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BAŞKANDAN

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri so-
nuçlandı. Öncelikle ülkemize, sonra da mazlum 

coğrafyalara hayırlı olsun. Yeni bir döneme başlamış bulunuyoruz. Artık, koa-
lisyon, belirsizlik ve istikrarsızlık dönemleri sona erdi. Türkiye’de tekli iktidar 
dönemi başlamış bulunuyor. Cumhurbaşkanının anayasa kitapçığı fırlattığı, ko-
alisyon partisinin bakanının kapıyı çarparak toplantıdan çıktığı, ekonomik gös-
tergelerin bir aşağı bir yukarı çıktığı, Türkiye’nin önümüzdeki haftayı göreme-
diği günler mazi oldu. 24 Haziran’la birlikte  kafa karışıklığı yerini güvene, kaos 
yerini istikrara, çift başlılık yerini iradeye ve eski Türkiye yerini Yeni Türkiye’ye 
bıraktı. Şimdi, aydınlık yarınlar inşallah bizi bekliyor.

Seçim sürecindeki tartışmaları bir kenara bırakıp hep birlikte güçlü Türkiye için 
çalışmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, el ele gö-
nül gönüle, farklılıklarımızı fırsata çevirerek üzerimize oynanan oyunları ber-
taraf etmek zorundayız. 15 Temmuz’da boynumuza geçirilmeye çalışılan ilmeği 
hep beraber paramparça ederek küresel güçlere “dur” dedik. Artık geri dönü-
şümüz söz konusu bile olamaz. Türkiye’yi istikrarlı, oyuncu değil oyun kurucu 
ve kendi kararlarını kendisi verebilen, dahası aman dileyene kucak açabilen bir 
devlet yapmak mecburiyetindeyiz. 

Güçlü bir ülke olmanın ilk şartı da malum, ekonomik anlamda güçlü olmak. Ülke 
olarak seçim dönemine girdiğimizden beri özellikle, küresel çaplı bir operas-
yonla karşı karşıyayız. Dövizde olması gerekenden fazla artış yaşanıyor. Sebze 
fiyatlarında ani yükselmeler meydana geliyor. Birileri ekranlarda ekonomik kriz 
çığırtkanlığı yapıyor. Durum iddia edildiği gibi değil. Zor bir dönemeçte oldu-
ğumuz kesin. Fakat felaket tellallığı yapmaya da gerek yok. Peş peşe çıkarılan 
kararnameler ve atanan yeni hükümet gösteriyor ki, artık kaidelerle kurallarla 
uğraşmak yerine hızlı karar alıp, çabuk hareket edeceğiz. Ekonomi kurmayları 
üzerinde çalıştıkları projelerle umut verici çalışmalara imza atıyorlar. Türkiye 
için, büyük bir sıçramanın yaşanacağını kestirmek güç değil. Bütün bir millet 
olarak bu sürece hazır olmalıyız.

Bu noktada iş dünyasına da önemli vazifeler düşüyor. Vatan söz konusu oldu-
ğunda canını vermekten bir an bile imtina etmeyen kahramanları düşünerek 
çok çalışmak zorundayız. Ekonominin en önemli aktörlerinden biri olan Orta ve 
Küçük Ölçekli İşletmeler’le ekonomiyi yönlendiren büyük işletmeler, Yeni Tür-
kiye’nin, Büyük ve Güçlü Türkiye’nin ilk adımlarının atıldığı bugünlerde, elini de 
değil gövdesini taşın altına koymalı, istihdam için fırsatlar oluşturmalı, Türkiye 
Ekonomisi’ni kalkındırma adına yapması gerekenin en iyisini yerine getirmelidir. 

TÜMSİAD olarak bizlerin, değerini ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacağımız 
Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin oturtulmaya çalışıldığı içinde bulundu-
ğumuz zaman diliminde her zamankinden çok çalışarak, ekonomimize ve kal-
kınmamıza tüm dönemlerden daha fazla katkı sunacağımızdan kimsenin şüp-
hesi olmasın. Gelecek, Türkiye’nin olacak ve bu toplumun her bir ferdi, bunda 
etkin rol oynayacak.

Önümüzde mübarek kurban bayramı var. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. 
Kutsal topraklarda hac ibadetlerini yerine getirecek kardeşlerimizin haclarını 
Allah-u Teala kabul eylesin. Kurban Bayramı’nın İslam alemine hayırlar, güzel-
likler, barış ve huzur getirmesini diliyorum.

Türkiye
Kararını Verdi”

“

TÜMSIAD
GENEL BASKANI

Yaşar Doğan

Bir Millet Uyanıyor
Büyük milletler, kritik zamanlarda adeta tarihin içinden ortaya çıkarlar ve kendilerinden 
habersiz çizilen senaryoları, yapılan planları tarumar ederler. Biz işte böyle bir milletiz. 
783 bin kilometre karede yaşayan -istisnaları elbette var- her fert, geleceğini ipotek altı-
na almaya çalışanlarla canı pahasına mücadele etti ve emperyalistler başta olmak üzere 
küresel şer odaklarına “dur” diyebildi. Çanakkale Zaferi’nde, İstiklal Savaşı’nda ve 15 
Temmuz’da bu ruhu net bir şekilde gördük. Gördük ki, bu aziz millet ayaklarına pranga 
takılmaya niyetlenildiği zaman yek vücut olup merhum Akif’in ifadesiyle “kükremiş sel 
olur bendini çiğner aşar, yırtar dağları enginlere sığmaz taşar…”

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, işte bu iradenin “yeter” dediği anın fiiliyata dö-
küldüğü an şeklinde yorumlanabilir. Bu coğrafyanın genlerine uymayan bir sistem, ar-
tık yerini büyük imparatorluklar kurulmasına ve dünyanın en büyük devleti olunmasına 
vesile düzene bıraktı yerini. Yapılan rejim değişikliği değil, tökezleye tökezleye ilerleyen 
yöntemin değiştirilmesi hepsi bu.

TÜMSİAD Ekonomi dergimizin bu sayısının kapağını 15 Temmuz Destanı’na ayırdık. Ha-
san Hüseyin Öz’ün kaleme aldığı ve yüzyılın en büyük ihanetinin yüzyılın kahramanlı-
ğıyla nasıl bertaraf edildiğinin anlatıldığı dosyamızın yararlı olmasını umuyoruz. Ayrı-
ca, Dr. Abdullah Altun, 15 Temmuz Ruhu ve Ekonomik Kalkınma başlıklı yazısında 15 
Temmuz’da ortaya çıkan milli duyarlılığın ekonomide de varolmasını vurgulayarak “Tür-
kiye’nin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirecek ve Türkiye’nin liderliğine ihtiyaç 
duyan ülkelerin ümitlerine cevap verecek yeni bir kalkınma hamlesi, geçmiş başarıların 
üzerine eklenmelidir. Burada önemli olan neler yapılması gerektiğini ortaya koyacak so-
mut analizler ve planlamalarla kamuoyunun aydınlatılabilmesidir” diyor. Prof. Dr. Halit 
Yanıkkaya Yatırım Teşviklerinde Yeni Dönem başlığını attığı yazıda, yatırım teşviklerinin 
en son değişiklikten sonra hangi duruma geldiğini irdeliyor. Dergimizde bu ay Boşnak 
yönetmen Aida Begiç’le yapılan bir söyleşi bulunuyor. Usta yönetmen Begiç Eylül’de viz-
yona girecek filmi “Beni Bırakma” ile ilgili süreci anlatıyor. Yine Ekonomi Sözlüğü, Gezi, 
Kitap ve Ajanda bölümleriyle geniş yelpazesi olan bir dergi sizleri bekliyor.  

Dergiciliğin Türkiye’de zor günler geçirdiğini söyleyebiliriz. Dijital mecra, basılı yayınla-
rın ömrünü kısalttı maalesef. TÜMSİAD Ekonomi Dergisi ise kararlılıkla yayın hayatına 
devam ediyor. Tarihe küçük de olsa bir not düşmenin hazzı, verilen emeğe değer. İn-
ternet sonu olmayan dipsiz bir kuyu gibi. Yayınlıyorsunuz, ama bir süre sonra unutulup 
gidiyor. Fakat basılı mecralar, hep gözünüzün önünde olunca tekrar tekrar dönüp okuma 
ihtiyacı hissediyorsunuz. Dergimize gönül veren herkesin, ona sahip çıkacağından ve ge-
reken desteği vereceğinden kuşkumuz yok. 

Önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle… 

İbrahim BARAN

EDİTÖR
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TÜMSİAD, paydaş kuruluşları 
Semerkand Vakfı, Beşir Derneği 
ve Genç-Kon ile birlikte yü-
zlerce kişinin katılımıyla 15 Tem-
muz hain darbe girişiminin 2. 
yıldönümünde 15 Temmuz şehit-
lerimizi okunan hatimler ve du-
alarla andı. 4 Temmuz 2018’de 
gerçekleşen etkinliğe, TÜMSİAD, 
Semerkand Vakfı, Beşir Derneği 
ve Genç-Kon temsilcilerinin yanı 
sıra birçok vatandaş da katıldı. 
Yapılan konuşmalarda;
 
“15 Temmuz 2016 tarihinde cum-
hurbaşkanımızın çağrısıyla aziz 
milletimiz Fetö’nün hain darbe 
ve işgal girişimine karşı kah-
ramanca bir direniş göstererek 
tarih yazmıştır. 250 vatan evladı 

şehadet şerbetini içmiş ve 2196 
kardeşimiz yaralanarak gazilik 
unvanı almıştır. İstiklal ve istik-
balimizin teminatı olan kurum-
larımızı yıpratmayı amaçlayan bu 
beyhude girişim milletimizin mil-
li-manevi değerlerine bağlılığıyla, 
birlik beraberlik şuuruyla ber-
taraf edilmiştir. Çok yakında ikin-
ci yıldönümünü idrak edeceğimiz 
bu olay her zaman hatırlamamız, 
dersler çıkarmamız gereken bir 
olaydır.

15 Temmuz Direnişi’nde ve de-
vamındaki milli irade nöbetler-
inde alnının akıyla görevlerini 
yerine getiren sivil toplum kuru-
luşlarımıza 15 Temmuz Ruhu’nun 
yaşatılması ve o gece olanların 

unutulmaması için de önemli 
görevler düşmektedir. 

Atalarımız milli ve manevi değer-
leri bize aktardığı gibi bizim de 
aynı değerleri gelecek nesillere 
aktarmamız gerekir. Nitekim 15 
Temmuz Direnişi’nde uçakların, 
tankların, tüfeklerin karşısına 
silahsız çıkan milletimiz Allah 
Teâlâ’nın yardımıyla galip geldi. 
Dedelerinden, ninelerinden dinle-
diği Çanakkale, Kutu’l-Amare, İs-
tiklal Harbi, Kıbrıs Barış Harekâtı 
hadiselerindeki maneviyatla mey-
danlara indi. Böylece 15 Temmuz 
Destanı da şanlı tarihimizdeki ye-
rini aldı.

İstiklal şairimizin dediği gibi: “Gir-
meden tefrika bir millete düşman 
giremez. Toplu vurdukça yürekler 
onu top sindiremez.” Bizim çok iyi 
bildiğimiz bu hakikati 15 Temmuz 
2016’da bütün dünya öğrendi. Bir 
millet el ele, gönül gönüle, omuz 
omuza verince nelerin üstesinden 
gelinebileceği aşikâr oldu.

15 Temmuz Ruhu milli ve manevi 
değerlerimizin eseridir. Asırlardır 
muhacirlere kucak açan yurdu-
muz Suriyeli mülteci kardeşle- 
rimizi bu ruhla bağrına basmıştır. 
Türkiye yurtdışına en fazla insani 
yardım yapan ülke olma unvanını 
bu ruhla elde etmiştir. Her zam-
an birliğimizi ve beraberliğimi-

zi korumamızın, sevincimizi de 
üzüntümüzü de paylaşmamızın, 
gerektiğinde vatanımızı korumak 
için yek vücut olmamızın arkasın-
da bu ruh vardır.

Geçtiğimiz Ramazan ayında 
okunan hatm-i şerifleri şehit-
lerimizin ruhuna hediye etmek 
için o gece büyük kahraman-
lıklara şahit olan 15 Temmuz Şe-
hitler Köprüsü’nün hemen yanı 
başında, Şehitler Anıtı’ndayız. 
15 Temmuz Milli Birlik Günü ve-
silesiyle Semerkand Vakfı olar-
ak kardeş kuruluşlarımızla bir-
likte dualarımızın daima fedakâr 
gazilerimizle beraber olduğunu 
belirtiyor, bu destanı yazan mille-

timize bir kez daha şükranlarımızı 
sunuyor, bu ruhun yaşatılması için 
çaba gösteren herkese teşekkür 
ediyor, 15 Temmuz şehitlerimiz 
başta olmak üzere bütün şehitler-
imize Allah Teâlâ’dan rahmet dil-
iyoruz” denildi. Duaların ardından 
açıklama sona erdi. 

DARBE GİRİŞİMİNİN
İKİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE
ŞEHİTLERİMİZ ANILDI
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TÜMSİAD 52. ŞUBESİNİ
DÜZCE’DE AÇTI

Türkiye’nin en aktif sanayici ve 
işadamları derneklerinin başında 
gelen TÜMSİAD, Türkiye gene-
li 51 Şubesi ve 12 bini aşan üye-
si ile faaliyet alanını her geçen 
gün genişletiyor. Yaptığı faaliyet 
ve çalışmalarla ülke ekonomis-
ine katkı sağlamak ve özellikle 
KOBİ’lere her kaydu şartta öncü 
olmak hedefiyle yola çıkan TÜM-
SİAD, 52. Şubesi’ni Düzce’de açtı. 
Düzce Şube Başkanı Ömer Gürl-
er’in ev sahipliğinde gerçekleşen 
açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, Milletveki-
li Ayşe Keşir, Düzce Belediye 
Başkanı Dursun Ay ve TÜMSİ-
AD Genel Başkanı Yaşar Doğan 
katıldı.

Açılışta konuşan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan “Düzce potansiyeli 
yüksek bir şehir. Düzce’de yatırım yapıldığında hızlıca karşılık bulacağını 
düşünüyoruz. Yeni açılan şubemiz ile önce ilimiz, daha sonra da ülkemizin 
geleceği için çalışacağız. Herkes için hayırlı olmasını dilerim” dedi.
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TÜMSİAD
ÜYELERİ BÖLGE
İFTARLARINDA
BULUŞTU
TÜMSİAD üyeleri Ramazan ayında kurulan iftar 
sofralarında buluştu. Başta İstanbul olmak üzere; 
Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Trabzon, Batman 
ve Malatya TÜMSİAD şubelerinin ev sahipliğinde 
düzenlenen iftarlarda binlerce TÜMSİAD üyesi bir 
araya geldi.

Birçok Bakan, Milletvekili ve il protokolünün ağır-
landığı iftarlara, Genel Başkan Yaşar Doğan ve 
beraberindeki Yönetim Kurulu heyeti de katıldı.
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İftarlarda üyelere hitap eden Başkan 
Doğan “Mübarek Ramazan ayımız 
hayırlara vesile olsun. İzmir şubem-
izin etkinliğinde bulunmaktan dolayı 
oldukça mutluyuz” dedi. Cumhur-
başkanlığı seçimlerine az bir süre 
kalması vesilesiyle konu ile ilgili 
değerlendirmeler de yapan TÜM-
SİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, 
seçim döneminin başarılı atlatılması 
durumunda ekonominin iyi olacağı-
na işaret ederek, “24 Haziran’da 
yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 
seçim sürecini sağ salim atlatmamız 
gerekiyor. Bu süreç başarılı bir şekil-
de atlatılırsa ekonomimiz iyi olacak. 
Her türlü fitne fücuru sokuyorlar. 
Her türlü problemi çıkarıyorlar. İş 
dünyası olarak 24 Haziran’a ka-
dar bu tokatlamalara dayanacağız. 
Döviz inecek çıkacak ama biz dayan-
acağız. Bu milli bir meseledir ve bu 
meseleden alnımızın akıyla çıka-
cağız” diye konuştu. Ramazan ayında 
gerçekleştirilen bu etkinlikler, TÜM-
SİAD üyelerinin kaynaşmalarına, 
birlik ve beraberliğin tesisine vesile 
oldu. Önümüzdeki süreçte söz konu-
su faaliyetler daha da yaygınlaşarak 
geleneksel hale gelecek.
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MAKALE

Türkiye’de yatırım teşvikleri 1920’lerden 
itibaren zaman içerisinde sistematik 
olarak uygulanmaya çalışılmıştır. 2012’de 
güncellenen yatırım teşvik sisteminde 
ise bölgesel teşvikler, sektörel teşvikler, 
yatay alanlar, büyük yatırımlar ve 
kümelenme desteği bulunmaktadır

Prof. Dr. Halit YANIKKAYA
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yatırım 
Teşviklerinde 
Yeni Dönem

15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı 
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkın-
da Karar” ile uygulamaya konulan yeni 
yatırım teşvik sistemi önceki sistemlere 
göre kapsamlı yenilikleri beraberinde 
getirmiştir. Bu yeniliklerden başlıcaları 
stratejik yatırımların teşvik edilmesi uygu-
lamasının sisteme dâhil edilmesi, bölgesel 
ve büyük ölçekli yatırımlarda var olan as-

gari yatırım tutarlarının düşürülmesi, se-
ktörel kapsamın genişletilmesi, 4 bölgeli 
sistem yerine il temelli 6 bölgeli sisteme 
geçilmesi, en az gelişmiş olarak belirlenen 
6. bölgenin bölgesel teşvik uygulaması, 
istihdam desteği gibi ayrıcalıklara sahip 
olması, öncelikli yatırım kavramının ge-
tirilmesi, yatırımları kümelenmeye yön-
lendirecek uygulamaların getirilmesi ve 

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’nin uygulama 
sonuçlarını önceki ve sonraki bir yıla ba-
karak değerlendirdiğimizde, hem alınan 
yatırım teşvik belgesi sayısı hem de 
öngörülen sabit yatırım ve istihdam oran-

larında artışı görebiliriz. 
Aşağıdaki tablo önceki dönem 20.06.2011 
ile 20.06.2012 arasını, yeni dönem ise 
20.06.2012 ile 20.06.2013 arasını göster-
mektedir.

