım olan Küresel De-
ğer Zincirleri ile çok ilgi-
li. Kısaca artan ara mal 
ticaretinin ulaştığı dü-

zey geleneksel brüt is-
tatistiklerin çok bilinen 
mükerrer kayıt proble-
mini ortaya çıkarıyordu. 
Sırf bunun için de OECD 
ve Dünya Ticaret Örgütü 
2013 yılında ilk versiyo-
nunu yayınladıkları Kat-
ma Değer Ticareti Veri 
Tabanını (TiVA) geliştir-
mişlerdi. 

Bu noktayı biraz daha 
aydınlatmak için iPhone 
örneğinden gidelim. Ko-
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Çin’in 400 milyar dolarlara va-
ran ihracatına (ABD’nin Çin’den 
ithalatı aynı zamanda) rağmen 
Çin’in ABD’den ithalatı (aynı 
zamanda ABD’nin Çin’e ihraca-
tı) 150 milyar dolarların altında. 
2010 yılında ABD’nin Çin ile ti-
caretinden olan açıklık 181 mil-
yar dolar iken 2016 yılında bu 
rakam 251 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiş. 



MAKALE

nuyu bilenlerin çok defa 
karşılaşmış olduklarını 
düşündüğüm bu örnek 
aslında TiVA veri taba-
nının oluşturulmasın-
daki önemli gerekçeleri 
de ortaya koyuyor. TiVA 
veritabanıyla ilgili OECD 
ve Dünya Ticaret Örgü-
tü’nün 2012 tarihli ortak 
bir not dokümanı var. 
Burada Xing ve Detert’in 
2010 yılında yaptıkları 
bir çalışmaya atıfta bu-
lunularak, hem oradaki 
iPhone 3G için yapılan 
hangi parça hangi ül-
keden temin ediliyor ve 

maliyeti nedir analizini 
iPhone 4G için tekrarlı-
yorlar. 

Tablo 2’de görüldüğü 
üzere Kore’den tedarik 
edilen çok ciddi bir girdi 
var. Yine ABD, Almanya 
ve Tayvan’ın tedarik dü-
zeyi de ciddi noktalarda. 
Burada şunu belirtelim 
Çin’in 6,50 dolar kadar 
montajdan dolayı bir 
katma değeri oluşmakta 
ve diğer kısmının için-
de yer almakta. OECD 
ve Dünya Ticaret Örgü-
tü’nün ortak hazırladı-

ğı kavramsal notlarda 
Tablo 2’de gösterdiğimiz 
analizin üzerine brüt is-
tatistikler ile ABD ve Çin 
arasındaki ticaret den-
gesi ile yukarıdaki çö-
zümlemeyi dikkate alan 
katma değer cinsinden 
bir ticaret dengesi analizi 
yapılmış. Bunun için yu-
karıdaki toplam maliyet 
tutarından yani 187,51 
dolar üzerinden Çin ta-
rafından 10 milyon adet 
iPhone 4G’nin ABD’ye 
ihraç edildiği durum ra-
kamlarla Tablo 3’teki 
şekliyle ortaya konmuş.
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Çin’den ihraç edilecek 10 
milyon adet iPhone 4G, 1 
milyar 875 milyon dolarlık 
bir ihracat hacmi demek. Fa-
kat ABD’den bu kadar iPhone 
4G üretimi için gelecek tutar 
229 milyon dolar olacağı için 
aradaki ticaret dengesi 1 mil-
yar 646 milyon dolar düze-
yinde oluyor. 



Bu geleneksel brüt 
istatistiklerle yapılan 
hesaplamadır. Katma 
değer olarak olaya bak-
tığımızda ise aslında Çin 
bu süreçte sadece mon-
taj ile 65 milyon dolarlık 
bir katkı yapıyor, ABD ile 
arasındaki katma değer 
cinsinden ticaret den-
gesi 65 milyon olarak 
gerçekleşiyor. ABD’nin 
brüt istatistiklerde Çin 
ile arasındaki ticaret 
dengesi olarak gözüken 
rakamlar aslında katma 
değer cinsinden ABD ile 
G. Kore, Tayvan ve Al-
manya arasındaki tica-
ret dengelerini örtüyor.

Bu noktada Çin ekono-
misi ile ilgili bazı istatis-
tiklere daha dikkati çek-
mek istiyorum. Burada 

gördüğümüz rakamlar 
Çin’in yerli üretimindeki 
girdi temelinde ortaya 
konulan yabancı katma 
değerleri ifade ediyor. 
Buna ek olarak sermaye 
eksenli Çin ve yabancı 
aktörler ayrımı yapıldı-
ğında da ilginç istatis-
tikler göze çarpıyor. Bu 
istatistiklere geçmeden 
önce Çin’in ithalat ve 
ihracat hacimlerine bir 
göz atalım. Tablo 4’te 
görüldüğü gibi Çin’in ih-
racatı dediğimizde 2 tril-
yon doların üzerinde bir 
hacimden, Çin’in ithalatı 
dediğimizde ise 1,5 tril-
yon doların üzerinde bir 
hacimden bahsediyo-
ruz. Bununla eş zamanlı 
gerçekleşen 500 milyar-
lar düzeyinde bir ticaret 
fazlası artışına da şahit 

oluyoruz. Bu ticaret faz-
lasının nerdeyse yarısı 
da brüt olarak bakılırsa 
Çin’in ABD ile olan ti-
caretinden. Fakat olaya 
katma değer cinsinden 
baktığımızda bunun bo-
yut değiştirdiğine yuka-
rıda değinmiştik. Bu se-
fer sermaye bağlamında 
bu ticareti biraz daha 
çözümleyelim. 

Çin İstatistik Yıllık-
larından 2000, 2006 ve 
2011 yılları için Çin en-
düstriyel üretiminin ne 
kadarının Çin firmaları 
tarafından, ne kadarı-
nın Hong Kong, Macao 
ve Tayvan fonlu firmalar 
tarafından ne kadarı da 
yabancılar yatırımlı fir-
malar tarafından ger-
çekleştirildiğini hesap-
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ladığımızda 2000 yılında 
% 15, 2006 yılında % 21 
ve 2011 yılında % 17 ka-
darının yabancı yatırımı 
firmalar tarafından ger-
çekleştirildiğini görüyo-
ruz. Çin firmaları 2000 
yılında % 72,6 kadarını, 
2006 yılında % 68 ka-
darını ve 2011 yılında % 
74 kadarını gerçekleş-

tirmişler. Mal ithalat ve 
ihracatının ne kadarını 
yabancı yatırımlı firma-
lar gerçekleştirmiş diye 
baktığımızda ise (bu is-
tatistikleri yakın yıllara 
kadar bulabildik) şaşır-
tıcı sonuçlar görünü-
yor... Tablo 5’te görüldü-
ğü üzere hem ihracatın 
hem de ithalatın % 50 

kadarı yabancı yatırım-
lı firmalar tarafından 
gerçekleştirilmiş. Hatta 
2006 yılında bu oran % 
55’lere yaklaşmış. 

TRUMP ÇİN’İ
TEKNOLOJİ

KOPYALAMAKLA
SUÇLUYOR

ABD Başkanı Trump’ın 
Çin’i suçladığı bir konu 
bizi bir diğer matruşka 
bebeği ile tanıştıracak. 
Trump, Çin’i teknolo-
ji kopyalamakla, pa-
tent vb. telif haklarını 
hiçe saymakla suçluyor. 
ABD’nin bilim ve tekno-
loji üretiminde uzun yıl-
lardır bir üstünlüğü var. 
Bunu sadece bilim ve 
teknoloji ile sınırlama-

yalım bir de kültürel te-
lif vb. başlıkları da içine 
dahil edelim. 

Bu arada ABD’nin ro-
yalti ve lisans ihraca-
tındaki rolünü ortaya 
koyacak bazı rakamla-
ra değinmek istiyorum. 
Tablo 6’da önde gelen 
birkaç ülke ile ABD’nin 
royalti ve lisans ihraca-
tını görüyoruz. Dünya 
Bankası’nın Dünya Kal-
kınma Göstergelerinden 
derlediğimiz bu veride 
ABD’nin 2017 yılında 
130 milyar dolarla ci-

varı gerçekleşen royal-
ti ve lisans ihracatıyla 
diğerlerinin ne kadar 
da önünde olduğu açık-
ça görülmekte. Takip 
edenlerin en fazla 20 
milyar dolarlar civarın-
da seyrettiğini vurgula-
makta yarar var.

ABD bu royalti ve li-
sans ihracatı tutarlarıyla 
dünyadaki tüm royalti ve 
lisans ihracat toplamın-
da da ciddi bir paya sa-
hip. Tablo 7’de 1980’den 
günümüze ABD’nin pa-
yını gösterdik. Bu pay da 
80’lerden günümüze bir 
azalma gözükse de pay 
hala çok yüksek düzey-
deler. Aslında günümüz 
küresel ekonomisinin 
omurgasını Küresel De-
ğer Zincirleri’nin oluş-
turduğu düşünüldü-
ğünde ve onlara temel 
oluşturacak Bilimsel ve 
Kültürel Değer Zincirle-
ri dikkate alındığında bu 
rakamlar küresel reka-

betin göz ardı edilme-
mesi gereken başka bir 
boyutunu daha ortaya 
koyuyor. Fakat bu pay-
daki azalma ne kadar 
ABD menşeli ulusaşırı 
firmaların küreselleşme 
stratejileri bağlamında 
yayılımcı politikaları ile 
başka noktalardan ro-
yalti ve lisans üretimi ve 
ihracı yaptıklarıyla da il-
gili olabilir. 

ÇİN’İN YABANCI
YATIRIM STOĞU

Bir matruşka bebeğini 
de daha geçtik ama daha 
bitmedi. Çin son yıllarda 
küresel arenada farklı 
şekillerde de boy gös-
termeye başladı. Çin’in 
uzak doğudaki etkinliği 
o tarafa gitme fırsatı ya-
kalayanların gözünden 
kaçmamıştır. Afrika’da 
da benzeri etkinlik ve di-
ğer başka yerlerde de… 
Tabi bu etkinlik artırımı 
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Tabi Çin modern dünyanın 
ana üretim üslerinden biri 
olmaya başladıktan sonra 
hem yüksek teknoloji üre-
timinin topraklarında ger-
çekleşmesinden kaynaklı ve 
eş zamanlı insan gücünün 
yükselişinden kaynaklı (bi-
limsel, kültürel ve sportif 
aktivitelerde Çinlilerin elde 
ettiği başarılar hepimizin 
malumudur) bilgiyi ve tek-
nolojiyi yakalayabilme ve 
uygulayabilme potansiye-
lin çok arttırdı. Tabi mevcut 
royalti ve lisans haklarının 
nasıl yeni oyuncuların ben-
zer alanlara girmesini bile 
engellemeye yönelik tasar-
landığını düşündüğümüzde, 
Çin’i bu şekilde oyun dışın-
da tutabilmeleri pek müm-
kün olmadı. 
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ne düzeyde gerçekleş-
mekte ona bakmak la-
zım. Tablo 8’de Çin’deki 
doğrudan yabancı ya-
tırım stokunu ve Çin’in 
yurtdışındaki doğrudan 
yabancı yatırım stokunu 
hacim olarak görebili-
riz. 2017 yılında içeride-
ki stok neredeyse 3 tril-
yon dolar seviyelerine 

gelmiş. Yukarıda hem 
katma değer açısından 
hem de sermaye açısın-
dan incelediğimiz tablo-
larla gayet uyumlu bir 
stok rakamı bu aslında. 
Fakat ilginç olan Çin’in 
dışarıdaki doğrudan ya-
bancı yatırım stoku 2017 
itibariyle 1,5 trilyon do-
lar seviyelerine gelmiş. 