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi Yıllık Değerlendirme Raporu
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Aşağıdaki tabloda ise yeni yatırım teş-
vik sistemiyle beraber destek sınıflarına 
göre teşvik edilen yatırımların dağılımı 
görülmektedir. Buna göre belge adedi 
ölçüsüne bakarsak bölgesel yatırımlar %91 
artarak 2735’e çıkarken, genel teşvik kap-
samındaki yatırımlar %18 azalarak 2079’a 
düşmüştür. Büyük ölçekli yatırımlar da yeni 
sistemle birlikte %375 artarak 4’ten 19’a 
çıkmıştır. Stratejik yatırımlar, yeni yatırım 

teşvik sistemiyle beraber uygulanmaya 
başlanmış ve 7 belge ile hedeflenen sabit 
yatırım miktarı 9,24 milyar dolar seviye-
sindedir. Netice itibariyle yeni yatırım teşvik 
sistemiyle birlikte genel yatırımlar yerine 
bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırım-
lar ön plana çıkmaya başlamıştır.

Tablo 5. Yatırım teşvik belgelerinin destek 
uygulamasına göre dağılımı

Yatırım Teşvik Sistemi’nin önem-
li amaçlarından biri bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farklarını azaltmak olduğunu 
biliyoruz. Aşağıdaki tabloya göre hem bel-
ge sayısında hem sabit yatırım tutarında 
hem de öngörülen istihdam adedinde tüm 
bölgelerde önceki döneme göre genelde bir 
artış görülmektedir. Fakat en az gelişmiş il-
lerin yer aldığı 6. bölgedeki değişimin diğer 
bölgelere nazaran daha fazla olduğu göze 

çarpmaktadır. 6. bölge için yeni dönem-
de belge adedi %79, sabit yatırım tutarı 
%269, öngörülen istihdam adedi de %183 
artış göstermiştir. Buradan hareketle, 
yeni yatırım teşvik sisteminin az gelişmiş 
bölgelere yatırım önceliğinin sağlanması 
açısından başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Tablo 6. Yatırım teşvik belgelerinin bölgel-
ere göre dağılımı

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi Yıllık Değerlendirme Raporu

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi Yıllık Değerlendirme Raporu
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Aslında kamunun yatırım teş-
vikleri dışında bu amaçlar 
doğrultusunda uyguladığı başka 
politikalar da vardır. Teşviklerin 
başarılı olması için uygulanan sis-
temin diğer ekonomik politikal-
ara uyumlu olması ve teşviklerin 
tüm ekonomi açısından olumlu 
sonuçlara yola açması gerekmek-
tedir. Bunun için uzun vadeli plan-
lar yapılmalı, işgücünün eğitimi 
ve AR-GE çalışmaları gibi alan-
lara önem verilmelidir.
Yatırım teşvikleri yalnızca 
gelişmekte olan ülkelerde değil 
aynı zamanda gelişmiş ülkel-
erde de kamunun ekonomiye 
müdahale aracı olarak kullanıl-
maktadır. Gelişmiş ülkelerde bu 
destekler daha çok bölgeler arası 
eşitsizliklerin giderilmesi amacıy-
la uygulanmaktadır. Gelişmekte 
olan ülkelerde ise belli sektör ve 
bölgeleri destekleyen teşvik poli-
tikalarıyla ekonomik büyümenin 
sağlanması hedeflenmektedir. 
Sistemin başarılı olması için 
desteklenecek sektör ve bölgeler 
iyi belirlenmeli, teknoloji transferi 
ve ileri teknolojili üretim konu-

larında adımlar atılmalıdır. Diğer 
taraftan dünya genelinde yatırım-
ları teşvik için getirilen politikal-
arın bir kısmına Dünya Ticaret 
Örgütü, Avrupa Birliği gibi kuru-
luşlar ticaretin serbestleşmesini 
sağlamak adına sınırlamalar ge-
tirmektedir.
Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıl-
larından itibaren sanayileşme ve 
kalkınmayı hedefleyen teşvik sis-
temleri uygulanmıştır. 1920’lerde 
devlet eliyle sanayileşme adım-
ları, 1930’larda Büyük Buhran 
sonrası karma ekonomi ile özel 
sektörün teşviki, 1950’lerde İkin-
ci Dünya Savaşı sonrası döne-
minde yerli yatırımcılarının yanı 
sıra yabancı yatırımcıları da 
çekme politikaları, 1960’lardan 
itibaren DPT’nin kurulmasıyla 
planlama yılları, 1980’lerde ise 
ticaretin serbestleşmesi ve ihra-
cata yönelik teşvikler bu sürecin 
önemli uygulamalarıdır. 2000’lere 
gelindiğinde yatırım teşvikleri 
ile birlikte AR-GE, KOBİ, istih-
dam, çevre ve bölgesel kalkınma 
alanlarındaki teşviklerin birbir-
ini tamamlanmasını hedefleyen 

sistemler geliştirilmiştir. En son 
2012’de güncellenen yatırım 
teşvik sisteminde ise bölge-
sel teşvikler, sektörel teşvikler, 
yatay alanlar, büyük yatırımlar ve 
kümelenme desteği bulunmak-
tadır.
Yatırım teşviklerinin etkinliğini 
ölçen akademik çalışmalar bu-
lunmaktadır. Bunlar genel-
de teşviklerin yatırım kara-
rlarını, sermaye birikimini, 
istihdamı ve toplam faktör verim-
liliğini nasıl etkilediğini bulmaya 
çalışmışlardır. Bazı çalışmalar 
yatırım teşviklerinin ekonomiyi 
olumlu yönde etkilediğini bulsal-
ar da önemli bir kısmı teşvikler-
in ekonomiye katkısının kayda 
değer olmadığını savunmaktadır. 
Ekonomiye mali olarak yük ge-
tirdiği için teşvik politikaları be-
lirlenirken dikkatli olunmalıdır. 
Yatırım teşvikleri amacına ulaş-
mada tek başına yeterli değildir, 
diğer kamu politikalarıyla uyumlu 
bir şekilde tasarlanmalıdır.

Yatırım teşvikleri kamunun farklı araçlar kul-
lanarak belli sektör ve bölgeleri desteklemeyi 
hedeflediği politikalardır. Bu sayede üretim ve 
istihdamın artırılacağı bölgesel eşitsizliklerin 
azalacağı planlanmaktadır.
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DÜNYA SİSTEMİNE ATILAN
DÜĞÜM

Hasan Hüseyin ÖZ / Senarist-Yazar

15 Temmuz Kâbe İmamı Türkiye için yalvardı, Sudan’da 
çocuklar dua etti, Somali’de insanlar Türkiye 
için yürüdü, Kosova’da nöbet tutuluyor. Aslında 
bütün İslam dünyasında dualar oluk oluk aktı 
ülkeye. Bizi İŞİD’i gösterip FETÖ’ye razı etme-
ye çalışan Batı’ya büyük düğüm atıldı o gün. 
Bu düğümün adı Türk düğümüdür. 
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“Anadolu mayası, gazidervişler, alperenler eliyle 
kölecilik müktesebatının hüküm sürdüğü bu top-
raklara gelerek köleciliği ortadan kaldıran ha-
reketi doğurmuştur. Bu hareket hissikablelvuku 
gönlümüzde taptaze durmaktadır. Bir Türkmen 
kocasına, bir Kürt dervişine, bir Kafkasyalı ho-
caya vs. bakınca görülür. Balkanlardaki göçün 
hüznünü, Orta Anadolu’daki bozlağın feryadını, 

Toroslar’daki yörüğün ağıtlarındaki acısını, Ege-
deki zeybeğin diz vuruşunda beliren yiğitliğini, 
Karadeniz’deki horonun ahenkli kıvrak ritimleri-
nin meydan okuyuşunu, Doğu Anadolu’daki hala-
yın çokluk içindeki birlik sesini, Güneydoğu’daki 
uzun havanın Mevla’ya yakarışa dönmesine bak-
sak mayanın bu toprakları nasıl dönüştürerek 
vatan kıldığını gönlümüzce daha net anlarız.”

15 Temmuz küresel işgal projesine karşı muhteşem bir vatan savunmasıydı. 
Meseleyi salt darbe üzerinden okumaya çalışırsak biz de şu yapılmaya 

çalışılan “liberal karartmanın” ortağı oluruz. Üstte yazdık. Bazıları burayı 
Batılılar gibi home-land olarak değerlendirmeye devam ediyor. Fakat 

burası hakikat düzleminde ferdi bireyin yani “insanın” hür olduğu yegâne 
topraklardır, bu yüzden de vatandır. Siz bakmayın sahte serbestiyet 

söylemlerine. 
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Lozan’ın yüzüncü yılına doğru gidiyoruz. 
Olaylar daha da artacaktır. Artsın. 15 Tem-
muz bize gösterdi ki, o bin yıl önce çalınan 
maya tertemiz duruyor; öyle ki, yüz yıldır 
Batı’nın kavramlarıyla örmeye çalışılan te-
oriler bir bir çöktü. Bazı okur-yazarlar, en-
tegrizm hastalığına müptela kukumav kuşu 
gibi kötümser cümleler kurmaya devam et-
seler de, geçmişte yaptığımız “tarih kendini 
hatırlatıyor” tespitimiz yerini “tarih geri dö-
nüyor” gerçekliğine bırakıyor. Ayrıca burada 
belirtelim ki liberal ağın içinde debelenme-
lerini gerçekçilik zanneden bu kumkumalar, 
ancak düşmana hizmet ederler. 

15 Temmuz dünya sistemine atılan bir dü-
ğümdür. Eğer 16 Temmuz sabahı tanklarla 
uyanacak olsaydık, bugün cinnet halinde 
olan dünya egemenlerinin kölesi durumun-
daydık. “Şimdiye kadar değil miydik?” diye 
sorabilir kumkumalar. Değildik.

1839 Balta Limanı Antlaşması ile İngilizci 
dünya sistemi içinde belki “yarı bağımsız” 
hale getirilmiş gibi görünebilir ama kade-
rin cilvesi işte Lozan dönüşünde İnönü’nün 
dilinden döküldüğü rivayet edilen “devlete 
yüz yıl kazandırdık” sözünde şekillenen ira-
de, kâh oraya, kâh şuraya çarparak ama her 
daim ayakta kalarak bugüne kadar geldi.

Bu bağımsızlığın ifadesiydi, lakin sistem dü-
zeyine aktarılamamıştı. Çünkü özellikle 1945 
sonrası Amerika eliyle yeniden şekillenen 
dünya sistemi içinde 27 Mayıs’la başlayan 
darbeler silsilesi “ayakta kalma” stratejisini 
mecbur kılmıştır. Tabiri caizse, tehlike anın-
da devreye girecek “nüve” korunagelmişti.

LOZAN’IN
YÜZÜNCÜ 
YILINA
DOĞRU!

Nüve Etiket bir                                    markasıdır.

Gıda Ürünleri Etiketleri
Kozmetik Ürün Etiketleri
Endüstriyel 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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TAM
BAĞIMSIZ
TÜRKİYE

Çok mu devletçi buldunuz? Ben 15 Temmuz 
gecesi sokaklara dökülen insanların diliyle bu 
yazıyı kaleme alıyorum. O günün dili şuydu: 
“Devlet zorda. Onu düşmanın elinden kurtarıp, 
yetkilileri yerine oturtup işime döneceğim.”
Bir örnekle açayım… İşgal altındaki Genelkur-
may Başkanlığı’na girmiş ve her halinden esnaf 
olduğu anlaşılan yiğidin niyeti hareketlerinden 
belliydi. O, ordunun başsız kaldığını düşünüyor-
du. Uzun süredir kayıp olan Hulusi Akar’ı kur-
tarıp, makamına oturtacak, sonra da tezgâhının 
başına geçecekti. 

Bu psikolojiyi, bu hareketi batıdan tercüme et-
tiğiniz hiçbir teoriyle okuyamazsınız. Onun için 
Batılılar bizi “irrasyonel” buluyorlar. Oysa o 
gece yaşananlar insanımızın ruhunda yaşayan 
tam bağımsız Türkiye’nin alametiydi.

Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döne-
minde, 22 Temmuz 2014’te bir devrin sonunu 
şu sözlerle ilan etmişti bütün dünyaya:   

“… Türkiye o eski Türkiye değil. Türkiye’ye gün-
dem dayatamazsınız.Türkiye’nin..gündemini 
belirleyemezsiniz.Türkiye’ye artık zalimler için, 
zalim ve terörist devletler için nöbet tuttur-
amazsınız. Türkiye’ye o eski günlerde olduğu 
gibi parmak sallayarak istikamet çizemezsiniz. 
Bu Türkiye yeni Türkiye’dir, tam bağımsız Tür-
kiye’dir. Ne içerideki işbirlikçilere ne dışarıda 
mütekebbirlere boyun eğecek bir Türkiye yok.”
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“Otoriterleşme” ve “Türkiye Yalnızla-
şıyor”… Son birkaç yıldır maruz kal-
dığımız bu kavramlar, göbeğinden 
Batı’ya bağlı basının ve dahi aydınla-
rın “Tam bağımsız Türkiye” iradesine 
sıktıkları kurşunlardı. Demişler ya; 
kelimeler kurşundur!

Tabi burada şunu da söyleyelim ki, 
şimdiye kadar iyi niyetine güvendi-
ğimiz ama bu saatten sonra zerre 
taviz vermeyeceğimiz bazı yazarlar 
da “Türkiye maceraya sürükleniyor” 
diyerek bu olaya katkıda bulundular. 

Dönelim konumuza. Geçmişi eşe-
leyenler “üzüm yemek değil bağcıyı 
dövmek” peşindeler. Cumhurbaş-

kanı’nın sözleri ortada... Katiller de 
yapacaklarını yaptılar. Fakat hâlâ 
bu olay karşısında “amalı” cümleler 
kurmaya devam edenler var. Demek 
ki, virüs sadece devlette değil. Bu 
mendebur birçoğunun beynini ele 
geçirmiş. 

Hedef neydi? Hani algı yönetimi di-
yorlar ya. Mesela Amerika’da (birçok 
batı ülkesi için de geçerli bu durum) 
sivil görünümlü ve fakat CİA ile iş 
tutması için devlet tarafından fonla-
nan kuruluşların yönlendirdiği kitle-
ler, zannedildiğinin aksine muhalif 
kanatta yer alıyorlar. Bunca ölüm, 
bunca kıyım olmuşken, aynı soğuk-

kanlı katiller gibi sorular soranlar 
bunlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç yıldır 
çırpınıp duruyor. Fakat bu kitle ısrar-
la olayı ergen tavrı içinde kişiselleş-
tirip linç kampanyalarına katılmakta 
ısrar etti. Allah’tan 15 Temmuz’da 
sokaklara dökülen millet vardı. Şim-
dilerde “sosyoloji siyasetin önüne 
geçer zaman zaman” diye bilmiş bil-
miş yorum yapıyorlar. Yahu sosyoloji 
siyasetten hep öndeydi. Siz tepinip 
dururken kimse sizi dinlemiyordu. 
Bu aziz millet, Erdoğan’ın arkasında 
neden ısrarla duruyor zannediyorsu-
nuz? 

Yazıyı genişletmemek adına fazla ge-
riye gitmeden bu virüsün kırk yıl önce 
yerleşmeye başladığını belirtip, şu 
“Fetullahçılar devlete en çok bunlar (!) 
döneminde yerleşmedi mi?” sorusuna 
geçelim. Geçelim de, hani “bu millet 
balık hafızalı” diye ahkam kesenler var 
ya, işte bu soruyu soranlar onlar. On-
lar ki güncelin hapishanesinde derin 
hafıza diye ezberledikleri üç kelimeyle 
malumat satarlar. Balık hafızalı diye 
küçümsedikleri millet ise, bin yıllık 
tarih şuuruyla meydanlara çıkar en 
kritik dönemlerde. 15 Temmuz’da ol-
duğu gibi.

Mesele şu; ABD dünyaya demokra-
si ihraç eder, yukarıda bahsettiğimiz 

kuruluşlarla. 12 Eylül’de bize de ihraç 
etti darbeyle. Our Boys dedikleri dar-
beciler o dönemde Apocular’a (PKK) 
ve Fetullahçılar’a (FETÖ) “hareket” izni 
verdi. Özellikle ordu içinde bütün ideo-
lojiler tasfiye edilirken, yetmişli yıllar-
da yavaş yavaş yerleşen Fetullahçılar 
inceden inceye hareketlerini genişlet-
meye başladılar. Bu durum devletin di-
ğer kurumları için de geçerliydi. Uzat-
mayalım, 90’lara gelindiğinde ise örgüt 
lideri devletin protokollerinde görün-
düler. 28 Şubat’ta ise muhafazakâr 
yapılar büyük yıkıma uğratılırken, 
ne hikmetse bunlara dokunulmadı. 
2000’lerde ise koalisyonlar döneminde 
ekonomik krizler vs. yaşanırken bizzat 

Ecevit tarafından korunup kollandılar. 
Siyasetin en zayıf olduğu dönemlerden 
bahsediyoruz. Dikkat edilecek başka 
bir konu da, güya darbeler üzerinden 
devletin aşındırılarak, sivil toplum na-
mıyla bu ağ sistemi ön plana çıkarıldı. 
Yani ağ devleti içine alıp boğmaya baş-
ladı.

Eğer bu süreç bilinmezse 2002 anlaşı-
lamaz. 90’lı yıllar koalisyon yılları. Hele 
hele 2002 sürecinden önceki koalisyon 
tam bir feceat. Yani siyaset itibarsızlaş-
mış, yerlerde sürünüyor. Toplum güçlü 
mü? O da ekonomik krizler marifetiyle 
yorgun. AK Parti bu ortamda iktidara 
geldi. 

FAKAT DÖRT BİR YANI
VİRÜS SARMIŞ

O HABİS VİRÜS
DEVLETTE NASIL YERLEŞTİ?
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Churchill Türkiye için “kuruma-
ya yüz tutarsa sulayın, uzarsa 
budayın” der. Gavurun stratejisi 
bu. O yıllar İslam dünyasının dö-
nüştürülmesi, daha açık ifadeyle 
neoliberal politikalar doğrultu-
sunda yeniden dizayn edilmesi 
gerekiyordu. Yine gavurun bildiği, 
bizimkilerin unuttuğu “Bunu an-
cak hilafeti kendi uhdesinde tutan 
ve İslam dünyası tarafından bilinen 
Türkiye’nin yapabileceği” hakikati 
bilinmeden bugün yaşananlar an-
laşılamaz. BOP’u ve Arap Baharı’nı 
bir de buradan okuyun. 

Erdoğan liberal ağın kuşattığı bir 
ülkede iktidara geldi. Yapılması 
gereken, bu melun sisteme karşı 
toplumu güçlendirmekti. Bu aziz 
millet de bu politikayı anladığı için-
dir ki Erdoğan’ın arkasında durdu. 

Birileri kapalı kapılar ardında pa-
zarlıklar yaparken, Erdoğan ısrar-
la topluma yaslandı. Fakat düşman 
güçlüydü. İktidarının ikinci döne-
minde olaylar arttı: 27 Nisan muh-
tırası, Ergenekon, Balyoz ve Ca-
susluk davaları yıkım projelerinin 
devamıydı. Ta kozmik odaya kadar 
girildi. Yani toplumu toza dönüş-
türmek pahasına vesayet pazarla-
ması yapıldı. Az sonra göreceğiz; 
güya Kemalist vesayetten bahse-
denler kendi vesayetlerini inşa edi-
yorlardı. Kemalizm 1960’da darbe 
yememiş miydi? Geçelim. 

2010’a böyle gelindi. Anayasa deği-
şikliği için gidilen reform iki kana-
dın çatışmasını gün yüzüne çıkardı. 
Hani o melun “ölülerini mezardan 
kaldırıp oy kullandırın” diyordu ya. 
Aslında bu anayasaya önem ver-

diği için değildi. Kendi stratejisini 
uygulamak için devleti tamamen 
ele geçirmenin yolu buydu. Ama 
o referandum toplumun gücünü 
gösterdi. Yani Erdoğan’ın toplumu 
güçlendirme stratejisi tutmuştu. 

7 Şubat krizi safları belirlemeye 
başladı. Topluma yaslanan Erdo-
ğan ile devleti ele geçirdiğini daha 
doğrusu yeni vesayet sistemini 
oluşturduğunu düşünen melun 
arasında mücadele başladı. Tam 
bağımsızlık süreci de böyle başla-
dı. Ardından malum Gezi olayları, 
17-25 kumpası vs. her iki olayı da 
darbe girişimi olarak okumak ge-
rekiyor.

Şair “Dışı sükûn ve zahir, derunun-
da mahşer” demiş. Millet uzun yıl-
lar Erdoğan’ın arkasında durmakta 
ısrar etti. Sabırlıydı. Çözüm süreci 
ile ilgili küçük bir uyarı yaptı, o ka-
dar. 7 Haziran seçimlerinden sonra 
bu uyarı alındı. Terörle mücadele 
başladı ve bir hayli yol katedildi. 

Bu yazıyı aşar, ama bir iki cümle de 
bu konu hakkında yazalım. Çözüm 
süreci, aslında yukarıda bahsetti-
ğimiz neoliberal politikaların etnik 
ayağını temsil ediyordu. Herkes 
“terör sıfırlanmıştı, bunların dö-
neminde arttı (!)” diyor ya. Basit ve 
net cevabımız var. Yıllardır bölge-
deki sorunu salt ekonomik pers-
pektifi değerlendiriyordu bazıları. 
Ekonomisi güçlendirilirse mesele 
hallolacak diyordu. Aslında Erdo-
ğan bölgeye yaptığı yatırımlarda 
bu sözün gereğini yerine getirdi. 
Fakat yine de terör saldırıları art-
tı. Mesele neymiş? Uzayan Türki-
ye’nin budanması gerekiyormuş.

Erdoğan cumhurbaşkanlığı dö-
neminde “Tam bağımsız Türkiye” 
dedi. Lozan’a adım adım yaklaşır-
ken, liberal politikaların açtığı ya-
ralar görüldüğü için bu söz deklare 
edildi. 

 “Dünya beşten büyüktür” sözü ve 
en son bölgemizdeki çatışmalara 
çözüm arayışı çerçevesinde İsrail 

ve Rusya ile tekrar ilişkilerin güç-
lendirilmesi çabaları tam bağımsız 
yeni Türkiye’nin dünyaya verdiği 
mesajlardı. Toplum güçlendirilmiş, 
ekonomide dünyaya göre görece 
istikrar var. Batı’da ise bir düşüş 
yaşanıyor. Paranoya almış başını 
gidiyor. Ürettikleri IŞİD cinnet sis-
teminde kimi vuracağı belli değil. 
Batı’nın stratejik aklı da bu işlere 
yetmiyor. Yapabildikleri “yoket” 
stratejisini uygulamak. 

15 Temmuz işte bu sisteme atılan 
bir düğümdür. Kabe İmamı Türki-
ye için yalvardı, Sudan’da çocuklar 
dua etti, Somali’de insanlar Tür-
kiye için yürüdü, Kosova’da nöbet 
tutuluyor. Aslında bütün İslam 
dünyasında dualar oluk oluk aktı 
ülkeye. 

Bizi İŞİD’i gösterip FETÖ’ye razı et-
meye çalışan Batı’ya büyük düğüm 
atıldı o gün. Ama bu hakikati ancak 
bin yıllık mayayı gönlünce hissedip 
dünyaya buradan bakan anlaya-
bilir: SSCB yıkıldıktan sonra son 
çare diye takdis edilen liberal Yeni 
Dünya Düzeninin çatırtıları arasın-
da, yükselen bir ülkenin insanları-
nın uzun yolculuğuna şahit olaca-
ğız Allah’ın izniyle, göreceksiniz. 
Tekrar edelim; düğüm atılmıştır 
çünkü. Bu düğümün adı Türk dü-
ğümüdür.  

ERDOĞAN’IN GÖRDÜĞÜ,
KUMKUMANIN GÖZÜNÜ
KAPATTIĞI ŞEY

15
TEMMUZ
DÜĞÜMÜ
NE
ANLAMA
GELİYOR?
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15 TEMMUZ
RUHU ve
EKONOMİK
KALKINMA

Dr. Abdullah ALTUN
İktisat Doktoru

Türkiye’nin sahip olduğu 
potansiyeli harekete 

geçirecek ve Türkiye’nin 
liderliğine ihtiyaç duyan 

ülkelerin ümitlerine 
cevap verecek yeni 

bir kalkınma hamlesi, 
geçmiş başarıların 

üzerine eklenmelidir. 
Burada önemli olan 

neler yapılması 
gerektiğini ortaya 

koyacak somut analizler 
ve planlamalarla 

kamuoyunun 
aydınlatılabilmesidir.
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Öncelikle aziz şehitlerimizi ve 
kahraman gazilerimizi minnet, 
şükran ve saygıyla anıyoruz. 
Tarihimizde direnişe, dirilişe 
ve şahlanmaya birçok örnek 
gösterilebilir. Tabi geçmişimi-
zle bağımızı kopartma ve 
gerçekte kim olduğumuzu un-
utturma gayretleri bu noktada 
farkındalığımıza belli düzeyde 
zarar vermişti. 15 Temmuz bu 
çerçevede bir dönüm noktası 
olmuştur. İşte bu 15 Temmuz 
ruhu, dirilişe geçmiş bir Tür-
kiye’yi durdurma gayretlerini 
püskürterek artık yükselişe 
geçmeye bir temel oluştur-
muştur.

Öncelikle aziz şehitlerimizi ve 
kahraman gazilerimizi minnet, 
şükran ve saygıyla anıyoruz. 
Tarihimizde direnişe, dirilişe 
ve şahlanmaya birçok örnek 
gösterilebilir. Tabi geçmişimi-
zle bağımızı kopartma ve 
gerçekte kim olduğumuzu un-
utturma gayretleri bu noktada 
farkındalığımıza belli düzeyde 
zarar vermişti. 15 Temmuz bu 
çerçevede bir dönüm noktası 
olmuştur. İşte bu 15 Temmuz 
ruhu, dirilişe geçmiş bir Tür-
kiye’yi durdurma gayretlerini 
püskürterek artık yükselişe 
geçmeye bir temel oluştur-
muştur. 
Hem küresel düzeyde hem de 
ülkelerin kendi içlerinde, bir-
birlerinden bağımsız olmayan, 
ekonomi oyunları oynanıyor. 
Çok kutupluluk söylemind-
en hareketle veya tarafların 
sayısını dikkate alarak, bu 
oyunlar belki satrançtan farklı 
oyunlara da benzetilebilir… 
Ama her hal-ü kârda ülkelerin 
içlerinde yerli ve milli olanla 
yerli ve milli olanın karşısında-
ki olarak adlandırabileceğimiz 
iki ana taraf arasında aslında 
tam da bir ekonomi satrancı 
oynanmakta. İşte bu ekonomi 
satrancında da 15 Temmuz 
Ruhu nice oyunu bozduğu gibi 
daha nicelerini de bozacak bir 
motivasyon sağlamıştır. Net-
icede ekonomi satrancında biz 
bu ruh ile artık eski Türkiye 
değiliz. 
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BATI ve
EKONOMİ
SÖYLEMLERİ
Aslında bu satranç geliş-
miş ülkelerin (gelişmişlik 
kavramı da ciddi tartı-
şılmalı) kendi aralarında 
farklı, gelişmekte olan ül-
kelerin kendi aralarında 
farklı ve gelişmiş ülkeler 
ile gelişmekte olan ülkeler 
arasında farklı gerçekle-
şiyor. Fakat bu satrancın 

bazı motifleri salt Batı 
tarzı ekonomi teorileri ile 
belletilen sebep sonuç 
ilişkilerinin ötesine geçi-
lemeyince yakalanamıyor. 
Batı’nın ekonomik söylemi 
kendisini merkeze alan ve 
diğerlerini kendisine uydu 
yapan bir yaklaşımdan 
türüyor. Buna ek olarak 

Batı’nın ekonomik söy-
lemleri, Batı dünyada belli 
bir güce ulaştıktan sonra 
gücünü meşrulaştırmak 
için ortaya koyduğu bir ti-
caret ve üretim hukukuna 
benziyor. Salt bir keşfetme 
çabasından yola çıkmış ik-
tisadi bir aydınlanmadan 
söz etmiyoruz yani… 

Bu millet, sözde medeni-
yet hayaliyle Osmanlı’dan 
adam devşirmeye çalışan-
ların sonrasında gelip bu 
toprakları işgal etmelerine 
de şahitlik etti. Birileri-
nin buldukları her fırsatta 
kuzu postuna bürünmüş 
bir kurt misali zararlar 
verip sonra da timsah göz-
yaşları dökmelerine de şa-
hitlik etti. 15 Temmuz’da 
ise yerli ve millinin düş-
manları ve onların yerli iş-
birlikçileri Türkiye’nin üze-
rine tam bir işgal amacıyla 
geldi. Çünkü Türkiye biri-
lerinin sömürmek amaçlı 
kurduğu dünya düzeninin 
algoritmalarının gerçek 
yüzünü hem kendi içinde 

hem de küresel ortamda 
bir bir göstermeye başla-
mıştı. Daha da ötesi maz-
lumların lehine bir dönü-
şüm oluyordu. Ekonomik 
adaletsizliğin çözülmesine 
yönelik adımlar, sömür-
meyi marifet bilenlerin 
nazarında kavga sebebiy-
di. Kazan-kazan temelli 
kalkınma sömürgecilerin 
göz boyama marifetiyle 
kurdukları göstermelik 
kalkındırma hamlelerini 
de boşa çıkarıyordu. Tabi 
yerli ve milli düşmanla-
rının yerli işbirlikçileri ile 
kurdukları FETÖ tuzağı-
nın da bir bir çözüldüğünü 
görmeleri de neticede 15 
Temmuz’da yapacakları 

hainliğe zemin olmuştu. 
Ve neticede milletimiz 15 
Temmuz ruhu ile yerli ve 
milli düşmanlarına ve on-
ların yerli işbirlikçilerine 
karşı büyük bir zafer elde 
etti ve bu ruh ile daha nice 
zaferler daha elde edecek-
tir inşallah. 
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EKONOMİ
ALANINDA

15 TEMMUZ
Canlanan 15 Temmuz ruhu 
ile farklı alanlarda olduğu 
gibi ekonomide de yeni za-
ferler elde edebilmemiz için 
atmamız gereken bazı adım-
lar var. Bunlardan birkaçına 
değinmek istiyorum. 

Öncelikle küresel ekonominin 
bileşenlerini gerçekten doğru 
anlamamız gerekmektedir. Kü-
resel değer zincirleri ve bunla-
ra temel oluşturan bilimsel ve 
kültürel değer zincirleri doğru 
anlaşılmalıdır. Yine bu bağlam-
da brüt istatistiklerin günümüz 
küresel ekonomisinde tatmin 
edici birer karar destek aracı 
olamadıklarını, katma değer 
ticareti ve ticaretin katma de-
ğer istatistiklerinin özellikle 
dikkate alınması gerektiğini de 
dikkate almak gerekmektedir. 
Türkiye’yle ilgili küresel değer 
zincirlerinin ve bölgesel değer 
zincirlerinin haritalanması için 
azami gayret gösterilmesi ge-
rekmektedir. Bu haritalama sü-
recinde değer zincirlerine kim 
ne katıyor ve kim ne kazanıyor 
ortaya konmalıdır. Bununla da 
yetinmeyip senaryo temelli si-
mülasyonlarla farklı politika ve 
strateji alternatiflerimizin ileri 
dönük (en az 10 yıllık) getirileri 
ve götürüleri tartışılmalıdır. 

Bir önceki bahsettiğimiz parag-
raftaki çalışmalar, ekonomi-
mizdeki hangi aktörlere hangi 

görevler düşeceğini ortaya koy-
ma noktasında da fayda sağla-
yacaktır. Küresel değer zincir-
lerindeki mevcut durumumuzu 
ne şekilde dönüştürmek istedi-
ğimizi ve yeni hangi değer zin-
cirleri oluşturmak istediğimizi 
belirlediğimiz gibi hangi aktö-
rün nasıl bir sorumluluk üst-
leneceğini ortaya koymamız 
hedefe ulaşmamız açısından 
zorunludur. İşte milletimiz bu 
konu berrak bir şekilde ortaya 
konduğunda kendine düşeni 
yapmaktan çekinmeyecektir.