Daha anlaşılır olma-
sı için Çin’in dışarıdaki 
doğrudan yabancı yatı-
rım stoğunun içerideki 
stoğa oranına bakalım. 
Tablo 9 bu oranı göster-
mektedir. 2005 yılında 
% 14 seviyelerinde olan 
bu oran 2017 yılında % 
50’lerin üzerine çıkmış-
tır. Bu oran gitgide de 
artmaktadır. Çin sanki 
kendisine biçilen rolün 
dışında oyun kurucu 
rolünü pekiştirmekte 
gibi…

Şimdilik bu kadar 
matruşka bebek açabil-
meyi başarabildim ben 
halihazırda. Bakalım 
önümüzdeki günlerde-
ki gelişmeler daha kaç 
matruşka bebekle bizi 
tanıştıracak?
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Hayatta kalmak isteyen 
her marka ve siyasi oluşu-
mun artık bir algı ve itibar 
yönetim merkezi, sistemi 
olmak, hedefte olan bir si-
yasi akım ve liderseniz bir 
algı yönetiminiz mutlaka 
olmak zorunda.

Algı ve itibar yönetimi 
Türkiye’nin çok aşina ol-
madığı bir kavram. Ancak 
artık dünya kamuoyu algı 
ile yönetiliyor, hedef alını-
yor ve devre dışı bırakılı-
yor. Algı hem bir taarruz 
hem de savunma aracı 
olarak kullanılabiliyor. 
Türkiye’de kısmen büyük 
markalar algı ve itibar 
yönetimi ile ilgileniyor. 
Ancak algı, özellikle giz-
li servisler ve emperyal 

güçler tarafından hedef 
ülke ve liderleri devre dışı 
bırakmak için kullanılan 
güçlü bir suikast silahı 
aynı zamanda. 

Mesela bir dönem he-
defte olan Ugandalı Müs-

lüman Lider İdi Amin için 
yamyam algısı oluştu-
rulmuş, dünya kamuoyu 
önünde itibarsızlaştırıl-
mıştı. Ya da Irak’ın kimya-
sal silah ürettiği algısı ile 
dünya kamuoyunun şuur 
altı tecavüze uğramış ve 

ALGI
Ali ŞAHİN

Irak’a bir algı savaşı açıl-
mıştı...

Dünya siyasetinde aslı 
olmayan ama hede-
fe ulaşmış yüzlerce algı 
operasyonu ya da sui-
kastından bahsedebilir, 
örnekleri genişletebiliriz. 
Siyaset ve ekonominin en 
önemli dinamiklerinden 
biri güvendir. Siyaset ve 
ekonomi güvenle ayakta 
kalır. Güven kayboldu mu 
siyasi ve ekonomik borsa 
dibe vurur. Algı şimdiler-
de post-modern bir savaş 

yöntemi olarak kullanılı-
yor. Trilyonlarca dolarla 
hedef ülke ve liderlere 
fiziki savaş açmaya gerek 
yok.

Oluşturulan menfi al-
gılarla iktidarlar dev-
rilebildiği gibi müspet 
algılarla da yeni iktidar 
ve “masum” liderler pi-
yasa sürülebiliyor. Algı 
yönetimiyle azılı bir ka-
tili son derece masum 
ve günahsız bir kimliğe 
büründürüp, estetik bir 
operasyonla geçmişini 

silebiliyorsunuz. Dahası 
algıyı profesyonel şekilde 
kim kullanıyor ise günde-
mi de o belirliyor ve kar-
şı tarafı sürekli savunma 
pozisyonuna mahkûm 
hale getiriyor.

Algının Türkiye’de son 
derece etkili ve profesyo-
nelce kullanıldığı bir dö-
nem yaşadık. 7 Haziran 
seçimlerinde Türkiye ve 
AK Parti bir algı operasyo-
nu ile karşı karşıya kaldı. 7 
Haziran’da algı operasyo-
nunun bir tarafı bitirme-
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yi diğer tarafı büyütmeyi 
hedef aldığını somut bir 
şekilde yaşayarak görmüş 
olduk. Bir bakıma algı-
nın profesyonel bir savaş 
yöntemi olarak nasıl kul-
lanıldığını ve nasıl sonuç-
lar ortaya koyabileceğini 7 
Haziran’da gözlemledik.

Halkı tahrik edip şidde-
te yönlendirerek 52 ki-
şinin ölümüne sebebiyet 
veren ve PKK terör örgü-
tünün siyasi uzantısı olan 
bir parti lideri tv, gazete, 
sosyal medya mecraların-
da yürütülen etkin bir algı 
hipnozu ile masumlaştırıl-
dı. 

Yaşlı babası ve başör-
tülü annesinin eli öptü-
rülerek seçim kampan-
yalarına start verdirildi. 

Ardından ratingli bir ka-
nalda eline saz tutuştu-
rularak sizden biri imajı 
inşa edildi. Kamuoyunun 
şuur altına düzenlenen 
bir algı operasyonu ile 
söz konusu lider masum-
laştırıldı, sempatikleşti-
rildi ve “oy verilmeli” al-
gısı yayıldı. Menfi algının 
hedefinde ise AK Parti ve 
Erdoğan vardı. “Diktatör, 
Otoriter, 17 Aralık ve Sa-
ray” algılarıyla kamuoyu-
nun şuur altı hipnoz edi-
lip, zehirlendi. 

Hayatta kalmak isteyen 
her marka ve siyasi olu-
şumun artık bir algı ve 
itibar yönetim merkezi, 
sistemi olmak zorunda:

1- Algı gündeminin he-
defi olan değil Algı gün-

demini belirlemek,

2- Algı saldırılarını he-
nüz başlamadan tespit 
ve doğmadan sona erdir-
mek,

3- İçerden ya da dışar-
dan başlatılmış bir Algı 
saldırısı ile mücadele ve 
etkisiz hale getirmek için.

Yeryüzünde iki kesim 
var... Gündemi belirleyen 
ve gündemi belirlenen... 
Kendi gündeminizi  yöne-
timiniz olmadan belirle-
yip yönetemezsiniz.

Hele ki hedefte olan bir 
siyasi akım ve liderseniz 
bir algı yönetiminiz mut-
laka olmak zorunda.

Nüve Etiket bir                                    markasıdır.

 Ürünleri Etiketleri
Kozmetik Ürün Etiketleri

Ürün Etiketleri

+90 (216) 379 6 379
Dumlupınar Mah. Tünel Sok. No:2  Pendik / İstanbul

w w w .  n u v e e t i k e t  . c o m
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Ajjna’yı açma fikri nasıl
ortaya çıktı?

Açıkçası sektördeki 
vizyon daralması beni 
en çok bu işe iten unsur 
oldu. Yeni açılan onlar-
ca mekânın özgünlükten 
uzak ve birbirine çok ya-
kın konseptlerde olması, 
Türkiye’deki ürün ve kon-
sept gelişimi noktasında 
durağanlığı gözler önüne 
sermeye başladı. Bu sek-
törün de iyi bir müşterisi 
olunca, özellikle yurtdı-
şında gelişen konseptlere 
duyarsız kalınması müş-
teri tatminsizliğini göz-
lemleme şansı verdi. Yıl-
lardır yaptığım gözlemler 
de yeni bir yatırımı bizim 

için makul kıldı. 

FARKIMIZ
KONSEPTİMİZ

Ajjna’da sizi diğer işlet-
melerden ayıran en özgün 
farkınız?

Açıkçası konseptimiz. 
Ben bu sürece başlarken, 
sadece yatırımcı pozis-
yonunda olmamayı be-
nimseyerek yola çıktım. 
Mutfak Sanatları Aka-
demisi’nde başlayan ve 
3 yıl gibi ciddi bir süreci 
kapsayan profesyonel ça-
lışma sürecimiz var. Bu 
süreçte gerek yurtiçinde 
gerek yurtdışında yaptı-
ğımız araştırmalar, isti-
şareler sonucunda tama-
men özgün bir konsept 

ortaya çıkardık. Bugün 
yaşanılan sürece baktığı-
mızda gerek ürün, gerek 
mimari, gerek servis için 
bizzat yerinde araştır-
malar yaptığımız 8 ülke 
mevcut. Ve tamamı Av-
rupa ülkeleri. Açıkçası 
yola çıkarken yüzümüzü 
batıya dönerek çıktık. Bu 
da hedeflerimizi radikal 
şekilde belirginleştirdi. 
Ayrıca mekân içindeki 
müzik algımız çok farklı. 
Caz müziği benimsiyoruz. 
Mekanımızda piyanomuz 
da mevcut. Bazı akşam-
lar ve özellikle hafta sonu 
kahvaltılarımızı piyano 
eşliğinde planladık. Mi-
safirlerimizin damağına 
olduğu kadar ruhuna da 
hitap etmek istiyoruz.

MUSTAFA YAŞAROĞLU:  “Ajjna’yı 
global bir Türk markası haline getirmek 
en büyük hedefimiz…”

Türkiye’de son yıllar-
da birbiri ardına açılan 
restaurant zincirleri, yal-
nızca ülkemizde değil 
yurt dışında da açtıkları 
şubeleriyle adlarından 
söz ettiriyorlar. Kuşku-
suz, sunulan yemeklerin 
lezzeti kadar mekanla-
rın konsepti ve temizliği 
de oldukça önemli. İşte 
farklı bir konseptle müş-
terilerine merhaba diyen 
Ajjna, rakiplerine bu an-
lamda fark atıyor. Musta-
fa Yaşaroğlu ile Ajjna’yı 
ve sektördeki gelişmeleri 
konuştuk…

Söyleşi: Erdem ÜDÜK

Nargile Doğu’ya mahsus 
bir kültürü temsil edi-
yor. Neden Ajjna’da hem 
nargileyi hem de italyan 
mutfağını birlikte sunmak 
istediniz?

Aslında temelde bak-
tığımızda günümüzde 
“dünya mutfağı” sunan 
işletmelerde ağırlıklı İtal-
yan yemekler var. Bugün 
makarna ve pizza olma-
yan bir “dünya mutfağı” 
konsepti yok. Ama bu 
ürünlerin ne kadar hak-
kı veriliyor tartışmalıyız. 
Biz de mutfağımızı İtalyan 
mutfağını benimseyerek 
temellendirdik. Zira iyi bir 
İtalyan mutfağını dene-
yimlemeniz için “fine di-
ning” olarak tabir edilen 
elit restaurantları tercih 
etmeniz gerekiyor. Biz 
gerçek İtalyan mutfağını 
“fine dining” ve “all day 
dining” tarzlarının ara-
sında konumlandırdık. Bu 
şekilde kaliteyi biraz daha 
ulaşılabilir hale getirmeyi 
amaçladık. 

AJJNA 3. GÖZ
ÇAKRASI DEMEK

Bilmeyenler için Ajjna ne 
anlama geliyor?

Ajjna hint felsefesinde 3. 
Göz çakrasının adı. Sezgi-
sel farkındalığı sembolize 
ediyor. Mistik bir kavram 
açıkçası.

Ajjna’yı 3 kelimeyle anlat-
manızı istesem?

Bizim 3 sloganımız var. 
“Keyfin Ajjnası”, “Ruhun 
Ajjnası” ve “Lezzetin Ajj-
nası”.

Müşteri gözüyle baksanız 
Ajjna’ya ilk defa gelecek 
bir misafirinize ne öne-
rirsiniz yemek ve içecek 
olarak?

En iddialı olduğumuz 
ürünler Makarna ve piz-
za. Bu iki ürün grubu 
için çok ciddi çalışmalar 
yaptık. Mutfağımızı da bu 
konularda uzman kişilere 
emanet ettik. Makarna-

larımız Türkiye’de yaygın 
olmayan şekilde taze ola-
rak kendi mutfağımızda 
yapılıyor. Pizzalarımızı da 
İtalya’dan özel olarak ge-
tirttiğimiz ve en orijinal 
sonuçları alabildiğimiz 
fırınımızda pişiriyoruz. 
Bunun dışında başlan-
gıçlar ve salatalarda da 
orijinal ürünlerimiz var. 
İçecek konusu en iddi-
alı olduğumuz alanlar-
dan biri. Alkolsüz kokteyl 
noktasında alanında çok 
uzman isimlerden da-
nışmanlık aldık. Sunum-
larda sadeliğe ve şıklığa 
özen gösteriyoruz. Çünkü 
ürünlerimize güveniyo-
ruz. İtalyan ekolünün en 
önemli unsurlarından biri 
olan kahve noktasında da 
hassasız. Her yerde layığı 
ile bulunamayacak ürün-
lerimiz var. Özellikle kah-
veyi bilen misafirlerimiz 
menümüzde bazı ürünleri 
gördüğünde dahi mut-
lu oluyor. Ama bizim için 
önemli olan, tadım yap-
tıklarında onların mutlu-
luğuna şahit olmak. Bunu 
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gördüğümüzde kararla-
rımızın doğru olduğuna 
emin oluyoruz. Bu da bizi 
mutlu ediyor.

HEDEFİMİZ
ULUSLARARASI BİR 
MARKA HALİNE
GELMEK

Ajjna’yı 5 yıl sonra nerede 
görüyorsunuz?

Ajjna yı 5 yıl sonra ulus-
lararası bir marka haline 
getirme hedefimiz var. 
Bunu Ortadoğu’da ya-
yılarak değil, Avrupa’da 
yayılarak yapmak istiyo-
ruz. Bütün planlarımız bu 
doğrultuda.

Ajjna’ya dair en büyük ha-
yaliniz nedir?

Ajjna’yı global bir Türk 
markası haline getirmek 
en büyük hedefimiz. Evet 
her şey hayal ile başlı-
yor ama ben artık buna 
hayal demiyorum. Tüm 
çalışmalarımız bu hedefi 
gerçekleştirmek yönün-
de. Vizyonumuza güveni-
yoruz.

Ajjna ne kadar bütçe ile 
kuruldu ve kaç kişi istih-
dam ediyor?

Ajjna yaklaşık 12 milyon 
tl gibi bir bütçe ile faa-
liyete geçti. Yatırımların 
sürekli ertelendiği böyle 
bir dönemde bu yatırımı 
yapmak elbette güç oldu. 
Dövizdeki hareketliliği 
düşündüğümüzde reel 
yatırım bütçemiz bunun 

çok üzerinde şu an. Ama 
ülkemizin istihdamına ve 
ekonomisine böylesine 
bir ortamda katkı sağla-
mış olmak gurur verici 
bizim için. Hiç keşke de-
medik. Şu anda yaklaşık 
60 personelimiz var. Orta 
vadede 75 personel öngö-
rüyoruz. 

Şubeleşme planınız var 
m ı?

Şubeleşme stratejimizi 
Avrupa üzerine kuruyo-
ruz. Ama elbette önce-
sinde yurtiçi 3 şube için 
çalışmalarımız sürüyor. 
Ardından belirlediğimiz 
Avrupa şehirlerinde iler-
lemeyi hedefliyoruz. Bu-
nunla ilgili fizibilite ça-
lışmalarına hız verdik. 
Profesyonel ekibimiz ve 
danışmanlarımızla bu sü-
reci hızlandırıyoruz. 

YATIRIMLARIN ERTELENDİĞİ BİR 
DÖNEMDE YATIRIM YAPMIŞ OLDUK
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“FABRİKA AYARLARINA”
  DÖNERKEN

Hasan Hüseyin ÖZ
Senarist-Yazar

Metropolün tek bilgilen-
me aracı televizyon, sosyal 
medya. Bu araçlardan ancak 
malumat devşirebilirsiniz. 
Malumatta kalırsanız ancak 
köksap bitki/rizom yapar. Sizi 
köklerinizden koparır. Eliniz-
den kavramları alır. Böylece 
algınız her türlü tehlikeye açık 
hale gelir.
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1
5 Temmuz’da içim-
den gelmese de 
medyaya direniş-

ten bir paye vermiştim. 
İçimden gelmedi çünkü 
medyanın o an bile dire-
nişin ruhundan habersiz 
olduğunu biliyordum. Sa-
dece olayı kurgu düzeyin-
de ele alıyordu. Evet, bazı 
noktalarda direniş çağrısı 
yaptılar. Cumhurbaşka-
nıyla iletişim kurulması-
nı sağladılar. Bazı med-
ya kuruluşlarına baskın 
yapıldığında direnenler 
oldu. Fakat darbe görü-
nümlü işgal girişiminin 
hemen iki gün sonrasın-
da sokaklardaki direniş 
ruhunun üzerini örtmek 
için programlar yapılmaya 
başladı. Hatta öyle ki bazı 
programlar otopark kap-
ma yarışına döndü. Yani 
medya fabrika ayarlarına 
hemen döndü. 

Daha sonraki süreç fe-
caati ortaya koydu. 5 n 1 k 
programının sahibi Cüneyt 

Özdemir şehitler üzerin-
den bir program yaptı. O 
“herşeyin ortaya döküldü-
ğü gün” hesapsız kitapsız 
bir şekilde sokağa çıkan 
“gizli” orduların müca-
delesi piyasaya sürüldü 
ve bir kâr hanesine dö-
nüştürüldü. Kimse bana 
o direnişin ebedileştiril-
diğini söylemesin. Bazen 
olayı anlatan bizzat olayın 
karartıcısıdır. Daha düne 
kadar o sokağa çıkan 
ruha düşman olan birile-
rinin “gece demokrasi için 
çıktılar” diyerek övgüler 
düzmesi, olayı saptırmak, 
hatta olayın üzerini ört-
mek gayesi güttüğü apa-
çık ortadadır. Alev Alatlı’yı 
analım o zaman. Türkiye 
büyük bir yalan yaşıyor… 
Ben de ekleyeyim: yalanı 
yaşamaktan zevk alıyor 
maalesef Türkiye. 

DİRENİŞ RUHUNUN
KÖKÜNE KİBRİT SUYU

O gece direnenler iki gün 
sonra tanımadıkları koku-
ların meydanlara doluştu-

ğu gördü ve işlerinin başı-
na döndü. Hızır’ın geldiği 
gece saf ve kokusuzdu. 
Kalplerde sekinet vardı. 
Dediğim gibi ne hesap ne 
kitap kalmıştı. Sadece gö-
nülden bir yolculuk vardı. 
İki gün geçti, hesap defte-
re dökülmeye başladı. Kâr 
hanesinde bizimkiler yine 
temiz ekmeklerinin ba-
şına dönmüşken, Türkiye 
kahramanlık enflasyonu 
yaşamaya başladı. Korna-
lar çalınmazsa saldırıya 
maruz kalıyordunuz. Daha 
dün yanında birini kaybet-
miş bir yiğit, başını önü-
ne eğip yolunda yürüdü 
ve kendi dükkanına gitti. 
Karnaval havasında yiğit-
lik olmazdı. Televizyonlara 

baktı, şaşırdı. Kahraman-

lık türkülerinde gerdan 

kıran tipler arasında yi-

ğitliğin ne işi vardı. Neyse, 

dedi, nasılsa biz ölmeye 

alışığız, o gün yine mey-

danlara çıkarız. Hikâye 

bundan ibaretti.
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Televizyonlar eski ko-
kuşmuş dizilerine dönü-
yorlardı. Korkunç bir za-
mandı. Kim başarılı oldu 
emin olamadık. Zaten be-
nim için uzun zamandır en 
kıymetli soru da buydu. 

NEDAMETİN GÖSTERİ 
SAHNESİ 

Televizyonlarda kayık-
çı kavgası arasında, eski 
FETÖ’cüler arz-ı endam 
etmeye başladı. Sahte ne-
damet arasında operasyo-
nun devamını sağlıyorlar-
dı. Kırk yıllık bir hikâyenin 
nedameti olur mu? Ama 
medya için günah çıkarma 
seansları iyi tutuyordu. 
Magazinel boyut oluştu-
rularak 15 Temmuz dire-
nişinin köküne kibrit suyu 
dökülmeye devam edildi. 
Oysa nedametin ödülü, 
köşeye çekilip affı bekle-
mektir. Fakat bu gelenek-
sel toplumlar için geçer-
li bir erdemdir. Modern 
dünya gösteri toplumu-
dur. Medya bunun aracı-
dır. Nedamet dahi gösteri 

için kullanılmalıdır. Medya 
bunu düşünürken, ömrü-
nün çoğunluğu operas-
yonla geçmiş biri için ise 
durum operasyonun de-
vamından ibarettir. Adam-
lar açık seçik operasyon 
çektiler. FETÖ’yü güya 
eleştiriyorlardı. Fakat alt 
metin beynin arkasına 
yüceltilmiş bir nesneyi 
yerleştiriyordu. Sunucu 
kendince işini yaptığını 
düşünürken, operasyonun 
nesnesi olduğunun farkı-
na bile varamıyordu. O da 
işini yapıyordu ne de olsa.

Örneğin biri, sır kav-
ramının hakkını verecek 
cevaplar veriyordu. Oysa 
biz biliyorduk ki, FETÖ her 
şeyi sır üzerine inşa etmiş-
ti. Daha doğrusu kendinde 
içre kendinden menkul 

Metropol ruhu işte. Bir ev-
den cenaze çıkar, komşu 
apartmanda düğün yapılır. 
Segmenter bir toplum. 241 
şehidin verildiği geceden 
iki gün sonra eski ayarlara 
dönülünce tuhaf manzaralar 
ortaya çıktı. Bir yanda Kur’an 
okunuyordu, diğer yanda 
gecenin günahı tekrar bastı-
rıyordu şehri. 
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Şimdilerde FETÖ ba-
hanesiyle kendilerine 
yol bulmaya çalışanlar, 
yalan söylüyorlardı. 