Diğer bir önemli nokta sistemli 
olmak ve olası ekonomik ge-
lişmelere hızlı cevap verebil-
mektir. Hızlı cevap verebilmek-
ten kasıt kimi zaman aleyhteki 
adımları ivedilikle bertaraf et-
mek kimi zamanda ortaya çıkan 
fırsatları kaçırmadan istifade 
etmek olarak ifade edilebilir. 
Sistemleşme konusuna gelin-
ce, uzun süredir yerli ve milli 
olanın karşısındaki yapıların ne 
kadar sistemli ve organize bir 
şekilde hareket ettiğine şahit 
olmaktayız. Eski kriz dönem-
lerinde, Türkiye’de bir gecede 

faizlerin ve enflasyonun ulaştı-
ğı rakamlar serbest bırakılmış 
bir ekonomiyi değil de organi-
ze tetikte bekleyerek aleyhte 
hamleler yapan yapıları işaret 
etmekteydi. Ayrıca benzeri ya-
pılar ve uzantıları yine belli dü-
zeyde var gözükmektedir. Bu 
yapılar bu ekonomi satrancında 
hem Ülkeyi zora sokma yolları 
ararken hem de zorlu dönem-
lerde aleyhte hamleleri birbi-
ri ardına çok hızlı ve kesintiye 
uğramadan yapma gayretiyle 
örgütlenme yolunu seçmek-
tedirler. Bu satranç oyununda 
en önemli noktalardan birisi 
bu aleyhte hareket edenlere 
karşı hızlı bir şekilde cevap ve-
rilebilmesidir. Ama bu yapılar 
organize olurken seyrederek 
ve farkında olmayarak bekle-
mek pozisyon almaktan başka 
bir hamleyi elde bırakmamak 
demektir. Dolayısıyla pozisyon 
almanın ötesine geçerek oyun 
kurucu bir rol üstlenebilmek 
olası karşı hamlelere hem hız-
lı cevap verebilmeyi hem de bu 
tür hamleler yapılamadan en-
gellemeyi sağlayabilir. 
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KRİZ
SÜREÇLERİNDE
KRİTİK
NOKTA
FİYAT
BELİRLEME

İşte bu noktada fiyat belirleme 
de önemli bir konudur. Hangi 
ürünün fiyatı hangi aşamada 
kimler tarafından nasıl belirle-
niyor haritalanabilmesi ve anlık 
izlenebilmesi de önemlidir. Bir 
şeyin fiyatı değerinin çok çok 
üstünde ise hele bir de tüketi-
ci fazlasını toplama gayretiyle 
Milletin tasarrufları modavari 
bir şekilde eritiliyorsa geleceğe 
bedel ödetiliyor demektir. 

Gerçek ihtiyaç, algılanan ihtiyaç ve 
dayatılan ihtiyaç kavramlarının bu 
noktada doğru anlaşılarak tasar-
ruflar yapan tasarruflarını yeni ya-
tırımlara dönüştürmek için gayret 
gösteren girişimci bir ruh 15 Tem-
muz Ruhu’ndan hareketle daha 
da canlanabilecektir. Kazan-kazan 
düsturu olmadan sadece ben ka-
zanayım veya rakibimi bitireyim 
diyerek hiçbir yere varamayız. Bi-
zim insanımız aslında kazan-kazan 
düsturunun ötesinde hatta vatanım 
ve milletim kaybetmesin ve kazan-
sın diyerek yaptığı türlü fedakâr-
lıklarla zaten neler yapabileceğini 
15 Temmuz’da da olduğu gibi çok 
defalar göstermiştir. 

15 Temmuz ruhu yerlilik ve millilik 

noktasının da ne kadar ehemmi-
yetli olduğu noktasında resmi daha 
da berraklaştırdı. Yerli ve milli kav-
ramına bir önceki yazımızda detay-
lıca değinmiştik. Burada sınırlarına 
kapanmış bir Türkiye değil küresel 
ekonomide oyun kurucu bir Türki-
ye’den söz ederken şunları da vur-
gulamak da yarar var: “Gönül coğ-
rafyamızın uzandığı her yer bizim 
için yerellik anlamı taşır” ve “dün-
yanın çok uzak yerlerinde rengi ve 
dili bize benzemese bile Türkiye’nin 
başarısı için çarpan nice kalpler 
vardır”. Bu durum bir yönüyle ortak 
değerleri savunduğumuz milletler-
le ilgili olduğu gibi, zulme uğrayan 
mazlum halkların yanında olmayla 
da doğrudan ilgilidir. 

15 Temmuz ruhu diridir ve ar-
tık yükselişe geçmiş Türkiye’de 
bu ruh daha da canlanacaktır. Bu 
noktada milletimiz iktisadi alanda 
da kendisine düşen görevi tereddüt 
etmeden yerine getirecek ve hak-
kını teslim edecektir. Ne var ki Tür-
kiye’nin sahip olduğu potansiyeli 
harekete geçirecek ve Türkiye’nin 
liderliğine ihtiyaç duyan ülkelerin 
ümitlerine cevap verecek yeni bir 
kalkınma hamlesi geçmiş başarı-
ların üzerine eklenmelidir. Burada 
önemli olan neler yapılması gerek-
tiğini ortaya koyacak somut analiz-
ler ve planlamalarla kamuoyunun 
aydınlatılabilmesidir. 24 Haziran 
2018 tarihindeki seçimler ile Türki-
ye önemli bir eşiği daha geçmiştir. 
İşte bu noktada, Cumhurbaşkanlı-

ğı Hükümet Sistemi hem yeni ana-
lizler yapılabilmesinde hem yeni 
politikalar geliştirilebilmesinde, 
bunların uygulanabilmesinde ve 
değerlendirilmesinde devrim nite-
liğinde bir adım olmuştur. 15 Tem-
muz ruhu da bu çerçevedeki lider-
likle inşallah Türkiye’yi adım adım 
2023, 2053 ve 2071 hedeflerine 
taşıyacak bir motivasyon olacak-
tır. Şunu da hatırdan çıkarmamalı 
gayret bizden, tevfik Allah’tandır 
(cc).

15 TEMMUZ
RUHU
HÂLÂ
DİRİ
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Darbelerin siyaseti yönettiği, askerlerin 
sivillere atanmışların seçilmişlere kafa 
tuttuğu bir Türkiye vardı bir zamanlar. 
16 Nisan 2017’de yapılan referandumla, 
ülkemizde kabul edilen sistem değişikliği, 24 
Haziran 2018 seçimleriyle beraber fiiliyata 
geçmiş bulunuyor. Yapılması gereken, 
Türkiye’nin istikrarlı, güçlü ve dünyada söz 
sahibi olması için konulan tüm engelleri birlik 
ve beraberlik içerisinde kaldırmak.

İSTİKRARA ve
İSTİKBALE
DEVAM

İbrahim BARAN
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Yıllar önce, AK Parti’nin ideolo-
jisini tanıtmak üzere bir kitap-
çık yayınlanmıştı, Muhafazakâr 
Demokrasi. Doç. Dr. Yalçın 
Akdoğan tarafından kaleme 
alınan bu eserde değişimlerin 
birden bire devrim şeklinde 
gerçekleşmemesi, zaman içe-
risinde kademe kademe yapıl-
ması gerektiğine vurgu yapı-
lıyordu.  3 Kasım 2002’den bu 
yana yaklaşık 16 yıllık süreci 
değerlendirdiğimizde gerçek-
ten de AK Parti’nin kademe 
kademe pek çok şeyi değiş-
tirdiğini söyleyebiliriz. Şayet, 
geçmişte yapılan hatalar tekrar 
edilse ve dönüşüm için kon-
jonktüre göre yol haritası çi-
zilmese Türkiye bugün bulun-
duğu noktaya gelemeyebilirdi. 
Turgut Özal, Anavatan Partisi 
ile bir kapı aralamış, Necmet-
tin Erbakan kendine mahsus 
tarzıyla değişim dinamiklerini 
harekete geçirmeye çalışmış, 
ancak başarılı olunamamıştı. 
AK Parti, Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliğinde mücadele 
ede ede, adım adım Türkiye’yi 
kendi ayakları üzerinde dura-
bilen, kendi kararlarını kendisi 
verebilen, dahası bölgesinin 
kritik ülkelerinden biri haline 
getirdi. 
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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimle-
ri, bu değişim ve dönüşüm hikayesinin 
son ayağı olarak yorumlanabilir. Cum-
huriyet’in kurulduğu 29 Ekim 1923’ten 
bu yana uygulanagelen parlamenter 
sistem, yerini Cumhurbaşkanlığı yö-
netim sistemine bıraktı. 95 yıllık ma-
zimize yeni bir sayfa açtık. Kuşkusuz 
bu dönüşüm, sancılı oldu. 16 yılda ya-
şananları kısaca tek tek sayarak bu-
günlere nasıl ulaştığımızı daha net bir 
şekilde görebiliriz. 

Önce, Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi 
yasağı nedeniyle Genel Başkanı oldu-
ğu parti iktidara gelmesine rağmen 
başbakan olamaması gibi bir garabetle 
başladı bu serüven. 2003’te CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal’ın verdiği destek-
le, siyasi yasak kaldırıldı. Siirt’te yapı-
lan seçimler tekrarlanarak Erdoğan 
milletvekili seçildi ve partisinin başına 
geçerek başbakan oldu. 

2006’da, Alparslan Aslan ismindeki 
avukatın Danıştay 2. Dairesi’ne yaptığı 
saldırıda Danıştay Üyesi Mustafa Yücel 
Özbilgin’i öldürdü, 4 kişiyi yaraladı. Aynı 
kişinin Cumhuriyet Gazetesi’ne bom-
balı eylemi yapan kişi olduğu anlaşıldı. 
19 Ocak 2007’de de Agos Gazetesi Ge-
nel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’e bir 

suikast gerçekleştirildi. Ogün Samast 
isimli tetikçi, Hrant Dink’i takip ederek, 
Halaskargazi Caddesi’nde bulunan ga-
zete binasının önünde, silahını ateşle-
yerek Dink’i öldürdü. Danıştay’a yapılan 
saldırının “nedeni” alınan başörtüsü 
kararı, Hrant Dink suikastinin “nedeni” 
de Türklüğe hakaretti!

Avrupa Birliği’ne giriş sürecinin hız-
landırılmış, 2002’de dip yapan ekono-
mi kalkındırılmış, daha çok demokrasi 
ve daha çok özgürlüğe önayak olacak 
hamleler yapılmıştı. 10. Cumhurbaş-
kanı Ahmet Necdet Sezer’in 16 Mayıs 
2007’de görev süresinin bitecek olma-
sıyla birlikte 25 Nisan’da ilk tur oyla-
masına karar verildi. Ancak başörtüsü 
ve laiklik tartışmaları çıkarılmış, ulusal 
konsensüs oluşturmak üzere Cumhu-
riyet mitingleri tertip edilmişti. 2006’da 
Eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kana-
doğlu, Cumhuriyet Gazetesi’nde bir 
makale yayımladı. Söz konusu yazıda, 
Anayasa’da belirtilen 367’nin yalnızca 
karar yeter sayısı olmadığını, aynı za-
manda toplantı yeter sayısı olduğu iddi-
asını ortaya attı. Böylece oylamalara en 
az 367 kişinin katılmasının zorunlu ol-
duğu, böyle olmazsa sonucun geçersiz 
olacağı tartışmaları başladı. Meclisteki 
sandalye sayısı 354 olan AK Parti, kendi 

oylarıyla Cumhurbaşkanı’nı tek başına 
seçemeyecekti!

Böylesi bir atmosferde, 27 Nisan 
2007’de Genelkurmay Başkanlığı 
“Ankara’da 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile 
aynı günde kuran okuma yarışması 
tertiplenmiş, ancak duyarlı medya ve 
kamuoyu baskıları sonucu bu faaliyet 
iptal edilmiştir. 22 Nisan 2007 tarihinde 
Şanlıurfa’da; Mardin, Gaziantep ve Di-
yarbakır illerinden gelen bazı grupların 
da katılımı ile, o saatte yataklarında 
olması gereken ve yaşları ile uygun 
olmayan çağ dışı kıyafetler giydirilmiş 
küçük kız çocuklarından oluşan bir 
koroya ilahiler okutulmuş, bu sırada 
Atatürk resimleri ve Türk bayraklarının 
indirilmesine teşebbüs edilerek geceyi 
tertipleyenlerin gerçek amaç ve niyet-
leri açıkça ortaya konulmuştur” diyerek 
Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atıp 
e-muhtıra yayınladı! Ardından, erken 
seçim kararı alındı, Anayasa’da bazı 
maddelerde değişikliğe gidildi ve sonuç 
olarak AK Parti’nin adayı Abdullah Gül 
Cumhurbaşkanı seçildi. 

Siyasi Yasaklar,
367 Krizi ve E-Muhtıra

2008’de, dünya genelinde yaşanan eko-
nomik kriz, Türkiye’yi teğet geçse de 
ekonominin bu süreçten hiçbir şekilde 
etkilenmediğini söylemek de doğru ol-
maz. Yine aynı tarihlerde, Ergenekon, 
Balyoz, Odatv ve Devrimci karargâh gibi 
davalarla askerler, gazeteciler, Emni-
yet Müdürleri ve akademisyenler peş 
peşe tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. Uzun yıllar yargılandılar. Her gün 
bir yerlerden gömülü silahlar çıkıyor, 
birileri devleti ele geçirme iddiasıyla 
göz altına alınıyordu. Yargı ve TSK’da 

önemli değişiklikler yapılıyor, devletin 
en kritik kurumları birilerinden “temiz-
lenirken” başka birileri tarafından ele 
geçiriliyordu.   

Bu durum, 15 Temmuz’la zirveye ula-
şacak bir ihanet sürecinin köşe taş-
larının örülmeye başlamasına zemin 
hazırlamıştı. Hakan Fidan, 2010’da MİT 
Müsteşarı olmasıyla beraber, Türkiye 
bu durumdan rahatsız olanların ülkeyi 
ele geçirme planlarıyla tanışmaya baş-
ladı. 2011’de İmralı ve Oslo görüşmele-

rinin kayıtları sızdırıldı. 2012’de Hakan 
Fidan ve yardımcısı Afet Güneş ifadeye 
çağırıldı. Fidan ve Güneş Erdoğan’ın ta-
limatı üzerine gitmedi. Eğer gitselerdi 
bugün 1990’lı yaşıyor olabilirdik.

Bu arada siyasete de neşter vuruldu. 
2011’de CHP Genel Başkanı ve MHP 
Genel Başkan Yardımcıları’nın çekilen 
uygunsuz görüntüleri seçimden önce 
servis edildi. Baykal ve MHP’liler istifa 
etmek zorunda kaldılar.

2013 yılının Mayıs ayında Taksim Gezi 
Parkı’nda bulunan ağaçların kesil-
mesi bahanesiyle bir grup protestocu 
parkta toplanmaya başladı. Hadiseyi 
provoke edenler nedeniyle Gezi Par-
kı’nda çok kısa sürede kalabalık bir 
insan grubu bir araya geldi. Basit bir 
Greenpeace eylemi gibi başlayan olay, 
bir anda neredeyse ülkede iç karışıklı-
ğa neden olacak toplumsal bir vakaya 
dönüştü. Türkiye’nin pek çok yerinde 
sokak olayları yaşandı. Bazı yetkilile-
rin yetersiz çabaları işe yaramayınca, 
terör örgütleri de eylemlere dahil oldu. 
Küresel medya kuruluşları günlerce 
yaşananların merkezi Taksim’den canlı 
yayın yaparak Türkiye’nin uluslararası 
imajını zedelemeye çalıştılar. Alman 
Der Spiegel dergisi Türkçe baskı yapa-
rak uluslararası kamuoyunu yanıltma-
ya gayet ettiler. Olaylar bir süre sonra 
duruldu ve Türkiye büyük bir badireyi 
daha yine büyük bir bedel ödetilerek 
atlatmış oldu.

2013 yılının ikinci yarısından sonra 
Gezi olaylarının üzerinden kısa bir süre 
geçince, Türkiye’de dershane krizi ya-
şandı. Yıllarca öğrenciler üzerinden 
para kazanma mekanizması olarak 
işleyen dershaneler, hükümetin verdi-
ği kararla kapatıldı. Bu karar, yalnızca 
sömürü haline gelmiş bir düzeni ni-
hayetlendirmek için yapılmıyordu tabii 
ki. O tarihlerden sonra adına Paralel 
Devlet Yapılanması denilen Fetullahçı 
Terör Örgütü, dershaneler üzerinden 
korkunç bir parayı yönetmeye başla-
mıştı. Dershaneler bu çarkın en önemli 
dişlilerinden biriydi. Dershane hamlesi, 
Paralel Devlet Yapılanması’nı harekete 
geçirdi ve 17-25 Aralık Sivil darbe giri-
şimleri yaşanmış oldu. Yapılan operas-
yonlarla, bakanların çocukları başta ol-
mak üzere pek çok kişi gözaltına alındı. 
O dönem Başbakan olan Recep Tayyip 
Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen ve 
sonrasında montaj olduğu ortaya çıkan 
ses kayıtları, bakanların yaptıkları özel 
görüşmeler bir bir afişe edildi. Bu bir 

sivil darbe girişimiydi ve 2012’de MİT 
Müsteşarı üzerinden Başbakan’ı al-
maya çalışan grup bu kez direkt olarak 
“hedef”e yönelmişti. 2014’te yapılan 2 
seçimi de aynı grup manipüle etmeye 
çalıştı ancak başarılı olamadı. 2015’te 
yapılan seçimlerin sonucunda günde-
me gelen koalisyon ihtimalini de fırsa-
ta çevirmeye çalıştı, ancak MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’nin stratejik 
hamlesiyle bu çaba da boşa çıktı. Dev-
letin sinir uçlarına kadar nüfuz edecek 
“kabiliyette” olan bu örgüt FETÖ, sivil 
kanallarını kullanarak, kamuoyunu 
manipüle etmeye çalışarak emelleri-
ne ulaşamayınca 15 Temmuz 2016’da 
meşru hükümeti devirmek üzere as-
keri darbe yapmaya kalktı. Milletimi-
zin cesareti ve feraseti devreye girdi ve 
tanlara kafa tutarak ihtilale tevessül 
edenlerin hayallerini başlarına geçir-
di. 251 şehit, 2 binden fazla yaralı Türk 
milletinin tarihine geçti. 

2012’ye Doğru

Gezi Olayları ve 15 Temmuz’a Gelen Süreç
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15 Temmuz hain darbe girişimi, şayet 
90’lı yıllarda yaşansaydı kuvvetle muh-
temel Türkiye uzunca bir süre amiyane 
tabirle belini doğrultamayacaktı. 90’lı 
yıllarda yaşanan terörle mücadele ve 
ekonomik krizlerin sonucu olarak or-
taya çıkan 2001 krizi, ülkemizi hayli 
zor bir dönemecin eşiğine getirmişti. 
Memur maaşlarını ödemek için borç 
alan bir devlet durumuna düştüğümüz 
o yıllarda böylesi alçakça bir eylem 
gerçekleşmiş olsaydı, bugün çok baş-
ka şartlarda yaşayıp, “bağımsızlığımızı 
tekrar nasıl kazanacağız?” sorusunun 
cevabını bulmak zorunda kalabilirdik. 
Ancak, 15 Temmuz ihanetinin püs-
kürtülmesinin üzerinden kısa bir süre 
geçmesine rağmen 2 sınır ötesi ope-
rasyon, bir referandum ve 2 seçim ge-
çirdik. Ekonomide de belirgin bir krizin 
yaşandığını söyleyemeyiz. Global bir 
müdahale ile olduğu apaçık anlaşılan 
son dönemdeki dövizdeki artışlar bile 
istikametimizden sapmalara neden ol-
muyor. Yaşanan bu kadar badireye rağ-
men hâlâ dimdik ayakta durabilmek, 
büyük devletlere ve büyük milletlere ait 
bir özellik olsa gerek. Yukarıda kısaca 
çizmeye çalıştığım tabloda karakteri 
değiştirip, bugün küresel güçler olarak 
bilinen Rusya, ABD ve Çin için resmet-
meye çalıştığımızı bir düşünün. İşte o 
zaman anlarız iki bin küsur yıllık bir 
geleneğin devamı olmanın, Müslüman 
olmanın ve evlad-ı Osmanlı olmanın ne 
demek olduğunu…  

25 Haziran’la birlikte yalnızca yeni bir 
güne değil, Yeni Türkiye’ye de “merha-
ba” dedik. Çünkü artık, “sırtını devlete 
dayama” kavramı tarihe karıştı. Cum-
hurbaşkanı ile gelen herkes, Cumhur-
başkanı ile birlikte gidecek. Hantal, 
bürokrasinin altında ezilmiş bir devlet 
işleyişi yerini pratikliğe ve çabuk ka-
rar almaya bıraktı. Mehter takımı gibi 
iki adım atıp bir adım durmak değil, 

akıncılar gibi dört nala koşacağımız 
günler bekliyor bizi. Kim çalışırsa, kim 
daha çok üretirse, kim daha verimliyse 
onunla devam edilecek. Koltuğa yapı-
şan değil, koltuğa ihtiyacı olmadığı için 
çalışmaya ve tanzim etmeye yönelik 
icraatlar yapacak bir bakanlar kurulu-
muz var. İşinin uzmanı, mevzuları dert 
edinmiş ve yıllarca artık kronik hale ge-
len sorunları çözmeye yönelik projelere 

imza atan isimler bakan oldu. Teknok-
rat diyebileceğimiz kişilerden oluşan 
bu kabine, inşallah Büyük Türkiye’nin 
ilk ve en önemli temellerini atacak. Bir-
biri ardına çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleri gösteriyor ki, devlet kısa 
süre içerisinde yeniden tasarlanacak. 

Darbelerin siyaseti yönettiği, askerlerin 
sivillere atanmışların seçilmişlere kafa 
tuttuğu bir Türkiye vardı bir zamanlar. 
16 Nisan 2017’de yapılan referandum-
la, ülkemizde kabul edilen sistem de-
ğişikliği, 24 Haziran 2018 seçimleriyle 
beraber fiiliyata geçmiş bulunuyor. Ya-
pılması gereken, Türkiye’nin istikrarlı, 

güçlü ve dünyada söz sahibi olması için 
konulan tüm engelleri birlik ve bera-
berlik içerisinde kaldırmak. Akademi, 
bürokrasi, iş dünyası… Türkiye’yi yal-
nızca üzerinde yaşadığı toprak parçası 
olarak görmeyen, sevda edinmiş, vatan 
bellemiş her fert, ideolojik farklılıkla-
rı kenara bırakarak sadece ve sadece 

Türkiye için çalışmalı. Müthiş bir po-
tansiyele ve tarihi mirasa sahibiz. Bu iki 
büyük gücü harekete geçirmek bizim 
elimizde. 24 Haziran’la büyük bir bari-
yeri atladık. Şimdi diğerlerinde. Yeter ki 
isteyelim… 

15 Temmuz Sonrası

Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi
Ne Getirecek?

Sonuç Yerine
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YENİ-
ORYANTALİZM:
KÜLTÜREL
SÖMÜRGECİLİK

Yusuf KAPLAN

Yapılması gereken, dünyaya vahyin 
ekseninde işleyen kendi medeniyet fikrimizi 
sunabilmektir. Din, hayat kaynağıysa; 
medeniyet, dinin hayatiyet kaynağıdır. 
Hayatiyetini yitirmiş bir dinin, hayatını idame 
ettirebildiğinden söz edilemez. 
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Modernliğin bütün dünyaya çeki dü-
zen vermeye başladığı üç yüzyıldan 
bu yana başka bir dünyanın eşiğine 
fırlatıldık. Bütün insanlık olarak. 
Batı uygarlığının modernlikle bir-
likte geliştirdiği meydan okuma; 
medeniyetlerin, dinlerin, toplumla-
rın, hatta bir toplum içindeki etnik 
azınlıkların birbirleriyle ilişkilerini 
alt üst etti. Sadece birbirleriyle de-
ğil, birbirlerinin zihinleriyle, kültür-
leriyle, hatta kendileriyle, kendi kül-
türleriyle ilişkilerini de tepe taklak 
etti.

Büyük tarihçi, William McNeill’in 
medeniyetlerin tarih boyunca bir-
birleriyle karşılaşma-buluşma bi-
çimlerini incelerken, ilk kez Batı 
tecrübesiyle birlikte medeniyetler 
arasındaki ilişkilerin mahiyet de-
ğiştirdiğine dikkat çeker. Batı tecrü-
besi’nin ilk “küresel” örneği olarak 
Grek tecrübesini görür. Ve yaptığı 
tespit bu yazıda söyleyeceğimiz her 
şeyin şimdiden neden tartışılma-
sı gerektiğini de gösteren, gözler 
önüne seren bir tespittir. Şöyle der 
McNeill: “Greklerin dünya sahne-
sine çıkmaları, dünyanın dengesini 
değiştirmiştir.” İşte her türlü oryan-
talizm biçimlerinin kökenleri, pagan 
uygarlığın biricik örneğini oluşturan 
Grek ve Roma tecrübelerinin başka 
kültürlerle, dinlerle ve medeniyet-
lerle kurdukları ilişki biçimlerinde 
bulabiliriz. 

Bendenizin geliştirdiği üçlü medeniyetler tipolojisinin 
üçüncüsünü oluşturan pagan uygarlığın tarih sahnesi-
ne çıkış biçimi ve diğer medeniyetlerle karşılaşma bi-
çimleri oryantalizm sorununun anlaşılmasında önemli 
ipuçları sunabilir bize. Çok özlü bir şekilde özetlemek 
gerekirse, birinci tip medeniyetler, vahiy medeniyetle-
ridir: Hz. Adem’den Hz. Peygamber’e (sav) kadar sü-
regelen vahiy medeniyetinin yolculuğu, iki temel sütun 
üzerinde yükselir: Birincisi asıl/yaratıcı ruh; ikincisi 
de usûl/kurucu iradedir. Asıl/yaratıcı ruh, vahiy tara-

fından oluşturulur ve dikey eksene denk gelir. Dikey 
eksen, hakikatin özünü sunar bize. Usûl /kurucu irade 
ise, peygamberler tarafından oluşturulur ve yatay ek-
sene denk gelir. 

Ancak usûl’ün kaynağı, asıl’dır. Asıl yani vahiy, hakika-
tin özüne nasıl ulaşabileceğimizin ilkelerini sunarken; 
usul yani bizatihî Hz. Peygamber, hakikatin özünün na-
sıl söze ve hayata dökülebileceğinin yöntemini sunar 
bize.
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Vahiy Medeniyetleri
Vahiy/asıl, hakikatin dil’ini; usul/
Hz. Peygamber de hakikatin hayat 
hâline gelmesini mümkün kılacak 
üstdili oluşturur. Dil, din’in hayat 
sunması; üstdil ise dinin hayat ol-
ması ve herkese hayat sunmasıdır. 
Başka bir ifadeyle, din’in dayandığı 
“dil”, hayat’ın hakikatinin ve haki-
katin hayatının hayat kaynağıdır. 
Üstdil/Hz. Peygamber ise, dinin 
hayatiyet kaynağıdır. 

Hayatiyetini yani üstdilini, usûlünü 
yitiren bir din, hayat’ını da yitir-
mekten kurtulamaz. İkinci tür me-
deniyet tipi, hikmet geleneklerine 
dayalı medeniyet tipidir: Dünyanın 
doğu coğrafyasında Hinduizm, 
Budizm, Taoizm, Şintoizm ve Kon-
füçyanizm; Batı coğrafyasında ise 
kadim Afrika ve Amerika medeni-
yetleri bu ikinci tür medeniyetlerin 
başlıca örnekleridir. Bu medeni-
yetler, yalnızca kozmos’u, fizikö-
tesi dünyayı/dikey ekseni eksene 
alırlar ve fizik dünyayı/yatay ekseni 
ihmal ederler. Yani hikmet gele-
neklerine dayalı medeniyetler tek 
boyutludur.

Üçüncü tip “medeniyet”ler pa-
gan uygarlıklardır. Bunlar da, fizik 
dünyayı/yatay ekseni eksene alır-
lar ve fizikötesi dünyayı, insanın iç 

dünyasını, ruhunu imha ederler. 
Bu uygarlıklar da tek boyutludur. 
Pagan tecrübeler, ifrat/abartı (bu 
dünyanın abartılması); hikmet tec-
rübeleri ise tefrit/gözardı (bu dün-
yanın gözardı edilmesi) ekseninde 
varolmaya çalışırlar.

Oysa vahiy medeniyetleri, hem 
fizik, hem de fizikötesi dünyayı 
mezceden, çok boyutlu medeniyet-
lerdir. O yüzden vahiy medeniyetle-
rinde denge esastır. Bu dünya ile 
öte dünya arasında, fizik dünya ile 
fizikötesi dünya arasında, ruh ile 
beden arasında, öz ile söz arasın-
da, dil ile üstdil arasında dengeli 
ilişkiler kurulur. Biri ötekini yok et-
mez. Aksine, birinin varlığı ötekinin 
de teminatıdır. Nasıl ruh olmadan 
beden olmazsa, aynı şekilde fizik 
olmadan metafizik de olmaz, va-
rolamaz.

İşte pagan uygarlıkların bu temel 
yapılarından ötürü, diğer medeni-
yetlerle kurduğu ilişkiler, aslında 
oryantalizmin de kaynağını oluş-
turmuştur. Pagan uygarlıkların ya-
pıları, salt epistemolojiye yani kur 
bilgi’ye ve bilgilenmeye; dolayısıyla 
çatışmaya; hikmet geleneklerinin 
yapıları salt fenomenolojiye/şah-
sî tecrübeye; yani “hiçliğe”; vahiy 
medeniyetinin yapıları ise “varo-
luş”a (hakk-al-yakîn’e / ontolojiye) 

dayalıdır.

Pagan uygarlıklar, salt fizik ger-
çekliği eksene aldıkları için, pagan 
toplumların oluşum süreci oryan-
talizmin tarihî ve kültürel kökenle-
rini anlamak bakımından oldukça 
önemlidir. Pagan toplumlar, mülk 
âlemi üzerinde verilen mücade-
lenin sonucudur. Önce ekonomik 
mülk ele geçirilir; sonra bu ekono-
mik mülk, askerî mülk’e dönüştü-
rülür. Antik Yunan’da kolonilerin, 
antik Roma’da ise garnizonların 
kurulması bu şekilde gerçekleş-
miştir. Askerî mülkü ele geçiren 
koloniler, diğer kolonilerle çatışır-
lar ve onlar üzeriden egemenlik 
kurarlar.

Girit’te Mikenler ve Minoslarla 
başlayan ve Greklerde kıvamını 
bulan pagan uygarlığın diğer me-
deniyetlerle ilişki biçimi iki temel 
strateji üzerinden işlemiştir: Önce 
asimilasyon/eritme; eğer asimi-
lasyon başarısızlıkla sonuçlanırsa 
eliminasyon’a/yok etme’ye baş-
vurma. Greklerde, Romalılarda, 
Avrupalılarda ve en son Amerikan 
tecrübesinde gördüğümüz başka-
larıyla ilişki kurma biçimi sırasıyla 
bu iki strateji üzerinden işleyegel-
miştir. 
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Varlığını Meşrulaştırma 
Çabası Oryantalizm
Buradan oryantalizme giriş yapa-
biliriz yavaş yavaş. Oryantalizm, 
bir öteki icat ederek, kendi varlığı-
nı meşrûlatırma, böylelikle kendi 
kimliğini öteki üzerinden icat etme 
çabasıdır. Oryantalizmin zihninin 
dili, Avrupa-merkezciliktir: Her 
şeye, Avrupa-dışındaki bir olguya 
ya da dünyalara, dinlere, kültürlere 
ve medeniyetlere de yalnızca Avru-
palı gözlüklerle, perspektiflerle 
bakma çabasıdır bu.

Daha masumane görünen oryan-
talizm tanımı şöyledir: Başka kül-
türleri inceleyerek, o kültürlerin 
bilgisine ve birikimlerine ulaşmak; 
o kültürleri Avrupa-merkezci zihin 
kalıplarıyla silbaştan kodlamak, 

formatlamak; böylelikle tanınamaz 
hâle getirmektir. Başka bir deyişle, 
bir öteki icat etmek ve bu öteki’ni, 
neyse o olarak değil, Avrupalıların 
işine nasıl geliyorsa öyle resmet-
mek, tasvir ve tarif etmek, dolayı-
sıyla büsbütün tahrif edilmiş, ta-
mamıyla hayal mahsulü bir öteki 
olarak icat etmektir. 

Burada oryantalizmin mantığı ikili 
karşıtlıklar üzerinden işler/işleti-
lir: Merkez-çevre; uygar-barbar; 
Batı-diğerleri; efendi-köle; geliş-
miş-gelişmemiş; ileri-geri kalmış 
vesaire. Önce sözümona akade-
mide başlayan oryantalizm, daha 
sonra başta resim olmak üzere 
bütün sanatlara ve bu arada sine-
ma, gazete ve televizyona da aynen 
sirayet etmiştir.

Bu açıdan, sömürgeciliğin keşif 
kolu olma çabası, aslında masu-
mane bir çaba olarak bile görü-
lebilir. Oryantalizm projesinin asıl 
tehlikeli yanını, başka kültürleri 
Avrupa-merkezci, dolayısıyla se-
küler perspektiflerle tahrif etme, 
tarumar etme, tanınamaz hâle 
getirme yanını göremiyoruz maa-
lesef.