15 Temmuz’un hemen 
ardından özellikle Do-
ğan medyasının rol kap-
ması, işleri iyiden iyiye 
karıştırıyordu. Maalesef 
birçok insan neoliberal 
din telakkisinin FETÖ 
aşamasından sonra-
ki sürecinin yaşandığı-
nın farkında bile değil. 
Öyle ki, bize bir teoloji 
empoze ediliyor. Krizler 
içinde savrulan beyni-
miz öyle ya da böyle bu 
teolojik telakkiye teslim 
olacak. Dedik ya metro-
pol bu. Tek bilgilenme 
aracı televizyon, sosyal 
medya. Bu araçlardan 
ancak malumat devşi-
rebilirsiniz. Malumatta 
kalırsanız ancak köksap 
bitki/rizom yapar. Sizi 
köklerinizden koparır. 
Elinizden kavramları 
alır. Böylece algınız her 
türlü tehlikeye açık hale 
gelir. Eski FETÖ’cülerin 
o dönemde bu kadar te-
levizyona çıkarmasının 
başka bir sebebi de yok-
tur. Ha bir de eski darbe 
geleneğinin artıklarını 
çıkarmaktaydı. İki ka-
natlı bir iş. Operasyon-
dur bunun adı. Ahmet 
Hakan’ın neoliberal Ke-
malizmine bakın yeter. 
Aman dikkat.

bir sırdı bu. Etrafındakiler 
de bu ilke üzerine yetiş-
tirilmişti. Her kavramın 
ucundan gösterip kendi sır 
hanesine yazıyordu. Atom 
bombasından, nükleer si-
lahlardan tehlikeli bir şey 
varsa, o da buydu. İnfilak 
etmeye hazır insan beyni. 
Mezkûr kişinin her cümle-
si bir operasyondu. Kişiler 
hakkında sorulan soruları 
“benim isim hafızam yok” 
diyerek geçiştiriyordu. Her 
olayı yarım yamalak anla-
tıyordu. Şehadetin şahidi 
kendisiydi. Aynı FETÖ gibi. 
Millet bir kere daha ope-
rasyon yedi hasılı.

TEKBİRLİ GECEDEN
LAİKLİK ÇIKARMAK

Ne hikmetse daha son-
raki yazılarda, televizyon 
tartışmalarında bu haki-
kati dile getiren olmadı. 
Karamsar değilim, ama, 
ülke zaten medya vasıta-
sıyla tarassut altında tu-
tuluyordu, değişen bir şey 
olmadı. Böyle giderse de 

olmayacak. 

Sonra ilahiyatçılar çık-
tı. Hani şu Abant’ta yer 
almak için kuyruğa gi-
renlerden bahsediyorum. 
Hepsi 15 Temmuz üzerin-
den haklı olduklarını an-
latmaya çalışıyorlardı. Fa-
kat yüzlerinden akan ter, 
onları ele veriyordu. Kaldı 
ki FETÖ’yü oluşturan da, 
modern ilahiyat yorum-
ları oluşturan zihin kalıbı 
aynıydı. Bir kopuş üzerine 
inşa edilmiş bir dünyadan 
bahsediyoruz. Daha dün o 
bizim alimimiz, alime say-
gılı olmalı insanlar diyen-
ler bugün, FETÖ hakkında 
ifrit edasıyla konuşuyor-
lardı. Hepsi geleneği ma-
saya yatırdılar. Oysa Feto, 
geleneğin bozumu üzerin-
den gösteriye katılmıştı. 
Kendileri de öyleydi. 

Bu zihin karışıklığı içinde 
laikler çıkmaya başladılar. 
Laik eğitimin olmaması 
bu hastalığın sebebiymiş. 
Öyle dediler. 

Operasyon tüm hızıyla de-
vam etti. Bir buçuk ay için-
den oradan oraya savrulduk 
durduk. Oysa o gece insanlar 
tekbirlerle kurşunlara göğüs 
germiş, tankların karşısında 
durmuştu. Millet, İslam’ın 
bin yıl boyunca yoğurduğu 
vatanın elden gideceği kor-
kusuyla sokaklara çıktı. 15 
Temmuz’un ilk saatlerinde 
kimsenin çağrısını bekleme-
den sokaklara çıkan insanları 
bu duygudan başka bir şey 
harekete geçiremezdi zaten. 

Oysa daha düne kadar laikçi 
vesayetin oluşturduğu kaos 
canımızdan bezdirmişti. Kaldı 
ki FETÖ ile laikler arasında 
aslında ortak bir nokta vardı. 
Herkes AK Parti dönemin-
de bu yapının palazlandığı-
nı söylüyordu. Fakat FETÖ 
2002’ye kadar çoktan devlete 
yerleşmişti. 80 darbesinde 
ona yol verilmiş 28 Şubat 
Kemalist darbesinde o en 
hızlı operasyonları yaparak 
devlete yerleşmişti. 



Birçok kişi haklı ola-
rak insanların hayatı 
üzerinde önemli nega-
tif etkileri olan krizleri 
tahmin etmenin, ikti-
satçıların birçoğunun 
asıl uğraştığı veya uğ-
raşması gereken konu 
olduğunu zanneder. 
Fakat nasıl ki doktorla-
rın birçoğu yeni hasta-
lıkların çıkış zamanını 
ve hastalıkların ne za-
man artacağı konusuy-
la uğraşmazsa, ekono-
mistlerin çoğunluğu da 
krizleri tahmin etmeyi 
kendisine ana meşgale 
edinmez. Doktorlar gibi 
ekonomistler de genel 

olarak, ekonomilerin 
hastalığı olan krizler ve 
ekonomideki diğer has-
talıklar için tedavi yön-
temleri geliştirmekle 
yani ekonomi politikala-
rı oluşturmakla, hangi 
sistemlerin ekonomile-
ri daha sağlıklı kılacağı, 
hangi tedavi yöntem-
lerinin nasıl etki ede-
bileceği ve ekonominin 
anatomisi konusunda 
çalışır. Kriz konusun-
da tahmin yapanlar ise 
genellikle merkez ban-
kası ve büyük şirketler 
gibi yerlerde çalışan 
piyasa yorumcularıdır 
ki, bunların da ekseri-
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si nadir görülen kriz-
leri değil ekonomilerin 
normal gidişatı içinde-
ki değişiklikleri tahmin 
etmekte uzmanlaşır. 

Kriz Zamanları Tahmin 
Edilebilir Mi?

Ekonomistlerin ek-
serisi kriz zamanları 
tahmin etmekle uğraş-
mazlar. Durum böy-
le olmasaydı da, eko-
nomistler bu konuda 
yoğunlaşsalardı, kriz 
zamanlarını öngörü-
yor olabilecek miydik? 
Aslında, bütün ekono-
mistler bu konuda ça-
lışmış olsaydı bile, kriz 
zamanlarını kesin ola-
rak öngöremeyecektik. 

Bunun nedeni de, fizi-
ğin doğadaki en küçük 
parçacıkları inceleyen 
dalında geçerli olan 
Heisenberg Belirsizlik 
Prensibinin bir benzeri-
nin iktisat biliminde de 

olmasıdır. Bahsettiğim 
belirsizlik prensibine 
göre küçük parçacıkları 
gözlemlemeye çalıştı-
ğımız zaman yaptığımız 
gözlem, ölçülen ya da 
gözlenen şeyin duru-
munu değiştirecek, do-
layısıyla gözlemlemeye 
çalıştığımız parçacıkla-
rın durumunu tam bir 
kesinlikle bilemeyece-
ğiz. 

Krizlerin zamanı ko-
nusunda tahmin yaptı-
ğımızdaysa bu belirsiz-
lik prensibinde olduğu 
gibi, eğer insanlar yap-
tığımız tahmini dikkate 
alırsa, davranışlarını 
değiştirecekler bundan 
dolayı da yaptığımız 
tahmin yanlış olacak-
tır. Örnek vermek ge-
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Yaşadığımız krizlerin çoğu 
iktisatçı tarafından öngörü-
lememiş olması, haklı olarak 
hem ekonomistlerin kendi 
içerisinde tartışmalara neden 
oldu, hem de iktisat camiası 
dışındakilerin ekonomistlere 
ve ekonomi bilimine duyduk-
ları kuşkuyu arttırdı. Peki, bu 
konuda iktisatçılar ne kadar 
suçlu? Veya iktisat ilminde 
radikal değişiklere ihtiyaç 
var mı? Konu kapsamlı oldu-
ğundan bu soruların cevabını 
vermeye çalışacağım.

Dr. Saadettin H. ÇİTÇİ

Bunun için ekonomi ve eko-
nomistler konusunda asıl 
tartışılması gerekenler, eko-
nomistlerin krizin olma za-
manını tahmin edememeleri 
değil, fakat birçok iktisatçının 
çalıştığı konular olan ekono-
mi politikaların bizleri krizlere 
karşı korumaktaki yeterliliği 
veya verdikleri reçetelerin mi 
ekonomilerin kriz hastalığına 
yakalanmasına neden olup 
olmadığı ve krizin tedavisi 
için geliştirdikleri ilaçların 
yeterliliği olmalıdır.



rekirse, herkesin güven 
duyduğu bir ekonomist 
bir sene sonra kesin-
likle kriz olacağı tah-
mininde bulunursa ve 
insanlar buna inanırsa, 
bu kişiler şimdiden ya-
tırım ve tüketimlerini 
azaltacak, birbirlerine 
daha zor borç verecek 
ve krizin çok daha önce 
başlamasına neden 
olacaklardır. Bundan 
dolayı bu tür öngörüler 
her zaman bir olasılık 
içerir ve bu konudaki 
çalışmaları arttırsak 
bile her zaman öngörü-
lemeyen veya pek olası 
görmediğimiz krizler 
gerçekleşebilir.

İktisatçıların Hatası 
Nerede?

İlk iki bölümdeki açık-
lamalarım ekonomist-
lerin kriz konusunda 
ve özellikle de bunun 
ne zaman olabileceği 
hakkındaki tahminleri 
dolayısıyla pek de suç-
lu olmadığını gösterse 
de, birçok ekonomistin 

başka konularda hataya 
düştükleri kanısında-
yım.

Bunlardan en önemlisi 
ve yaygın olan hata, yan-
lışlığı artık kabul edilen 
finansal piyasalardaki 
serbestleşmenin refa-
hı arttıracağı ve ekono-
milerdeki riskleri azal-
tacağı görüşüne göre 
politikalar oluşturul-
masıdır. Kriz öncesin-
de, ekonomistlerin çoğu 
finansal piyasalardaki 
regülasyonlara karşıydı. 
Finansal piyasalardaki 
derinleşme genel olarak 
teşvik edilen bir politika 
ve serbest finansal pi-
yasaların oluşturulması 
çoğu ekonomist tara-
fından ekonomik refah 
için sunulan reçetelerin 
bir parçasıydı. Açıkçası, 
finansal piyasalardaki 
tehlikelere işaret eden, 
buradaki fiyat balonla-
rını tedavi edilmesi ge-
reken hastalıklar ola-
rak gören ekonomistler 
azınlıktaydı. 