Oryantalist proje, başka dinlere, 
medeniyetlere ve kültürlere sahici, 
sahih şekillerde nüfûz edebilme 
imkânları berhava etmiş, yok et-
miştir. Eğer oryantalizm iyi tanına-
maz ve tuzakları iyi görülemezse, 
başka dinlerin ve medeniyetlerin 
insanlığa kendi aslî dinamikleri 
ve kendi özgün usûlleri açısından 
esaslı şeyler sunabilme imkânları 

hiçbir zaman mümkün olmaz, ola-
maz.

Oryantalizm, günümüzde klasik/
akademik evresini çoktan tamam-
ladı: Şu an medyatik oryantalizm 
olarak adlandırdığım, birincisin-
den daha tehlikeli, birincisine rah-
met okutacak ürpertici bir dil kul-
lanan yeni bir oryantalizmle karşı 
karşıyayız.

Klasik oryantalizm, açık sömürge-
cilik ve açık-emperyalizm döne-
minin çocuğuydu. Şu an açık-sö-
mürgecilik de, açık-emperyalizm 
de fiilen bitti. Yeni-sömürgecilik ve 
yeni-emperyalizm olarak adlandı-
rabileceğimiz yeni bir oryantalizm 
biçiminin tam ortasındayız.

Oryantalizm, Cemil Meriç’in de-
yişle, sömürgeciliğin keşif kolu 
değildir sadece; aynı zamanda, 
keşfedilmemiş kıtaların, dün-
yaların, hakikatlerin üzerinin 
de ayartıcı yöntemlerle sonsuza 
dek örtülmesi çabasıdır. Ba-
tı’daki oryantalizm projesi, yal-
nızca diğer kültürlerin ve me-
deniyetlerin kontrol ve kolonize 
edilmesinde önemli bir öncü 
kolu işlevi görmekle kalmamış; 
daha önemlisi de, bütün diğer 
dinlerin ve medeniyetlerin haki-
katlerinin neyse o olarak görü-
lebilme, neyse o olarak keşfe-
dilebilme ve neyse o olarak yeni 
koridorlar açabilme imkânlarını 
da iptal etmiştir.

Yeni-oryantalizm, kültürel sö-
mürgecilik veya kültürel em-
peryalizm biçiminin motorudur. 
Ve başlıca araçları da gazete, 
televizyon ve sinema gibi kitle-
sel ve küresel “iletişim” araç-
larıdır. Bu araçlar, gerçekte 
iletişim araçları değil, iletişimi 
imkânsızlaştıran, buharlaştı-
ran, insanlık tarihinde en büyük 
iletişimsizlik sorununun yaşan-
masına yol açan güç ve hâkimi-
yet kurma; kurulan hâkimiyeti 
pekiştirme ve yayma araçlarıdır.
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İşte yeni-oryantalizm, bu nokta-
da, bu araçlar/medyalar vasıta-
sıyla, eski sömürgeciliğin ve eski 
emperyalizmin gördüğü işlevleri, 
daha örtük, daha görünmez, daha 
ayartıcı ve bütün bu nedenlerden 
ötürü de daha tehlikeli şekillerde 
Batı uygarlığının, Batılı seküler 
duyma, düşünme, yaşama biçim-
lerinin kodlarını küreselleştirmek-
te ve derinlemesine yaymakta tam 
anlamıyla “gizli silahlar” olarak 
kullanılıyor.

Medyatik oryantalizm olarak tarif 
ettiğim yeni-oryantalizmle mü-
cadele edebilmek klasik oryanta-
lizmle mücadele etmekten daha 
da zorlaşmıştır. Ama yeni-oryanta-
lizmle başa çıkabilmek için iki te-

mel öneride bulunmak istiyorum.

Birincisi, mevcut bütün medyalar-
da toplumun bütün kesimlerine 
ve bütün dünyaya hitap edebile-
cek ölçekte varlık gösterebilmek. 
Özellikle sinema ve televizyonda 
bu anlamda çok büyük boşluk var 
hem Türkiye’de, hem de İslâm 
dünyasında. Medyada varlık gös-
teremediğimiz, ardından bu med-
yaları dönüştüremediğimiz sürece 
bu dünyada varlık gösteremeye-
ceğimizi, varlığımızı sürdürmekte 
bile zorlanacağımızı henüz tam 
anlamıyla idrak edebildiğimizi söy-
leyemeyiz.

İşin ilginç tarafı şu: Medyada varlık 
göstermek ve medyayı kendi aslî 
dinamiklerimiz/dilimiz ve usul-

lerimiz/üstdilimiz doğrultusunda 
dönüştürmek arızî bir çabadır. Sa-
dece medyada yapılacak işlere bel 
bağlayamayız: Çünkü medyanın 
diline, seküler Batı uygarlığının ça-
tışmacı, nesneleştirici, hiçleştirici, 
narkoz etkisi yapıcı, uyuşturucu dili 
hükümfermâdır.

Asıl yapılması gereken iş, ikinci 
“iş”tir: Dünyaya vahyin ekseninde 
işleyen kendi medeniyet fikrimizi 
sunabilmektir. Din, hayat kayna-
ğıysa; medeniyet, dinin hayatiyet 
kaynağıdır. Hayatiyetini yitirmiş bir 
dinin, hayat’ını idame ettirebildi-
ğinden sözedilemez. 
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TÜRKİYE’NİN
GELECEĞİ

Prof.Dr. Naci BOSTANCI*

Ülkemizin geleceğinin 
ışıltısını sadece temenni 

etmiyoruz, sadece 
analitik bir muhakeme 

ile çıkarsamalar 
yaparak görmeye 

çalışmıyoruz, aynı 
zamanda inanıyoruz ve 

bunu gerçek kılma azmi 
ile davranıyoruz.
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Ankara’da bir akşam. Kadın doğum 
doktoru bir dost ve onun yakından 
tanıdığı Avrupalı bir üst düzey 
yönetici, popüler ifadesiyle ceo ile 
oturuyoruz. Sürekli PKK’nın bombalı 
eylem haberleri geliyor. Bu arada 
Fırat Kalkanı Harekatı başlamış ve 
ordu Suriye’ye girmiş. Öte yandan 15 
Temmuz darbe girişimi üzerinden 
belli bir süre geçmiş olmasına 
rağmen travmatik etkisini havada, 
toprakta her yerde hissetmek 
mümkün. Millet iradesine yönelik 
bu hainane girişimin yolu, yöntemi, 
kan dökücülüğü kolay unutulmaz. 
İşin dikkat çekici yanı, unutmak ile 
asla unutmamak, hep hatırlamak iç 
içe. Travmayı atlatıp normal hayatın 
seyrine geçmek aslında en acil talep 
fakat diğer yandan hem bu ülkeye 
yönelik entrikacı, karanlık girişimlere 
karşı kolektif dikkati teyakkuzda 
tutmak, hem de onların yerli ortaklar 
kullanma yönündeki siyasetleri 
karşısında uyanık olmak, unutmamayı 
gerektiriyor. 

Dışarıdan bakıldığında bu ülke 
hakkında olumsuz düşünmek 
isteyenler için her tür veri var. Fakat 
diğer yandan da hayat sürüyor. 
Ekonominin çarkları dönüyor, 
insanlar işlerine güçlerine bakıyor, 
tatil merkezleri doluyor boşalıyor, 
sportif, kültürel hareketlilik daha 
yüksek trendlerle devam ediyor.  

“BENİM ÜLKEMDEN 
BAKINCA”
Masadaki üç kişi Türkiye’yi 
konuşuyoruz. Avrupalı ceo beş 
yıldır Türkiye’de. Ülkeyi yakından 
tanıma fırsatı bulmuş. Sadece 
Ankara’da kalmamış, aynı 
zamanda sadece turistik yerlerle 
sınırlı bir “ülke tanıma” faaliyetinde 
de bulunmamış. Doğu’dan Batı’dan 
hayli yere gitmiş. Biraz Türkçe 
öğrenmiş. Ülkesinden çıkıp 
başka bir ülkede yaşayanlarda 

gözlemlendiği gibi hayat tarzı da 
biraz melezlenmiş. Sofradan tutun 
giyim kuşama kadar bu melezliğin 
izlerini görmek mümkün.

Avrupalı ceo, benim ülkemden 
bakınca diyor, Türkiye çok kaotik 
bir ülke. Hemen dibinde radikaller 
var ve sürekli bombalı araçlar, 
katliamlar, savaşlar, göçler... 
Aslında hemen dibinde değil aynı 
zamanda içinde. Terör eylemleri 
günlük rutinin bir parçası haline 
gelmiş. PKK ile otuz yılı aşkın bir  

süredir uğraşıyorsunuz. Şimdi 
bir de başınızda DAEŞ belası. 
Ortadoğu’daki yanlış politikaların 
ürettiği bu zehirli terörizm her türlü 
öldürme yöntemini uygulamada 
kendinde hak görüyor. Sapkın 
bir anlayışla kutsalın temsilcisi 
olduğunuzu düşündüğünüzde 
hiçbir dünyevi yanlışlığın halel 
getiremeyeceği bir mazlumiyet, 
saflık ve temizlikle donandığınızı 
düşünürsünüz. 

Bunlar da öyle zannediyorlar. O 
yüzden kan dökmede sınır yok. 
Bir de göçmenler var elbette. En 
son rakamlar 3.5 milyon diyordu. 
Büyük sayı. Bunlar onarbinler 
hatta bazen daha yüksek sayılarla 
Türkiye’ye girdiler. Yerlerini 
yurtlarını terketmiş bu insanlar 
yemek yiyecek, barınacak, 
güvenlik, adalet, huzur talepleri 
karşılanacak. Üzerlerinden silindir 
geçmiş, onları idare etmek kolay 
değil. Ülkesini çok iyi tanıyan bir 
Avrupalı olarak düşünüyorum da, 

şu Türkiye’nin başına gelenlerin bir 
kısmı bile benim ülkemin başına 
gelmiş olsaydı, ortada öyle bir ülke 
kalmazdı. Mesela 1 milyon göçmen 
gelseydi. Bir anda. Ortalık karışırdı. 
Mesela PKK eylemlerinin çok daha 
düşük dozlusu toplumsal hayatı 
tehdit ederek sürseydi. Veya DAEŞ 
hemen burnunun dibinde olsaydı 
ve sürekli bir tehdit kaynağı olarak 
varlığını hissettirseydi. Arada eylem 
yapsaydı... Ülkem bunların hiçbiri 
ile baş edemezdi. Evet ülkem güçlü 
bir ülke. Avrupa’nın en önemli 

ülkeleri arasında başlarda geliyor. 
Zengin bir ülke. Refah seviyesi 
yüksek. Nereden bakarsanız bakın 
görüntüsü parlak bir ülke. Ama 
sadece bu pariteler, bu özellikler 
yetmiyor. Kanaatimce ülkelerin 
kaderini ve geleceğini belirleyen 
şimdiki halde ne olduklarından 
çok, problemlerini nasıl çözdükleri 
ve bu bakımdan ne ölçüde bir 
kapasite geliştirdikleri.
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Türkiye tüm problemlerine rağmen 
muazzam bir ülke. O kadar çok 
güçlükle baş ediyor, onları çözmek 
için öylesine inanılmaz şekilde 
organize oluyor, kolektif dehasını 
o sorunları en az maliyetle çözmek 
için o kadar çok uğraşıyor ve 
bu yönde tecrübe kazanıyor ki. 
Sadece problemlerin varlığı da 
bir ülkenin kaderi ve geleceği 
bakımından tayin edici değildir 
elbette. Ben Türkiye’ye baktığımda 
onun dinamizmi, sorun çözme 
kapasitesi, güçlüklerle başetme 
iradesi, toplumsal dayanışması, 
gelişen kolektif dehası sebebiyle 
inanılmaz bir güç, geleceğe azimle 
yürüme kararlılığı görüyorum. 
Kişisel bir karşılaştırma olarak 
bakabilirsiniz, Türkiye kendinden 
refah olarak, başkaca çeşitli 
pariteler bakımından önde olan 
bir çok ülkeye göre, kesinlikle 
geleceği çok daha parlak bir ülke. 
Çünkü onun geleceğini parlatan 
aynı zamanda organizasyon 
gücü, direnci, iradesi, toplumsal 
tepkilerinin akılcılığı ve sorunları 
çözmede adeta bir manivela rolü 
görmesinde. O yüzden ben bir 
yabancı yönetici olarak bu ülkenin 
geleceğine inanıyorum ve burada 

olmayı başkaca birçok ülkede 
bulunmaktan çok daha değerli 
görüyorum. 

Avrupalı ceo uzun konuşmasına 
noktayı koyarken yaptığı analize 
ilişkin birçok tarihsel ve sosyolojik 
gönderme zihnime hücum ediyor. 
Eski Yunan’daki Atina şehri o 
dönemin şartları içinde üç yüz bin 
kişilik bir nüfusa ulaşmıştı. Bu 
kadar yüksek bir nüfus çözülmesi 
gereken sayısız problemi önünüze 
koyar. Onları çözerseniz zaten 
bir medeniyet inşası yolunda 
hayli mesafe almış olursunuz. 
Elbette tek taraflı değil, iki taraflı 
bir diyalektik ilişki. A. Toynbee, 
medeniyeti tabiatın sorduğu 
sorulara toplulukların vermiş 
olduğu cevapların toplamı olarak 
ifade etmişti. Doğru. Tabiat soru 
sorar ve siz ona cevap verirsiniz. 
Sıcaksa, soğuksa, ev yapmak 
zorsa, güvenlik gerekiyorsa 
vs. hepsi cevaplarını bekler. 
Tekerleğin icadı temel bir soruya 
cevaptı. Antibiyotikler de öyle. O 
yüzden sorular, yaşanılan zorluklar 
mühim. Ülkelerin çetin şartlarla 
mücadelesi aynı zamanda onları bir 
kılıç gibi keskinleştiriyor. Zorluklar 
çözüm bulma yönündeki arayışları 

güçlendiriyor, tahrik ediyor. Sadece 
ona çözüm bulmuyorsunuz, hayatı 
da sürekli bir soru cevap şeklinde 
algılamaya başlıyorsunuz. Türkiye 
yaşadığı zorluklar dolayısı ile 
soruları çok olan bir ülke. Soruları 
sadece tabiat sormuyor, hayat 
her bakımdan soruyor. Onlara 
verdiğiniz cevaplar, sizin niteliğinizi, 
karakterinizi, geleceğinizi tayin 
ediyor. İirfanımızdaki hayır ve 
şer ilişkisine yapılan ilginç ve 
karşılılıklılık atfını burada yeniden 
hatırlamakta da ayrıca fayda 
olmalı. 

Her türlü şart, problem, zorluk, 
evet, bütün bunlarla birlikte tarihi 
miras ve bunların harmanında 
şekillenen gelecek ilişkisinde bu 
ülkenin çocukları da öğreniyor, 
pişiyor, gelişiyor, imanı ve inancı 
ile o parlak geleceği gerçek kılma 
azmi ve inancıyla davranıyor. 
Ülkemizin geleceğinin ışıltısını 
sadece temenni etmiyoruz, 
sadece analitik bir muhakeme ile 
çıkarsamalar yaparak görmeye 
çalışmıyoruz, aynı zamanda 
inanıyoruz ve bunu gerçek kılma 
azmi ile davranıyoruz.

* AK Parti Grup Başkanı, Ankara Milletvekili
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Hizmet verdiğimiz firmalarla 
uzun soluklu iş ortağı olarak 
yola çıkıyoruz…

Necmettin APARAN :

 Ahmet ALNIAÇIK  / SÖYLEŞİ

Teknolojik gelişmeler, iş hayatında 
yeni sektörlerin ortaya çıkmasına 
vesile oldu. Yeni sektör; yeni ürün 
ve yeni istihdam alanı demek. Bu 
anlamda teknolojinin yalnızca 
insan hayatını kolaylaştırmaktan 
ibaret bir getirisinin olduğunu 
söyleyemeyiz. Bilgi teknolojileri 
geliştikçe hem yeni iş alanları 
oluşuyor hem de daha pratik bir 
iş süreci ortaya çıkıyor. Yazılım 
sektörü de bilgisayar teknolojisinin 
ilerlemesinin ardından yaygınlaşmış 
durumda. Sektörde çalışan pek 
çok firma var. Oprtimum Sinerji, bu 
alanda önemli bir boşluğu dolduran 
firmalardan. Necmettin Aparan’la 
Optimum Sinerji’yi ve sektördeki 
yerini konuştuk…

Optimum sinerji ne gibi 
faaliyetler yapıyor?
Bilişim sektöründe Bilgi İşlem 
Hizmetleri müşterilerin değişen 
istek ve beklentilerini; ürünlerin 
ve sunulan hizmetlerin sürekli 
geliştirilmesini ve iyileştirilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Kurumların 
dijital dönüşümünde güvenilir 
iş ortağı olarak danışmanlık ve 
yazılım hizmetleri alanında 

faaliyet gösteriyoruz. Bu kapsamda 
yurt içi üretici yazılım firmalarının 
çözüm ortaklığı yapmaktayız. 

Şirketinizin temel misyonu 
nedir?
Müşterilerin talep ve beklentileri 
yoğun tecrübe ve konuya 
uzman bakışıyla objektif 
biçimde değerlendirilmek, 
dinamik, yenilikçi, gelişmeci 
bir yaklaşımla müşterilerin 
çıkarları doğrultusunda onların 
memnuniyetini sağlayarak uygun 
çözümler sunmaktır.

BAŞARI ODAKLI BAKIŞ AÇISI

Piyasada kendini 
danışmanlık firması olarak 
konumlandıran pek çok 
işletme var. Optimum 
Sinerji'yi bunlardan ayıran 
özelliği nedir?
Optimum Sinerji olarak 5 sene önce 
kurulduk. Kurucu ekibimiz uzun 
yıllar ülkemizin lider holdinglerinde 
Bilgi İşlem Yöneticiliği yapmıştır. 
Profesyonel yöneticilik sırasında 
birçok fabrika kuruluşunda alt 
yapı ve ERP kuruluşuna öncülük 
yapmıştır. Şimdi ise hizmet alan 
taraftan hizmet veren tarafındayız.

İhtiyaçları zaten biliyoruz ve ihtiyaca 
hızlı ve kesin çözüm sunuyoruz. 
Kısaca işin mutfağından geliyoruz. 
Kendimizi kesinlikle bir yazılım 
firması olarak görmüyoruz. 
Hizmet verdiğimiz firmalarla 
uzun soluklu iş ortağı olarak yola 
çıkıyoruz. Bu yaklaşımla ekibimizi 
kurarken alanında uzman ve 
profesyonel kadro, proje kapsamına 
uygun çözüm, sektörel iş bilgisi, 
sürdürülebilir iş yapış modeli, 
çözüm ve başarı odaklı bakış açısı, 
kusursuz müşteri memnuniyeti 
temel prensibimiz. 

Teknolojinin geliştiği bir 
çağda yaşıyoruz. Teknolojik 
gelişmelerin danışmanlık 
firmalarının işlerini 
kolaylaştırdığını söyleyebilir 
miyiz?
Çağımızda bilgiye hızlı 
erişilmektedir. Bu hız aynı 
zamanda bilgi analitiğini de ön 
plana çıkarmıştır. Danışmanlık 
firmalarının artık daha hızı ve 
çözüm odaklı işler sunması 
gerekmektedir. Bir danışmanlık 
firmasının gelişen teknolojiye 
önce kendisi hızlı bir şekilde 
ulaşabilmeli, kendini devamlı 
güncel tutabilmeli ve bu gelişmeleri 
doğru zamanda ve doğru şekilde 
müşterilerine sunmalıdır. 

KURUMSALLAŞMA 
SÜRECİ HIZLANDIKÇA 
DANIŞMANLIK İHTİYACI 
ARTAR

Geleceği danışmanlık 
firmaları inşa edecek 
deniyor. Katılıyor musunuz 
bu fikre?
Biz bir yazılım firmasıyız ve 
müşterilerimize dijital dönüşüm 
çalışmalarında katkıda 
bulunuyoruz. Endüstri 4.0 
konuşulduğu bir zamanda dijital 
danışmanlık hizmetlerinin ön 
planda olacağına katılıyoruz. 
Kurumsallaşma süreçleri arttıkça 
profesyonel danışmanlık ihtiyaçları 
artacaktır.

Kurum olarak kendinizi 
piyasada nerede görmeyi 
arzuluyorsunuz? 
Önceliğimiz firmaları dijital 
dönüşüme taşımaktır. Kendimizi 
yurt dışında dijital dönüşüm 
çalışmalarında yazılım ve 
danışmanlıkta aranan firmalar 
arasında görmek istiyoruz. 
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HAİNLER ve
BÜYÜK TÜRKİYE

Ali ŞAHİN *

Gün doğarken ay çiçeklerinin güneşe yönelişi gibi mazlumların 
yönlerini dönebildiği tek ülkedir Türkiye. Yeryüzünde sömürü yerine 
paylaşımı, kaba kuvvet yerine şefkati, zulüm yerine merhameti 
ikame etmek isteyenlerin, zalimlere “one minute” meydanını 
okuyup dünya beşten büyüktür diyebilen büyük liderlerin ülkesidir 
Türkiye. Bu yüzdendir ki Alemlerin Rabbi bu ülkenin kaderini bir 
avuç hainle iki tutam soysuza asla bırakmaz. 
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 Türkiye, ABD dahil dünyanın birçok
 ülkesinden yönetilmesi çok daha zor
 bir ülke. Osmanlı sonrası Ortadoğu
 dizayn edilirken özellikle bu noktaya
 dikkat edilmiş. Sınırlar doğal olmayan
suni sınırlar şeklinde çizilmiş. Gerekti-

 ğinde çatışma ortamı oluşturabilmek,
 kaşıyabilmek adına her ülkenin içinde
 etnik, dini, mezhepsel ve ideolojik
 açıdan farklılıklar bulunmasına dikkat
 edilmiş. Her ülkenin içine emperyal
güçlerle işbirliği içinde kalacak hain-
 ler yerleştirilmiş. Cemaat görünümlü
 .kimi uyuyan hücreler kurgulanmış

 Tüm bunlar yetmezmiş gibi Türkiye,
jeopolitik olarak da güç bir coğraf-

 yada yaşam sürmek zorunda olan
bir ülke. Ortadoğu, Kafkaslar ve Bal-

 kanlar gibi dünyanın en istikrarsız ve
çatışmalara duyarlı bölgelerinin ara-

 sında yaşam sürmek gibi zoraki bir
 kadere sahip Türkiye. Doğu ile Batı,
Kuzey ile Güney arasında tüm mede-
niyetlerin geçiş noktasında yaşam sü-

 rüyor olmanın tüm risklerini yaşadı,
.bedellerini ödedi bu aziz ülke

 Genetiğinde mazlum coğrafyaların
hamilik şifreleri de olunca coğrafya-

 sı neresi olursa olsun her mazlumun
acısını hisseder, yaşar oldu impara-

 torluk bakiyesi. Bunun da bedelleri
 .vardı ve ödüyoruz nitekim

 ONURLU BİR ŞEHİTLER
ÜLKESİ

 Sınırlarının ötesindeki düşmanın
gücü ve boyutu ne olursa olsun içer-
 deki hainler kadar kimse Türkiye'ye
 acı vermedi, kahretmedi. Dışardaki
 düşmanla savaşmak şahadet, onur
 ve şerefti. Onun içindir ki Türkiye,
 yeryüzünde 36 farklı ülkede 78 ayrı
noktada şehitliği olan onurlu bir şe-

 .hitler ülkesi

 İçimize öyle düşmanlar zerk edilmiş
ki, “Allah düşmanımızın başına ver-

 mesin” diyesi geliyor insanın. Kimi
 zaman devşirilmiş ırkçı bir örgüt olup
PKK şeklinde çıkıyor karşımıza iha-

 net. Kimi zaman dini istismar ederek
devletin bekasına kasteden bir “Ce-

 maat”e dönüşüyor hiyanet. Hainliğin
 adı kimi zaman bir köşe yazarı, kimi
 zaman sözde bir aydın, akademisyen
 oluveriyor. Kimi zaman bir sanatçı,
kimi zaman bir ünlü romancı olabili-
yor. Kimi zaman bir üretilmiş siyaset-
çi. Ortak düşmanları doğdukları bü-
 yüdükleri Türkiye, ortak karakterleri
 .ise ihanet

Birçok ülke çevresel kirliliklerle mü-
 cadele ederken maalesef ki ülkemiz
 hain kirliliği ile mücadele ediyor.
AB'de ekonomik daralmanın yaşan-
 dığı, Yunanistan'ın emekli maaşlarını
ödeyemediği, Ortadoğu'nun can pa-
 zarına döndüğü, Rusya'da ekonomik
 anlamda felaket çanlarının çaldığı,
Akdeniz'in mülteci mezarlığına dön-
düğü ibretlik bir zaman diliminde Tür-
 kiye ekonomik anlamda bir refah ve
 istikrar ülkesi. Çevremizde cehennem
 kâbusu yaşanırken kimse geleceğine
 .dair bir endişe yaşamıyor Türkiye'de

 Gel gör ki ihanet çeteleri iş başında.
Taşeron örgüt PKK varlık bahaneleri-
 ni oluşturan tüm gerekçeleri 13 yılda
ortadan kaldırmış bir ülkeye ve ikti-
darına çözüm sürecine rağmen yeni-
 den savaş ilan ederken adı aydın olan
 bir kesim eli silahlı bu örgütü değil,
 Kürt'ü ve Kürtçe’yi özgürleştirmiş bir
 iktidarı hedef alabiliyor. Türkiye'nin
Esed döneminde Suriye'de elde etti-
 ği tek başarı ne desek ilk akla gelen
 Suriye'de yaşayan Kürtlere kimlik
 verilmesi yönündeki telkinler olurdu
.oysa

 HAİNLERE DAR MAZLUMA
BOL BİR ÜLKE

 Tüm bunlar gözardı edilerek Recep
Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşman-
lığı adına eli kanlı bir terör örgütü-
 nü sahiplenecek kadar alçalabiliyor,
hainleşebiliyor bu sözüm ona ay-
 dınlar güruhu. Türkiye hainlere dar
 mazluma bol bir ülkedir. Türkiye bir
 mazlumlar yurdudur. Gün doğarken
 ay çiçeklerinin güneşe yönelişi gibi
 mazlumların yönlerini dönebildiği tek

 ülkedir Türkiye. Yeryüzünde sömürü
yerine paylaşımı, kaba kuvvet yeri-
 ne şefkati, zulüm yerine merhameti
ikame etmek isteyenlerin, zalimle-
 re “one minute” meydanını okuyup
 dünya beşten büyüktür diyebilen
 büyük liderlerin ülkesidir Türkiye. Bu
yüzdendir ki Alemlerin Rabbi bu ülke-
 nin kaderini bir avuç hainle iki tutam
 .soysuza asla bırakmaz

İsteseniz de istemeseniz de ihanet-
 lerinize rağmen büyük Türkiye er ya
da geç mutlaka kurulacak Allah’ın iz-
…niyle
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Suriye’de yaşanan iç savaş, yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarcasının da mülteci durumuna 
düşmesine neden oldu. 2011’den önce ülkedeki duruma bakıldığında uluslararası kamuoyunda Beşşar Esed’in, 
babası Hafız Esed gibi olmayacağı, Suriye’ye daha fazla demokrasi ve özgürlüğün ikame edileceği hissiyatı 
oluşmaya başlamıştı. Ancak Arap Baharı’nın ülkeye sıçraması, tarihte benzerine ender rastlanan bir trajediyi 
kayıtlara düşürdü. Şüphesiz yaşananlardan en çok çocuklar etkilendi. Aylan bebeğin içler acısı fotoğrafı hâlâ 
gözümüzün önünden gitmiyor. Elleri ve yüzü kan içerisindeki Ümran’ın bakışları, doktorun müdahale ettiği 
yaralı çocuğun “Amca pijamamı annem yeni almıştı. Ne olur kesme” cümlesiyle attığı çığlıklar kolay kolay 
unutulacak cinsten değil. Türkiye, büyük bir vefa örneği göstererek Suriyeli mültecilere kapılarını sonuna kadar 
araladı. Yeni Aylan’lar, Ümran’lar olmasın diye mücadele etti. Yalnızca devlet düzeyinde değil Türk Kızılayı 
başta olmak üzere STK’ların yaptıkları faaliyetler de saymakla bitmiyor. Bu STK’lardan biri, Beşir Derneği 
Suriyeli yetimlerle ilgili farkındalık oluşturmak adına bir film projesine start verdi. Yönetmenliğini savaş 
görmüş, Bosna’dan çıkıp uluslararası areneda kendini ispatlamış başarılı yönetmen Aida Begiç’in yaptığı “Beni 
Bırakma” Eylül’de gösterime giriyor. Öncesinde Begiç’le bir araya geldim. Oldukça açık yüreklilikle konuşan 
Begiç, sorularıma samimiyetle cevap verdi ve ısrarla filmin gerçeklikten ibaret olduğunu altını çizdi…

Öncelikle Müslüman bir 
yönetmenin böylesi güzel işler 
yapması önemli. Bunun için sizi 
tebrik ederim. Suriye’deki durum 
malumunuz. Mültecilerin durumu 
da ortada. Film çekme fikri nasıl 
ortaya çıktı?

“Beni Bırakma” Beşir Derneği’nin 
bir projesi. Suriye’li hem yetim 
hem de mülteci çocukların 
durumunu anlatmak gerçekten 
zordu. Ben daha önce Bosna’da 
yetimler ve kadınlar konularını 
işleyen filmler çekmiştim. 
Dolayısıyla bu projeye de kendimi 
yakın hissettim. Açıkçası konu 
hakkında özellikle Türkiye’deki 
Suriyeliler konusunda çok bir 
şey bilmiyordum. Araştırma 
geliştirme sürecinin bir parçasına 
dahil olmak için Gaziantep ve 
Şanlıurfa’ya gittim ve oralardaki 
durumu görme fırsatım oldu.

İYİ BİR FİLM İÇİN 
KISITLANMAMALISINIZ
İyi bir film yapabilmek için 
yönetmen ve yapımcının uyum 
içerisinde çalışması şart. Filmi 
çekerken yapımcılarla uyumlu 
çalışma imkânınız oldu mu?

Bu yalnızca hayatta bir kere 
olabilecek bir tecrübe oldu benim 
için. Bir yönetmenin de her 
zaman hayal edebileceği bir şey. 
Film çekilirken şahsi bir yatırım 
söz konusu olursa yönlendirme 
yapılabiliyor. Fakat yapımcımız, 
filmi çekerken bize çok açık 
davrandı, sonuna kadar güvendi 

ve bizi herhangi bir şekilde 
kısıtlamadı. Böylesi bir yaklaşımın 
filme yansıdığını düşünüyorum. 
Çünkü yapmak istediklerinizi icra 
edemezseniz sizin filminiz değil, 
başkalarının filmi ortaya çıkar. 

Peki, Boşnak bir yönetmen 
olarak Suriyeli yetimlerle ilgili 
film çekmek zor olmadı mı?

Suriye’de 2011’den bu yana bir 
insanlık dramı yaşanıyor. Bu 
insanlar, başta Türkiye olmak 
üzere dünyanın birçok yerinde 
mülteci durumuna düştüler. Bu 
arada Türkiye’de de 15 Temmuz 

yaşandı. Dolayısıyla, Suriyeliler’in 
yaşadığı problemleri görmek, 
onların dünyalarına girmek adına 
mülteci kamplarını ziyaret ettim, 
onlarla aynı havayı teneffüs 
etmeye çalıştım. Çocuklarla 
zaman geçirdim ve onlardan biri 
gibi olmaya gayret ettim. Kendi 
kendime şu soruyu sordum: 
“Bir yabancı olarak, mültecilerin 
içerisinde bulundukları durumu 
nasıl anlayabilirim?” Ben de 
çocukluğumda savaşın yıkımlarını 
yaşadım. Dolayısıyla onları 
anlamam, kendimi onlardan 
biriymiş gibi hissetmem zor 
olmadı.

İnsanlar bu filme gittiklerinde 
kendilerini kandırılmış 
hissetmeyecekler

Aida Begiç:

 İbrahim Baran  / SÖYLEŞİ

Savaşlarda genelde yetişkinler büyük bir kriz içerisindeyken çocuklarla ve 
onların nasıl hissettikleriyle ilgilenemiyorlar. Tüm bunlardan çocuklar ciddi 
şekilde etkileniyorlar. Çocukların eğlenmeye ihtiyaçları var. Bosna’daki 
yetimhanelerde de çalışmalar yapıyordum. Dolayısıyla bir aşinalığım vardı. Beşir 
Derneği’nin Türkiye’de yaptığı çalışmalara da paralel olarak yetimlerle alakalı 
farkındalık oluşturmak için böyle bir film yapma fikri ortaya çıkmış oldu.
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ÇOCUKLARIN 
HİKAYESİNİ GÖZLER 
ÖNÜNE SERDİK
“Bırakma Beni” nasıl bir bağlam 
üzerine inşa edildi?

Filmi çekerken insan hayatını 
merkeze almaya çalıştık. 
Yetişkinlerin meselelerinin 
konuyu boğmasına izin vermedik. 
Çocukların hikayesini gözler 
önüne serdik. 

Bildiğim kadarıyla “Bırakma 
Beni” Türkiye’de çektiğiniz ilk 
film. Türkiye bir yönetmen için 
film çekme açısından nasıl bir 
ülke? Filmi çekerken ne gibi 
zorluklarla karşılaştınız?