Diğer önemli bir yan-
lış ise, büyük firmaların 
kendi varlıklarını sür-
dürebilmek için gerek-
siz riskler almayacağı, 
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Bunlardan en önemlisi ve 
yaygın olan hata, yanlışlığı 
artık kabul edilen finansal pi-
yasalardaki serbestleşmenin 
refahı arttıracağı ve ekonomi-
lerdeki riskleri azaltacağı gö-
rüşüne göre politikalar oluş-
turulmasıdır. Kriz öncesinde, 
ekonomistlerin çoğu finansal 
piyasalardaki regülasyonlara 
karşıydı. Finansal piyasalar-
daki derinleşme genel olarak 
teşvik edilen bir politika ve 
serbest finansal piyasaların 
oluşturulması çoğu ekono-
mist tarafından ekonomik 
refah için sunulan reçetele-
rin bir parçasıydı. Açıkçası, 
finansal piyasalardaki teh-
likelere işaret eden, bura-
daki fiyat balonlarını tedavi 
edilmesi gereken hastalıklar 
olarak gören ekonomistler 
azınlıktaydı. 



işlerini olabilecek en iyi 
şekilde yürütecekleri 
düşüncesi oldu. Bu ha-
tanın oluşmasında en 
büyük neden ise yöne-
tici faktörünün göz ardı 
edilmesiydi. 

Buna ek olarak, 1998 
yılında, büyük şirket-
lerin finansal sorunlar 
yaşamasının ekono-
minin geneline yaptığı 
etkiler farkına varılsa 
da, bunları engellemek 
için alınması gereken 
koruyucu önlemler ko-
nusunda yeteri kadar 
çalışılmaması da bu 
konuda ekonomistlerin 
düştüğü hatalardan biri 
olarak görülebilir.

Ekonomistlerin kriz 
konusundaki hatalarını 
sıralamışken, şunu da 
not etmek gerekir: 

Onun için bu konuda, 
ekonomistler sanıldı-
ğı kadar da hatalı veya 
yetersiz olmayabilirler.

İktisatta Reform
Gerekli Mi?

Diğer bilim dalları gibi 
iktisat da tamamlanmış, 
araştırma konularının 
hepsinde sonuca ulaş-
mış bir bilim değil. Fakat 
hâlihazırda iktisatçıların 
alet çantaları krizden 
önce hataya düştükleri 
konuları düzeltmeye ye-
tecek kadar geniş. Son 
yıllarda deneysel ekono-
mi, davranışsal ekonomi 
ve psikolojik ekonomi 
gibi alanlarda ivme ka-
zanan çalışmaların da 
bu bilimdeki bazı boş-
lukları doldurmaya baş-
lamasıyla, iktisat ilmi 

bir paradigma değişi-
mine gerek kalmadan iç 
sorunları aşabilecek di-
namizme sahip.

Sonuç olarak, yaşadı-
ğımız krizlerde ekonomi 
ilminin yetersizliği de-
ğilse de ekonomistle-
rin analist özelliklerine 
ideolojilerinin baskın 
çıkması sonucu yaptık-
ları hatalar söz konu-
su. Ekonomistlerin en 
önemli hataları ise krizi 
tahmin etmekte başarı-
sız olmaları değil, finan-
sal piyasaların serbest-
liği gibi krize neden olan 
önemli faktörleri savun-
muş ve bu konulardaki 
tehlikeleri önemseme-
miş olmalarıdır.
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Ekonomistlerin ve politika 
yapıcıların krizi bitirmek ve 
etkilerini azaltmak için sun-
dukları reçetelerin yetersiz 
gelmesi de birçokları tara-
fından eleştiriliyor. Fakat bu 
konuda ekonomistlerin ken-
di eksikliklerinden dolayı iyi 
tedavi yöntemleri bulama-
mış olmaları ihtimali kadar, 
ekonomilerin kanseri sayı-
labilecek kriz hastalığının 
zorluğu ve bu hastalık için 
kolay bir tedavi yönteminin 
olmaması da, bu reçetelerin 
yetersiz kalmasında etkili 
olabilir. 



MAKALE

İ
nsan, bağımlı bir 
varlık. İnsanın tam ve 
nihâî özgürlüğünden 

söz eden dinler, inanç-
lar ve düşünce sistem-
leri, sonuçta, çoklukla 
farkında olmayarak, in-
sanın insanlığını yitir-
mesine yol açmaktan 
kendilerini kurtaramaz-
lar. O yüzden, insanın 
bu ontolojik özelliğini 
gözardı ederek insanın 
tam bağımsızlığından 
sözetmek, önce insanın 
körleşmesine ve kö-
leleşmesine, sonra da 
körleşen ve köleleşen 
insanın başka insanları 
ve başka varlıkları “kör-

leştirmesine” ve “köle-
leştirmesine” yol açar, 
kaçınılmaz olarak.

İnsanın bağımlılığı, her 
şeyden önce, ontolojik 
bir hakikattir: İnsan, ya-
ratılışı itibariyle, bağımlı 
bir varlıktır: Bizatihî bu 
cümlede de gözlenece-
ği gibi, insan, yaratıl-
mış bir varlıktır: İnsan, 
yaratan değil, yaratılan 
bir varlıktır. Varolması, 
bizatihî kendi iradesi ve 
eylemi olmayan bir var-
lığın, tam olarak bağım-
sızlığından sözetmek, 
insanı tanımamak ve do-
layısıyla yanlış tanımla-
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İnsanın yitirdiği hakikate ye-
niden ulaşabilmesi ve yeryü-
zünü zulümden, şirkten, şid-
detten arındırabilmesi, insana 
hakîkî mecrasını buldurabi-
lecek bir hakikat yolculuğu 
sunulmasıyla mümkündür. 
İnsana hakikat yolculuğu-
nu sunabilecek yegâne yol, 
Efendimiz’in rahmet sıfatının 
tezahür ettirilebileceği bir 
hakikat vasatı/medeniyetin 
tohumlarının ekilebileceği bir 
medine inşa edebilmekten 
geçiyor.

Hakikati Nebevi Vasatı:
KAYNAK, AYNA ve AY
Yusuf KAPLAN



MAKALE

mak demektir. Ama öte 
yandan da, insan, yara-
tılmış varlıklar içinde, 
en bağımsız varlıktır: 
İnsana bahşedilen aklı, 
iradesi ve ihtiyarı, insa-
nın diğer varlıklara kı-
yasla, en fazla bağımsız 
varlık olma özelliğine 
sahip olmasını mümkün 
kılar.

Ancak insanın bağım-
sızlığını, mutlak anlam-
da bağımsızlık olarak 
algılamak ve zannet-
mek, insanı, tahmin ve 
tahayyül bile edemeye-
ceği büyük felâketlerin 
eşiğine sürüklemek-

le sonuçlanır. İnsanın 
kendisini her şey katına 
yükseltmesi, kaçınılmaz 
olarak insanın hiçbir-
şeyleşmesi sonucunu 
doğurur. İnsanın, mut-
lak bağımsızlığını ilan 
etmesi, insana verilen 
bütün aklî, iradî ve ihti-
yarî özelliklerini zorunlu 
olarak yitirmesine yol 
açar. Bu durum, insanın, 
başka varlıklar üzerinde 
hükümranlık kurma ar-
zularını ve hırslarını kış-
kırtır ve sonuçta, insanın 
sadece kendi varlığını 
değil, bütün varlıkların 
varlığını da tehlikeye so-
kacak yok oluş felâke-

tinin kapılarını sonuna 
kadar açar.

İnsanın Yeniden
Mecra’sını
Bulabilmesi İçin…

Bugün insanlığın mo-
dernlikle ve postmoder-
nlikle birlikte yaşadığı 
3-4 asırlık macera tam 
da böylesi bir yok oluş 
ve yok ediş macerasıdır. 
Eğer insan, mecrasını 
yitirmemiş olsaydı, sa-
dece kendisini değil, bü-
tün varlıkları tehlikeye 
sokacak icraatlara imza 
atacak ayartıcı ve baş-
tan çıkarıcı bir yok oluş 
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ve yok ediş macerasına 
soyunmayacaktı.

Bilebildiğimiz yazı-
lı-kayıtlı insanlık tari-
hinde insana ne olduğu-
nu / haddini, mecrasını 
ve hattı harekâtının hu-
dudlarını/sınırlarını bil-
diren bir özel varlığa 
ihtiyacı var insanın. İşte 
bu özel varlık, peygam-
berdir. Özel varlık ola-
rak peygamberin vazi-
fesi, Yaratan ile O’nun 
halifesi olarak yarattığı 
yaratılan insan arasında 
aracılık, elçilik yapmak-
tır. Peygamber, Nebi’dir. 
Yani yaratıcıdan ve yara-
tıcının yarattıklarından 
haber verir bize. Pey-
gamber, Resul’dür. Ya-
ratıcı ile yaratılmış ara-
sındaki iletişimi, irtibatı 
sağlar. Yaratıcının yarat-
tıklarından taleplerini 
sunar bize.

Elbette ki, peygam-
berlerin de derecele-
ri, mertebeleri vardır. 
Efendimiz’in (sav) diğer 
peygamberler arasında 
özel bir yeri olması, son 
peygamber olması ha-
sebiyle tabiîdir: Efendi-

miz’in bu özel konumu, 
münhasıran, “âlemlere 
rahmet olarak gönderil-
mesi”nde gizlidir. 

Rahmet:
Kaynak, Ayna
ve Ay

Burada, “alem/ler” ve 
“rahmet” kavramları 
üzerinde derinlemesine 
kafa yormak zorunda-
yız. “Rahmet”, hakikatin 
vücuda gelmesine ta-
vassut eden kaynak, de-
mektir. Burada kullan-
dığım sözcükleri özenle 
seçtiğimi hatırlatarak, 
“rahmet” sıfatını açık-
lamak için kullandığım 
“kaynak” sözcüğünün 
kök-anlamlarıyla bir-
likte anlaşılması ve an-
lamlandırılması çabası-
nın bizi oldukça zihin ve 
ufuk açıcı bir yolculuğa 
çıkaracağını hatırlat-
mak isterim.

“Rahmet” sıfatıyla 
tavsif edilen Efendimiz, 
bütün âlemler için bir 
“ay” vazifesi görür: Ka-
ranlıkları aydınlatan bir 
ışık, daha iyi bir ifadeyle, 

bir “nur”dur Efendimiz. 
“Güneş”/şems, ilâhî 
bir ışık/ilâhî bir nursa, 
Efendimiz de, bu ilâhî 
ışıktan/nurdan devşir-
diği tohumları meyveye 
durduran ve yemiş ola-
rak bize sunan bir “ay”-
dır. 

Nasıl ki, ay olmadan, 
arzın karanlıklarının 
aydınlığa dönüşmesi 
mümkün değilse, Efen-
dimiz olmadan da, “ilahi 
nur”un bize ulaşması, 
bizi aydınlığa kavuştur-
ması, bize ruh üfleyebil-
mesi, bize eşyanın isim-
lerini ve hakikatlerini 
“hatırlatabilmesi” de 
mümkün değildir. İşte 
Efendimiz, bize hakikati, 
yine ayetin delaletiyle, 
“şahid”, “mübeşşir” ve 
“nezir” sıfatlarıyla ha-
tırlatır. 

Dolayısıyla Efendimiz, 
aynı zamanda, karanlık-
lara, zulümlere ve şirke 
karşı bir şemsiye rolü 
gören ilâhî güneşin/
şems’in koruyup kolla-
yıcı, sarıp sarmalayıcı, 
kaynak yapıp kanatlan-
dırıcı hakikatlerini bize 
yansıtan bir “ayna”dır. 
Burada Güneş’i Şems’e, 
ay’ı da Mevlânâ Hazret-
lerine benzetebiliriz. 

Âlem ve Alâmet: 
Vasat
ve Vasıta

“Âlem” kavramıyla ir-
tibatlı olarak da şöylesi 
bir tezekkürde bulu-
nabiliriz: Rahmet, bize 
bütün ilimlerin, alâmet-
lerin, malumatların ma-

78 EYLÜL - EKİM 2018

O hâlde, insanın mecrasını 
yitirmemesi gerekiyor. İnsa-
nın mecrasını yitirmemesinin 
yegâne yolu, haddini bilme-
sinden geçiyor. Hem nasıl bir 
varlık olduğunu bihakkın ta-
nımlayabilmesinden, hem de 
sınırlılıklarını tanıyabiliyor ve 
bilebiliyor olmasından yani.

“Kaynak” sözcüğünü, “ayna” 
ve hatta “ay” sözcükleriyle 
birlikte düşündüğümüzde 
önümüzde uçsuz bucaksız 
bir keşfedilmemiş ama keşfe-
dilmeyi bekleyen bir kıtanın, 
bir ummanın açıldığını göre-
ceğiz. 



hiyetinin ne olduğunu ta-
lim eden bir âlimdir aynı 
zamanda. Efendimizin 
“rahmet” niteliğiyle ve 
hususiyetiyle bizi bütün 
âlemlerden, ilimlerden, 
alâmetlerden haberdar 
eden bir vasıta ve vasat 
olması söz konusudur. 
Sadece vasıta değil, aynı 
zamanda vasattır Efen-
dimiz. Hakikatin tahak-
kuk ettiği, hakikati ta-
hakkuk ettiren bir vasat. 

İşte “hakikat-i mu-
hammediyye” Efendi-
miz’in hem hakikatin 
vasıtası, hem de vasatı 
olması hasebiyle vücut 
bulan bir rahmet-i ilâ-
hiyedir. Müslümanların 
Efendimiz’e ilişkin yan-
lış algılarından biri, O’nu 
yalnızca bir elçi, bir nebî, 
bir resûl, yani bir “vası-
ta” olarak algılamala-
rıdır. Oysa Efendimiz’in 
vasıtalığını mümkün kı-
lan vasatlığıdır. Vasat 
olmadan, vasıta hakika-
te tavassut/aracılık ede-
mez. 

Efendimiz’i sadece 

elçi, aracı, vasıta olarak 

algılamak, O’nun haya-

tımızda bir yeri olmadı-

ğını zımnen ve fiilen ilan 

etmek demektir. Bu da 

kaçınılmaz olarak, bizim 

hakikatle hakikatsiz iliş-

ki kurmaya kalkışmamız 

demektir. Oysa bizden 

istenen şey, hakikatle 

hakkını vererek, bihak-

kın ve tahkîkî irtibat ku-
rabilmemizdir. Bunun 
yegâne yolu, Efendimiz’i 
vasat olarak idrak ede-
bilmekten geçer. 

Din, Medine
ve Medeniyet

Bir sahih hadis’te 
Efendimiz, kendisini 
“medinetü’l-ilm/ilmin 
medinesi” olarak tarif 
etmiştir. İşte bu hadis, 
Efendimiz’in bizatihî 
kendisinin hakikatin 
medinesi/vasatı oldu-
ğunun bir delilidir. Mek-
ke, dinin hayat bulduğu; 
Medine, dinin hayat ol-
duğu yerdir. Artık pey-
gamber gelmeyeceğine 
göre, dinin hayat su-
nacağı bir yere ihtiyacı 
vardır: İşte o yer, mede-
niyet’tir. 

Bu ameliyenin bihak-
kın yerine getirilebilme-
si, ancak Efendimiz’in, 
münhasıran vahiy sü-
recinde hayat hâline 

getirdiği vasata, mede-
niyet sürecinde hayati-
yet kazandırabilmekle 
mümkündür. İnsanlar 
için hayatiyet arz etme-
yen bir hayatın, insanla-
ra hayat sunabilmesi ve 
ruh üfleyebilmesi elbet-
te ki, mümkün değildir. 
Eğer bugün İslâm bizim 
için hayatî bir nitelik, 
hayatiyet arz etmiyorsa, 
yegâne vazgeçilemezi-
miz değilse, vazgeçile-
bilir bir şey hâline geti-
rilmişse, bunun yegâne 
nedeni, medinelerimi-
zin olmamasıdır.

Öyleyse, insanın yitir-
diği hakikate yeniden 
ulaşabilmesi ve yeryü-
zünü zulümden, şirkten, 
şiddetten arındırabilme-
si, insana hakîkî mec-
rasını buldurabilecek 
bir hakikat yolculuğu 
sunulmasıyla mümkün-
dür. İnsana hakikat yol-
culuğunu sunabilecek 
yegâne yol, Efendimiz’in 
rahmet sıfatının tezahür 
ettirilebileceği bir haki-
kat vasatı / medeniyetin 
tohumlarının ekilebi-
leceği bir medine inşa 
edebilmekten geçiyor. 
Onun için Efendimiz’i 
hem hakikat kaynağı, 
hem hakikati yansıtan 
bir hakikat aynası, hem 
de hakikatin her tarafı 
ışıtmasını mümkün kıla-
cak bir hakikat ay’ı ola-
rak idrak edebilmemiz 
gerekiyor.

MAKALE
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“Kaynak” sözcüğünü, “ayna” 
ve hatta “ay” sözcükleriyle 
birlikte düşündüğümüzde 
önümüzde uçsuz bucaksız 
bir keşfedilmemiş ama keşfe-
dilmeyi bekleyen bir kıtanın, 
bir ummanın açıldığını göre-
ceğiz. 
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1. Bankalar Arası Para 
Piyasası

Bankalar arasında kısa 
vadeli fonların alınıp sa-
tıldığı piyasalardır. Tür-
kiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası bünyesinde aynı 
adla işlem gören piyasa-
da bankalar kendilerine 
tanınan limitler çerçeve-
sinde, önceden belirlenen 
vadelerde TL alım-satım 
işlemi gerçekleştirmek-
tedirler. Bu piyasada, 
Merkez Bankası aracı ko-
numu üstlenmekte olup 
(blind broker) alım-satı-
mı gerçekleştiren taraf-
lar birbirlerini bilmeden 
Merkez Bankası üzerin-
den (Merkez Bankasını 
taraf kabul ederek) iş-
lemlerini yapmaktadırlar. 
Para politikası uygulama-

sında önemli bir fonksiyo-
na sahip olan bu piyasada 
Merkez Bankası doğru-
dan faiz belirleyerek kısa 
vadeli faizleri yönlendi-
rebilmekte ve son kredi 
mercii fonksiyonunu yeri-
ne getirmektedir. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Ban-
kası dışında, bankaların 
kendi aralarında bu tür 
işlemleri gerçekleştirdik-
leri ikincil piyasalar da 
mevcuttur.

2. Çekirdek Enflasyon

Tüketici ve Toptan Eşya 
Fiyat Endeksleri gibi ge-
nel kullanıma açık mal 
ve hizmet sepetlerinden 
oluşan enflasyon endeks-
lerinin temel enflasyo-
nist eğilimleri tam olarak 
yansıtmadığı varsayımı 

ile, bazı mal grupları ile 
fiyat değişmelerine yol 
açan birtakım unsurların 
enflasyon endeksinden 
çıkarılması sonucu ulaşı-
lan bir enflasyon tanımı-
dır. Bu amaçla, dışsal et-
kilere (enerji fiyatlarında 
artış, mevsimsel koşullar, 
maliye politikası vs) daha 
açık olan ve geçici nite-
likler taşıyabilen, enerji, 
temel gıda maddeleri fi-
yatları ve dolaylı vergiler 
bu tür enflasyon hesapla-
maları içerisine katılma-
maktadır. Amaç, fiyatlar 
genel seviyesindeki de-
ğişimi sürekli kılan un-
surları tespit etmek ve 
bunlara yönelik daha ger-
çekçi politika kararları 
alabilmektir. Özellikle, 
enflasyon hedeflemesi-
ne yönelen ülkelerde bu 

türden alternatif endeks 
oluşumları değişik form-
ları ile kullanılmaktadır. 
Türkiye’de Özel İmalat 
Sanayi Fiyat Endeksi “çe-
kirdek enflasyon” olarak 
adlandırılmaktadır.

3. Merkez Bankası
Bağımsızlığı

Kavramsal olarak mer-
kez bankalarının karar-
larında dış faktörlerden 
(çoğunlukla politik) et-
kilenmeden, kendi ön-
gördükleri para politika-
sı araçlarını serbestçe 
kullanabilmelerini ifade 
eder. Bağımsızlık kavra-
mının içeriği ve kapsamı 
son derece geniş olup, 
tanımlanması zordur. Bu 
kavramı sayısallaştırmak, 
bağımsızlığı ölçmek ama-
cı ile, yasal bağımsızlığı 
temsil eden Merkez Ban-
kası Kanunu (hedefleri ve 
araçları kimin saptadığı, 
diğer kamu kurumları 
ile ne türden bir ilişkiye 
sahip olunduğu, başka-
nın seçilme ve görevden 

alınma süreçleri vs) ile 
uygulamadaki bağımsız-
lığı temsil ettiği düşünü-
len, o ülkedeki kurumsal 
ve kültürel yapı ile kişisel 
faktörler kullanılmakta-
dır. Enflasyonla Merkez 
Bankası bağımsızlığı ara-
sında gözlemlenen yakın 
ilişki bu kavramın önemi-
ni artırmıştır.

4. Tahsil

Vergi borcunun mükellef 
taralından ödenmesi ve 
bu tutarın maliye idaresi 
(ya da onun temsilcisi) ta-
rafından teslim alınması 
işlemine «verginin tahsi-
li» denir. Tahsil, verginin 
tarhını ve tebliğini izleyen 
bir safhadır. Ödeme ile 
birlikte vergi borcu orta-
dan kalkar. Günümüzde 
vergiler devlet tarafın-
dan tahsil edilmektedir. 
Tahsil eden idare, mer-
kezi devletin bir dairesi 
olabileceği gibi mahalli 
bir idarede olabilir. Ema-
net usulü adı verilen bu 
usulde vergi toplama işini 

gören kişiler devletin ma-
aşlı memurlarıdır. Vergi-
nin ödenişi yahut tahsili 
çeşitli usullerde olabilir. 
En yaygın usul mükellefin 
vergiyi maliye idaresine 
bizzat ödemesidir. Kay-
nakta kesme usulünde, 
vergi mutavassıt ödeyi-
ci adı verilen kişilerden 
tahsil edilir. Ayrıca daha 
az uygulanan usuller de; 
belirli hukukî işlemlerde 
sicile kayıt sırasında ver-
gi ödeme ve pul yapıştır-
ma usulleridir. Geçmişte 
vergi tahsili işini devlet 
genellikle kendisi yürüt-
meyip başkalarına dev-
retmiştir. 

5. Sempati Grevleri

Başka bir işyerinde veya 
işkolundaki grevin başa-
rıya ulaşmasını sağlamak 
amacıyla işçilerin giriş-
tikleri kanunsuz bir top-
lu mücadele hareketidir. 
Grevin unsurlarından biri 
de meslekî amaçtır. Ça-
lışma ve yaşama şartla-
rını korumak ve geliştir-
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Başta devlet olmak üzere 
kamu tüzel kişiliğine sa-
hip bütün idare ve kurum-
larda kamu hizmeti gören 
gerçek kişilerin atanma-
larını, ilerlemelerini ve 
diğer çalışma şartlarını 
göstermek suretiyle idarî 
mekanizmanın verimli 
şekilde çalışmasını sağla-
mak idare hukukunun en 
önemli konularından bi-
rini teşkil etmektedir. Öte 
yandan kamu hizmetinin 
mahiyet ve önemi liyakat-
li bir personelin iş başı-
na getirilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Memleketi-
mizde personel rejimi ol-
dukça uzun bir süre 788 
sayılı Memurin Kanunu ile 
düzenlenmiş bulunuyor-
du. Bu kanun 14 Temmuz 
1965 tarih ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu 
ile yürürlükten kaldırılmış, 
ancak bu son kanunun da 
birçok maddesi 31 Tem-
muz 1970 tarih ve 1317 
sayılı kanunla değiştiril-
miş veya yeni maddelerle 
tamamlanmıştır.

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ

mek için işçilerin topluca 
giriştikleri bu hareketin 
işverene karşı olması ge-
rekmektedir. Genellikle 
kanun dışı sayılan sem-
pati grevlerinde ise işçi-
lerin kendi işverenleri ile 
herhangi bir uyuşmazlık-
ları mevcut değildir. Baş-
ka işyerlerindeki işçilerin 
giriştikleri grevin başarı 
şansını yükseltebilmek 
için bu hareketi yapmak-
tadırlar. Sempati grevleri 
işçiler arasında sınıf şu-
urunu canlandırabilmek, 

dayanışmayı kuvvetlendi-
rebilmek amacıyla geçen 
asırda ihtilâlci sendikacı-
lık görüşünü savunanlar 
tarafından bilhassa tavsi-
ye ve teşvik edilmiştir. Bu 
sebeple bu gibi grevlere 
dayanışma grevleri de de-
nilmektedir.

6. Personel Rejimi

Kamu idaresinin, beşerî 
unsurunu oluşturan per-
sonelin, tâbi olduğu hukukî 
statüyü ifade etmektedir. 



Soru sormak, yalnızca insanoğlunun merakını gider-
me iç güdüsüne değil, öğrenme ihtiyacına da hitap 
eden bir eyleme dönüşmeli Tabi bunun gerçekleş-
mesi için doğru soruyu doğru kişiye de sormak ge-
rekiyor. İbrahim Baran, sormanın öğrenmenin yarısı 
olduğu hakikatine atıfta bulunduğu yeni kitabı Aklın 
Kırk Yolu’nda soruyu doğru kişiye sormanın ehem-
miyetini ise; bilginin imbikten süzülürcesine oldukça 
yalın, oldukça özet ve fakat oldukça net bir şekilde 
muhatabına ulaştığını ifade ediyor. Hz. Peygamber’in 
(sav) “Güzel soru ilmin yarısıdır…” hadis-i şerifiyle 
de bu iddiasını perçinlemiş oluyor. Yine “dininizi bel-
denizdeki en büyük alimlerden öğrenin…” kelam-ı 
kibarını soruyu doğra kişiye sorma hususunda refe-
rans olarak gösteriyor. Çoğunluğunu Mostar Dergi-
si’nde yayınladığı kırk röportajın bir araya getirile-
rek oluşturulan kitapta Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. 
Dr. Fuat Sezgin, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. 
Mehmet İpşirli, Mehmed Niyazi gibi bir kısmı rah-
met-i Rahman’a kavuşmuş önemli isimler bulunu-
yor. Mostar Yayınları’ndan çıkan kitap; tarih, toplum 
ve siyaset alt başlıklarından oluşuyor. Bu anlamda, 
birbirinden farklı 3 disiplinle ilgili olarak adeta bir 
yelpaze sunuyor.

Aklın Kırk Yolu

İbrahim Baran, Mostar 
Yayınları, İstanbul, 2018, 

498 Sayfa
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1990’lar Türkiye için krizler dönemi olarak bilinir. Yalnızca 
siyasi krizler de değil, ekonomi politikası da ciddi krizlerle 
karşı karşıya kaldı.  Prof. Dr. Nurhan Yentürk bu kitapta 
yer alan makalelerinde, Türkiye ekonomisinde 1990’lı 
boyunca krizle birlikte uygulanan ekonomi politikalarının 
teorik temellerini, ekonominin yönetim biçimleriyle eko-
nomik yapıda ortaya çıkan değişiklikleri ve bunların yaşa-
nan krizler üzerindeki etkilerini ele alıyor. Türkiye ekono-
misinin tarihini, bir krizden diğerine geçiş süreci olarak 
inceleyen ve bu anlamda ekonomi tarihini bir çeşit “eko-
nomik krizler tarihi” olarak adlandıran yazar makalele-
rinde, IMF politikalarının iktisadi temelleriyle sonuçlarını, 
1990’lı yıllarda gelişmekte olan ülkelerde görülen ekono-
mik gelişmelerin özelliklerini ve Türkiye’deki ekonomik 
yapı ile uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarını 
irdelemektedir. Krizlerin ortaya çıkış nedenleriyle bunla-
ra karşı başvurulabilecek politikaların yanı sıra finansal 
globalleşmenin yatırımlar üzerindeki olumsuz etkilerini 
asgariye indirecek alternatif çözüm önerileri de getiren 
bu makalelerde gerek Türkiye ve gerekse dünyada yaşa-
nan krizlerde uluslararası faktörler ve IMF politikalarıyla 
birlikte yerel etkenlerle uygulanan yöntemlerin payları da 
değerlendirilmektedir.

Körlerin Yürüyüşü/Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler

Prof. Dr. Nurhan Yentürk, 
İBÜ Yayınları, İstanbul, 

2014, 334 Sayfa

Bugünün en büyük tartışması geleneksel reklam 
üretme biçiminin ölüp ölmediği üzerine. Dijital med-
yanın ortaya çıkması ve kullanımın artmasıyla rek-
lamcılığın bir dönüşüm yaşadığı kesin. Fons Van 
Dyck bu kitapta farklı sorulara yanıt vererek sonuçta 
yöneticiler, pazarlamacılar ve reklamcıların kafasın-
daki sorusuna kesin bir dille yanıtlar veriyor. Rekla-
mın pazarlama ve pazarlama iletişimi planlarındaki 
yeni yerine açıklık getiriyor, bakış açısı kazandırıyor. 
Dyck’ın kitapta yanıtladığı sorular şunlar: Reklamın 
öz hedef kitlesi artık kim? Hangi strateji en iyi ça-
lışan stratejidir? Sosyal medya reklamcılığın sonu 
mu? Pazarlama ve iletişim çabalarının entegrasyo-
nu niçin daha önemli hale geldi? Farklı Satış Vaadi 
mi yoksa Duygusal Satış Vaadi mi önemlidir? Global 
reklamcılık mı yerel reklamcılık mı reklamcılığın 
geleceğinde etkili olacak? Reklamcılıkta “Retro”nun 
gücü ne? Çekicilikler reklamcılıkta etkili rol oyna-
yabilir mi? Şirketlere pazarlama ve reklamın yaptığı 
katkıların bilimsel kanıtları var mı? Kriz dönemle-
rinde reklam kesilmeli mi? Free University Brussels 
ve Stockholm School of Economics’de Stratejik Mar-
ka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Yönetimi dersle-
ri veren Fons Van Dyck’in bu kitabı alakalarına yeni 
şeyler söylüyor.

Yeni Nesil Reklamcılık

Fons Van Dyck, The Kitap, 
İstanbul, 2017,

198 Sayfa

88 EYLÜL - EKİM 2018

KİTAPLIK



95 yıllık tarihimizin seyri, ekonomik gelişimimizin 
yürüyüşüyle paralellik gösteriyor. Ekonomiyi kavra-
manın, ekonomiye ilişkin öngörülerde bulunmanın 
ve ekonomik yatırımlarda bulunmanın en temel nok-
talarından birisi geçmişteki ekonomik gelişmeler-
den haberdar olmaktır. Zira her bilim gibi, ekonomi 
de geçmişiyle dolaysız bir bağlantı içerisindedir ve 
geçmişine uygun bir şekilde işlemektedir. Bu kitap, 
Türkiye’nin yirminci yüzyıl boyunca yaşadığı ekono-
mik gelişmelerin önemli başlıkları farklı maddeler 
halinde ele alınarak ve özellikle ekonomist olma-
yan okuyucular gözetilerek yazıldı. Kitapta, yirminci 
yüzyıl Türkiye’sinin 56 önemli ekonomik gelişmesi 
maddeler halinde ele alındı. Her bir madde kendi 
dinamikleri ve döneminin gelişmeleri çerçevesinde 
açıklanıp bugün ile geleceğe ışık tutacak şekilde be-
timlendi. Tarihsel gelişimin önemi dolayısıyla, her 
biri yaklaşık on yıllık süreleri kapsayan sekiz farklı 
başlık şeklinde tasarlanan kitapta, her bir başlık, 
döneminin en önemli ekonomik eğilimi ya da ge-
lişmesiyle isimlendirildi. Böylece okuyucu, Türkiye 
ekonomisinin Cumhuriyet’in kuruluşundan, yirminci 
yüzyılın sonuna değin geçtiği evreler hakkında tarih-
sel bir sırayla ve keyifli bir okumayla bilgi edinebi-
lecek.

Olaylarla Türkiye Ekonomisi

Prof. Dr. Emre Alkin,
Hümanist Yayınları,

İstanbul, 2017, 248 Sayfa

Günümüz çağdaş eğitim düşüncesinde, mühendislik 
eğitimi içerisinde, eğitimin gereği olan teknik bilgi ve 
konuların öğrenilmesinin yanı sıra eğitim dalı ile ilgili 
ekonomik ve işletmecilik bilgilerinin öğrenilmesi de 
bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Bundan 
dolayı Fakültelerin Gıda ve Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bilimleri ile ilgili bölümlerinde Ekonomi ile ilgili te-
mel dersler yanında Gıda Sanayi İşletme Ekonomisi 
dersi de okutulmaktadır. Adı geçen bölümlerde ilgili 
derslerde okutulan bu kitabın içeriği; Gıda sanayi ile 
tarıma dayalı sanayinin Türkiye ekonomisindeki yeri 
ve gelişimi ile tarım-sanayi etkileşimi, İşletme eko-
nomisi ile ilgili temel kavramlar ve gıda sanayi ile ta-
rıma dayalı sanayi işletmeleri kavramı, Üretim işlevi, 
Pazarlama işlevi, Finansman işlevi, İşletmelerde per-
sonel yönetimi ve destek işlevleri konu başlıklarından 
oluşmaktadır. Bu konu dağılımı çerçevesinde kitabın 
amacı, gıda ve tarım/doğal kaynaklar mühendisliği 
alanında eğitim alanlara veya söz konusu alanlarda 
çalışan veya işveren durumunda olanlara mühendis-
lik ekonomisi kararları ve bunların işletme yönetimi 
ile ilgili konulara uygulanışını mümkün olduğunca ör-
nek olaylarla anlatmaktır.

Gıda Sanayi İşletme Ekonomisi

Prof. Dr. Emre Alkin,
Hümanist Yayınları,

İstanbul, 2017, 248 Sayfa
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Granada, Avrupa’da Müslüman-
ların zan altında bırakıldığı, kö-
tülüklerle itham edildiği, buna 
rağmen Müslüman nüfusunun 
her geçen artma eğilimi gös-
terdiği ve İslam’ın yavaş yavaş 
yayıldığı bu dönemde; İslam’ın 
güzelliklerini, hoşgörüsünü, 
barış ve huzur atmosferini nasıl 
barındırabildiğini en güzel şe-
kilde ortaya koyuyor.
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Bizim medeni-
yetimiz, yok et-
meye değil inşa 

etmeye odaklanmış 
bir medeniyet. İslam’ın 
güzelliklerini sadece 
sosyal hayata değil, 
medeniyet kavramının 
da 3 temel taşı olan 
mimariye, musikiye ve 
şiire derin bir şekil-
de yansıtmış; arkasın-
da yüzyıllar sonra bile 
görenleri etkileyecek, 
yeni medeniyetlere yol 
haritası olacak pek çok 
eser bırakmış bir me-
deniyet. Balkanlar’da 
İstanbul’da böylesi Os-
manlı eserleri kuşat-

mıştır her yeri. Anado-
lu’nun dört bir tarafını 
Selçuklu eserleri süs-
lemiş. Dönüp baktı-
ğınızda, büyük devlet 
olmanın dünyaya hük-
metmenin sadece as-
keri güçle olmadığı-
nı görürsünüz. Büyük 
medeniyetler, işgal et-
memiş, tarumar etme-
miş, bilakis şehirleri 
fethederken gönülleri 
de fethetmişler. Bugün 
bile bir Osmanlı cami-
sinin, sarayının, med-
resesinin bahçesinde 
oturduğunuzda içinizi 
huzurun kapladığını 
hissedersiniz. 

Endülüs de Avrupa’ya Müs-
lümanların nasıl büyük me-
deniyetleri kurabileceğini 
gösteren önemli yapı taşla-
rından biri. Ed-Dahil Abdur-
rahman tarafından 765’te bu-
günkü İspanya topraklarında 
kurulan ve 276 yıl bu toprak-
larda hüküm süren Endülüs 
Emevileri, tarih sahnesinden 
çekildikten neredeyse bin yıl 
sonra bile hâlâ Avrupa’nın en 
batısında İspanya’da arkasın-
da bıraktığı eserlerle yaşama-
ya devam ediyor. 

ENDÜLÜS’ÜN EN 
ÖNEMLİ MERKEZLE-

RİNDEN BİRİ:
GIRNATA

Kuşkusuz Endülüs de-
nilince akla ilk gelen 
yerlerden biri Grana-
da, eski ismiyle Gırna-
ta. Pek çok uygarlığın 
yaşadığı rivayet edilen 
Gırnata, “kutsanmış 
tepe” anlamına geldiği 
rivayet ediliyor. Endü-
lüs Emevileri’nin tarih 
sahnesinden çekilme-
sinden sonra, ülkenin 
güneydoğusunda 1232 
yılında kuruluna Gırna-
ta Emirliği, diğer ismiy-

le Ben-i Ahmer Emirliği 
1492 yılına kadar hüküm 
sürmüş. İber Yarımada-
sı’nda kurulan en uzun 
ömürlü ve son bağımsız 
İslam devletidir Gırna-
ta Emirliği. Kurucusu 
Muhammed bin Ahmer. 
Ülkenin merkezi Gırna-
ta. Aynı zamanda İspan-
ya’daki son Müslüman 
devlet. 250 yıldan uzun 
bir süre siyasi varlığını 
devam ettirmiş. Ara-
gon Kralı II. Ferdinand, 
Ekim 1469 tarihinde 
Kastilya Kraliçesi I. Isa-
bel ile evlenerek bu iki 
krallığın güçlerini bir-
leştirmiş. II. Ferdinand, 
1482 tarihinde Gırna-
ta Emirliği’ne karşı bir 
mücadele başlatmıştır.

Gırnata Emirliği bir 
yandan Hıristiyan hü-
cumlarına karşı mü-
cadele verirken bir 
yandan da öncelikle 
başşehri etkileyen ve 
esas itibariyle taht üze-
rinde odaklanan iç ka-
rışıklıklarla uğraşmış. 
Bu durum, XV. yüzyılın 
ikinci yarısında ülkeyi 
kaosa sürükleyen bir 
boyuta ulaşmış. Son 
sultanlardan Ebü’l-Ha-
san Ali b. Sa‘d döne-
minde (1465-1482) esa-
sen küçük olan ülke 
fiilen üçe bölünmüş ve 
kardeşi Muhammed 
ez-Zagal Mâleka’da, 
oğlu Ebû Abdullah Mu-
hammed b. Ali es-Sagîr 
de, Vâdîâş’ta bağımsız-
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lığını ilân etmiş. Ebû 
Abdullah daha sonra, 
babasına karşı vergi 
oranlarını aşırı de-
recede yükseltmesi 
ve son yıllarda özel 
hayatında çeşitli ha-
talar yapması sebe-
biyle kızgın olan Gır-
natalılar’ın desteğini 
alarak tahtı ele geçir-
miş. Bu sırada Kastil-
ya Kraliçesi İsabella 
ile evlenerek İspanya 
birliğini kurmuş olan 
Aragon Kralı Ferdi-
nand, Nasrîler’in içine 
sürüklendiği bu istik-
rarsız ortamı fırsat 
bilip Ebû Abdullah’tan 
Gırnata’yı derhal tes-
lim etmesini istemiş; 
bu isteği reddedilince 
de şehri kuşatma altı-
na almış. Altı ay sonra 
Müslümanlar arasın-
da bulaşıcı hastalık-
larla erzak sıkıntısı 
baş göstermiş ve bu 
durum müdafilerin di-
renme gücünü kırmış. 
Bunun üzerine halkın 
canına, malına ve di-
nine dokunulmaması 
şartı ile şehrin tesli-
mine karar verilmiş; 2 
Ocak 1492’de Hıristi-
yan kuvvetleri Gırna-
ta’ya girmiş. Böylece 
Endülüs’ün fethinden 
itibaren en uzun süre 
İslâm hâkimiyetinde 

kalma özelliğine sahip 
bulunan Gırnata şehri 
de elden çıkmış ve İs-
panya’da İslâm hâki-
miyeti sona ermiş.

GIRNATA
EMİRLİĞİ’NDEN

GERİYE KALANLAR

X. yüzyılın ikinci ya-
rısında Gırnata deni-
lince Sebîke tepesinde 
inşa edilen Elhamra 
Kalesi akla geliyor-
du. Kalenin dışında 
yine surlarla çevrili 
olması muhtemel bir 
de Yahudi mahallesi 
var ve Yahudi nüfu-
sun kalabalıklığından 
dolayı şehre Gırnâta-
tülyehûd da deniliyor. 
Elhamra Kalesi’nin 
yıkık halde bulunan 
surları 276’da (889) 
buraya yerleşen 
Araplar tarafından 
tamir edilmiş. Aynı 
yıl içinde müvelledûn 
ve müsta‘ribûna karşı 
verdikleri mücadele 
sırasında İlbîre, Cey-
yân ve Reyyû Arapla-
rı’nın da Elhamra’da 
toplandıkları göz 
önünde bulunduru-
lursa kalenin pek kü-
çük olmadığı ortaya 
çıkıyor. Yine aynı dö-
nemde kaleye birden 
fazla kapıdan girildiği 
anlaş ıl ıyor.

İslam dışarıda gös-
terişten çok iç dün-
yanızı geliştirmenizi 
tembihleyen bir din. 
Ayrıca mahremiyet 
de çok önemli. El 
Hamra, mahremiye-
tin mimariye en güzel 
yansımış örnekler-
den biri bu açıdan.

El Hamra Sarayı’n-
da bu yüzden odalar 
arası görüş açıları 
pek iyi değil. Özel-
likle taht salonunda 
bu çok daha iyi gö-
rülüyor. İlk bakışta 
Alkazar Sarayı ile El 
Hamra taht odalar ı 
anlamında çok ben-
ziyor. Havuzlu bir av-
ludan kare bir odaya 
giriş, tavanda ahşap 
işleme gibi ortak 
noktalar dikkatinizi 
çekiyor. Alkazar’da 
tavan yarım küre 
şeklindeyken burada 
köşeli dört kanal var

El Hamra tepesi üzerine ku-
rulu El Hamra Sarayı, İslam 
estetiğinin zirveye çıktığı eser 
olarak tanımlanıyorr. Saray 
adını I. Muhammed Hamar’ın 
kırmızı sakallarından almış. 
Saraya da kırmızı anlamına 
gelen El Hamra adı verilmiş. 
Saraya dışarıdan bakıldığında 
çok ihtişamlı gözükmese de, 
asıl ihtişamı sarayın içine gir-
diğinizde görüyorsunuz.

Granada’nın en güzel yerle-
rinden birisi de Albaicin. Ma-
hallede bulunan ve bataklıkta 
açan Nilüfer Evleri anlamına 
gelen Carmen evleri, bugün 
bile hâlâ eşsiz güzelliğini ko-
ruyor. İnsanı teselli eden bel-
ki de en önemli saik de bu. 
Aradan yüzlerce yıl geçmiş 
olmasına rağmen bu mahalle 
güzelliğinden taviz verme-
miş. Evler bozulmamış.

“BİZ NEYMİŞİZ?”
DİYEBİLMEK İÇİN

Granada, Avrupa’da 
Müslümanların zan altın-
da bırakıldığı, kötülük-
lerle itham edildiği, buna 
rağmen Müslüman nüfu-
sunun her geçen artma 
eğilimi gösterdiği ve İs-
lam’ın yavaş yavaş yayıl-
dığı bu dönemde; İslam’ın 
güzelliklerini, hoşgörü-
sünü, barış ve huzur at-
mosferini nasıl barındıra-
bildiğini en güzel şekilde 
ortaya koyuyor. “Biz ney-
mişiz?” diyebilmek, ayna-
nın karşısına geçip kendi 
kendimize sorduğumuzda 
muhayyilemizde şekille-
necekleri bizatihi yaşa-
mak için gidilip görülme-
si gereken birkaç yerden 
biri. İnşallah, bir gün yine, 
yeniden Avrupa’ya adalet, 
estetik ve medeniyet aşı-
layacağımız günlere vesi-
le olsun...