Bosna’ya kıyasla inanılmaz 
derecede iyi. İlk olarak Türkiye’nin 
çok gelişmiş bir sanayisi var. 
Bu nedenle insan olarak, teknik 
olarak, mekânsal olarak tercih 
seçenekleri çok fazla. Filmin 
bir kısmını Şanlıurfa’da çektik 
ve Şanlıurfa halkı çok dostça 
davrandı. İstanbul’da mesela 
çarşıda pazarda, oradaki çekimleri 
yapmak isteseydik muhtemelen 
başaramazdık. Şanlıurfa’da da 
çarşıya ilk girdiğimizde, insanlarla 
karşılaştığımızda nasıl tepki 
vereceklerini kestiremedik ama, 
çay içmeye davet ettiklerinde ne 
kadar yardımsever olduklarına 
şahitlik ettik. Şanlıurfa 
malumunuz sınır şehri ve oraya 
gelen çok sayıda Suriyeli var. 
Dolayısıyla film için oldukça uygun 
bir mekandı. İnsanların dostça 
tavırları da kendimizi yabancı 
hissetmememizi sağladı. 

Bosna’da savaşı yaşadınız. 
Kişi yaşamadığı bir şeylerden 
bahsederse tesiri olmaz derler. 
Savaş görmüş bir yönetmen 
olarak savaştan kaçan 
yetimlerin hikayesini anlatmak 
nasıl bir duygu? 

Tecrübe ettiğiniz bir şey sizin 
gerçeğiniz, hakikatiniz olur. 
Ekibimizde farklı milletlerden 
zorluklar yaşamış insanlardan 
oluşuyor. Bu çok değerli bir 
şey. Dolayısıyla, yaşadığınız 
bir hikâyenin benzerini beyaz 
perdeye yansıttığınızda aslında 
kendi hikayenizi anlatmış 
oluyorsunuz. Şüphesiz bu çok 
önemli.

TEMMUZ - AĞUSTOS 2018
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FİLM GERÇEKLİKTEN 
İBARET
Türkiye’de aksiyon filmleri 
revaçta. Aksiyon sahneleri 
Türkiye’de bir filmin yoğun 
kitlelerce izlenmesi için olmazsa 
olmaz koşullardan biri haline 
gelmiş durumda. “Bırakma 
Beni”de aksiyon sahneleri yok ve 
sanatsal bir film. Filmin izleyici 
kitlesi üzerinde oluşturacağı 
etkiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? 

Bahsettiğiniz şey, ticari sinemanın 
dünyaya sunduğu en önemli 
problemlerden biri. İzleyici 
“sinemaya gittiğim zaman 
başka insanların hayatlarındaki 
sıkıntıları görmek istemiyorum” 
diyor. Şunu açık yüreklilikle 
söylemeliyim: İnsanlar bu 
filme gittiklerinde kendilerini 
kandırılmış hissetmeyecekler. Ve 
evlerine döndüklerinde yanlarında 
hayatın gerçekliklerinden birini 
götürecekler.

Suriye’de bir insani kriz 
yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti de Suriyeli mülteciler 
için ciddi yatırımlar yapıyor. 
Suriye’deki insani krizin 
geldiği noktayı ve Türkiye’nin 
konuyla ilgili yaklaşımını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye Cumhuriyeti pek 
çok insana kapılarını açtı, 
onları kucakladı. Kimsenin 
yapamayacağı şeyleri yaptı. 
Bu açıdan, gerçekten dünyaya 
örnek olacak bir tutum 
içerisinde. Ancak şöyle bir durum 
var: Türkiye’nin mülteciler 
konusundaki hassasiyetini 
diğer devletler görmüyorlar, 
göstermek istemiyorlar. Türkiye 
gerçekten önemli işler başarıyor. 
Mültecilerin problemleri bir 
gecede çözülecek gibi değil. Ancak 
Türkiye, yapılması gerekenin 
en iyisini yapmaya çalışıyor. 
Mültecilerin işi de zor. Çünkü 
karşılanması gereken temel 
ihtiyaçları var. Fakat dünyanın 
neresinde olursa olsunlar benzeri 
sıkıntılarla karşılaşacaklardı. 
Mülteciler, buralara “savaş 
bittiğinde geri döneceğiz” 

düşüncesiyle geliyorlar. 
Çalıştığımız çocuklara soruyorum, 
“Neden Arapça konuşmaya 
devam ediyorsunuz?” diye. “Bir 
gün inşallah ülkeme döneceğim 
nasılsa” diye cevap veriyor. Şu an 
mülteci çocuklar için en önemli 
şey hayatta kalabilmiş olmaları. 
Dolayısıyla Türkiye, bu çocuklara 
sahip çıkarak bir milletin 
geleceğine de sahip çıkmış oluyor.

Son olarak, “Bırakma Beni” 
ile ilgili şüphesiz birtakım 
eleştiriler de gelecek. Şimdiden 
bunlarla ilgili neler söylemek 
istersiniz?

İnsanlar bu filmde neyi görmek 
istiyorlar onunla karşılaşacaklar. 
Güzel şeyler görmek isterlerse 
beğenecekleri bir film izleyecekler, 
kötü şeyler görmek isterlerse 
eleştirecek şeyler bulacaklar. 
Benim işim, eleştirileri etraflıca 
dinleyerek daha iyi işler çıkarmaya 
çalışmak. Bazı izleyiciler berbat 
durumlar görmeyi bekliyor, 
bazıları da çok iyi sahneler 
görmeyi umuyor. Her ikisi de 
benim için önemli. 
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Ülkemizin birlik, beraberlik ve 
bağımsızlığı adına büyük önem 
taşıyan 15 Temmuz Destanı’nı 

dünyanın farklı yerlerinde anlatmak isteyen 
Beşir Derneği, yeni bir kampanya başlattı. 
Dernek, çalışmalarını sürdürdüğü “15 
Temmuz Şehitlerimiz Adına 250 Su Kuyusu” 
kampanyasıyla Çad, Kamerun, Somali, 
Sudan, Nijerya, Tanzanya ve Afganistan gibi 
kurak bölgelerde 15 Temmuz şehitlerinin 
her biri adına su kuyusu açıyor. Su sıkıntısı 
çeken bölgelerdeki insanların su ihtiyaçlarını 
karşılayacağı bu projeyle dernek, hem 
şehitlerin adını tüm dünyada yaşatacak hem 
de mazlum coğrafyalara can suyu olacak. 

15 Temmuz kapsamında yürüttükleri 
çalışmalar ve şehitler için başlattıkları su 
kuyusu kampanyasıyla ilgili açıklamada 
bulunan Beşir Derneği Genel Müdürü 
Fatih Sarıyar, “15 Temmuz 2016’da yakın 
tarihimizin en büyük ihaneti olan darbe 
girişimini gerçekleştiren FETÖ, milli 
egemenlik ve bağımsızlığımızı doğrudan 
hedef almıştı. Milli birlik ve beraberliğimizi 
parçalamayı; istikbal ve istiklalimizin 

teminatı olan gönüllü teşekküllerimizi 
yıpratmayı arzulamıştı. Milletimizin birbirine 
güvenini sarsmak, - beyhude bir çabayla - 
sahih İslam anlayışını ve irfan geleneğimizi 
bozmak için uğraşmıştı. Seçilmiş iradeye 
ve milletin egemenliğine yönelik bu darbe 
girişimi, ekonomik ve politik anlamda büyük 
bir istikrarsızlığa veya krize yol açmadan 
engellendi. 15 Temmuz Şehitlerimiz Adına 
250 Su Kuyusu kampanyamız ile 15 Temmuz 
destanını, kalıcı eserler inşa ederek farklı 
coğrafyalarda anlatmayı ve her şehidimiz 
adına sadaka-i cariye olacak bir hayrat 
hayata geçirerek mazlum coğrafyaların 
hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

 Milli irade nöbetleri boyunca da Türkiye 
genelinde 203 noktada nöbet tutan 
vatandaşlara ikramlarda bulunan Beşir 
Derneği, ‘Milli İrade Nöbetindeyiz Şimdi 
ve Daima’ diyerek meydanları doldurmaya 
devam ediyor. Dernek, bu yılki Demokrasi 
ve Milli Bilrlik Günü’nde ise projenin büyük 
bir kısmını tamamlayarak su kuyularını 
halkın hizmetine sunmayı amaçlıyor.   

15 Temmuz Destanı’nı farklı coğrafyalarda anlatmayı 
amaçlayan Beşir Derneği, 250 şehit adına 250 su kuyusu 
açacak. Derneğin şu ana kadar açtığı temiz su kuyuları ile 
1 milyona yakın insan hem daha sağlıklı hem de toprak-
ları tarıma elverişli durumda. Dernek, 15 Temmuz Şehit-
leri Adına açılacak 250 su kuyusu ile hem insanlığa can 
suyu olacak hem de vatanı için canını ortaya koyanların 
hatıralarını canlı tutacak

Ayrıntılı Bilgi ve
Röportaj Talepleri için:

Ulaş Ural
ulas@medyadokuz.com 
0545 661 3234

Gökçem Şahintaş
gokcem@medyadokuz.com
0554 395 7106
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RÖPORTAJ

Gülizar Tankay :

Ertan KARA  / SÖYLEŞİ

Hedefimiz her zaman
bir adım önde olmak ve yeni
projelerle adımızdan
söz ettirmek.

Reklam ve tanıtım, ülkemizin belki 
de en bahtsız sektörlerinin başında 

geliyor. Zira işletmeler, reklam 
ve tanıtıma ayıracakları bütçeleri 

boşa harcanmış paralar olarak 
görüyorlar. Oysa bugün dünyanın 

en büyük firmaları, reklama ve 
tanıtıma önemli paralar harcıyorlar. 

Promosyon ürün yapan şirketler, 
bu durumdan kısmen daha az 

etkileniyorlar. Zira, misafirperver 
bir millet oluşumuzdan olsa gerek, 

hediyelik ürünlere daha çok itibar 
ediyoruz. Antalya’da faaliyet 

gösteren Dünya Bayrak, kendi 
bölgesinde önemli işlere imza 

atan ve ileriye yönelik belki de 
Türkiye çapında ismini duyuracak 

işletmelerden biri. Firma sahibi 
Gülizar Tankay’la Dünya Bayrak’ı ve 

sektörün durumunu konuştuk…

ASYA’DAN GELEN UCUZ 
PROMOSYON PİYASAYI 
ETKİLİYOR

Reklam ve promosyon 
sektörünün zorlukları 
nelerdir?

Reklam işletmelerin dışa dönük 
vizyonudur duruşudur. Farklı bir 
duruş için olmayanı ve en iyisini 
keşfetmek gerekir.  Spesifik ürünler 
ile dikkat çekilebiliyor.  Ancak asya 
ülkelerinden dünyaya yayılan ucuz 
reklam ve promosyon ürünleri 
bizlerin bölgemizde ve dünyada 
büyümemizi ve gelişmemizi 
engelliyor.  Üretim ve Sanayii de hatırı 
sayılır bir şahlanma yaşadığımız 
bu günlerde, reklam sektöründe 
de makine teçhizatta kendi 
makinamızı boyamızı kumaşımızı 
promosyonumuzu kısacası her 
türlü hammaddemizi kendimiz 
ürettiğimiz bir ortamda daha kolay 
hareket edebiliriz. Ekonomideki ve 
dövizdeki dalgalanmalardan diğer 
sektörler gibi reklam sektörü de 
ciddi sekteye uğramaktadır. Bundan 
kurtulmak yine bizim elimizdedir 
diye düşünüyorum.  Bilim yuvası   
üniversitelerimizde vatan millet aşkı 
ile eğitim gören gençlerimiz reklam 
sektöründeki üretime dahil edilebilir. 
Eğitim destek ve üretim ile ancak bize 
özel ürünler bu sektörü canlandırır.  
Orta doğuya Rusya ya Avrupa ya 
makine boya kumaş promosyon 
ürünlerini kendi üretimimiz olarak 
satabiliriz. Asya dan gelen ucuz 
promosyonun önü kesilirse kendi 
üretimimizle reklam sektörümüz 
anlam kazanır.

Dünya Bayrak, yalnızca 
reklam ve promosyon işine 
mi odaklanmış durumda? 
Başka projeleriniz var mı?

Bayrak sektöründe yapılabilecek en 
büyük başarı büyük partilerin seçim 
işlerini alıp ülkemizin her köşesine 
bayrak gönderebilmektir. Biz bunu 
Allah’ın izni ile daha ikinci yılımızda 
başardık. Son zamanlarda üzerinde 
durduğumuz ‘BENİM BAYRAĞIM’ 
diye bir projemiz var. Bu proje 
gurbetçilerimizden yola çıkarak 
vatanına milletine bağlı herkesi 
duygulandıracak bir projedir. Bizler 
tarih boyunca bayrağımızla duygusal 
ve manevi birleştirici ruhu olan belki 
de tek milletiz. 

Hilal İslam dinini ve aynı zamanda 
gök tanrı dinini temsil eder. Yıldız 
ise bağımsızlığımızı ve çeşitli inanış 
ve kökenlerden gelen milyonlarca 
insanı kucaklar ve aynı çatı 
altında birleştirir. Bayrağımızdaki 
kırmızı renk ise aziz şehitlerimizin 
kanlarıdır. Dolayısıyla BENİM 
BAYRAĞIM derken altı üstü dolu 
bir proje yapmak istiyoruz. Millet 
parklarımızda ofis masalarımızda 
evimizin en güzel köşesinde 
projemizin değerlendirilmesini arzu 
ederiz. Projemizin zemini Selçuklu 
çadırından esinlenerek döküm altın 
varaklı bir kaide üzerinde bulunan 
304 krom çelik bayrak direği şanlı 
Türk bayrağımız yine kristal saten 
etrafı çelik kasalıdır. Tepesinde ise 
savorovski taş ile neticelenmiştir. 
İşte bizim yapmak istediğimiz tamda 
budur. Milli bir anlamı olsun her 
yerde olsun, hatta Dünyanın en 
büyük bayrak direği projesi ile millet 
parkında şahlanan yüzbinlerce 
ziyaretçisi ile dolup taşan şanlı Türk 
bayrağımızın büyük bir yeri olsun.  
Yüz Yıllardır adaletli duruşu olan asil 
yüce Türk Milletine böyle bir proje 
yakışır diyorum. “Benim bayrağım” 
diyerek maketi de olsun sektörde bir 
yıldız gibi doğsun inşallah.

GÖNÜLLER KAZANMAK 
İSTİYORUZ

Şirketinizin misyonu nedir?
Müşteri memnuniyeti bizim için 
önemlidir gibi standart bir cevap 
vereceğim ama kazandığımız parayı 
hakedip gönüllerde kazanmak 
istiyoruz.  Çoğu müşterimle aile gibi 
ahbap gibi fikir alışverişi yaparız. 
Bayrak ya da reklam ile ilgili değil 
her konuda dilimizin döndüğünce 
çözüm ortağı olmak bizi farklı kılıyor 
diye düşünüyorum.  Saat kaç olursa 
olsun önemli bir organizasyonda bizim 
çözeceğimiz bir sıkıntı varsa gece 
gündüz destek verebiliriz. O sorun 
artık bizim sorunumuzdur.  Kısacası 
işletme varsa her zaman üretim ve 
farklı konsept esastır…

Son olarak şirketiniz için 
ne gibi gelecek vizyonu 
belirlediniz?
Sektörde kalıcı ve her konuda çözüm 
odaklı atılımlar yapmak istiyoruz. Her 
zaman bir adım önce yeni projelerle 
adımızdan söz ettiririz inşallah…

Dünya bayrak ne zaman ve hangi koşullarda kuruldu?

2008 yılında kurulan bir aile şirketidir. Antalya ve bölgesinde bayrak imalatı ve 
reklam sektöründeki ihtiyaca cevap vermek için kurulmuştur.  Sevebileceğim 
bir sektör arasam Milli değerlere bağlılığımdandır ki; hayal bile edemeyeceğim 
güzel bir iş yapıyorum.

Şirketin isminde bulunan bayrak ifadesi, yalnızca 
bayrak tasarımı ya da üretimi yapılıyormuş gibi bir algı 
oluşturuyor. Oysa yaptığınız pek çok kıymetli çalışmalar 
bulunuyor. Ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz?

Bayrak imalatı bizim asıl işimizdir. Dijital baskı makinalarında kumaş üzerine 
her türlü imaj basılır fikselenir, cam masalarda sıcak kesim yapılır. Daha 
sonrada sanayii tipi dikiş makinalarında dikilir ve paketlenir kolilenir.   Bunun 
yanında organizasyonlarda bayrak ve  organizasyonu tamamlayan ürünlerle 
de desteklemek durumundayız. Plaket kupa, madalya, yaka kartı, bariyer, 
promosyon ürünleri, afiş hatta bayrak direği (304 krom çelik ve galvaniz 
olmak üzere…) ve teknik servis desteği de verebiliyoruz. Otellere belediyelere 
her türlü işletmelere yönelik çalışırken bütün tanıtım ürünlerine cevap 

verebiliyoruz.
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GEZİ

İSLAM’IN KALBİNİN ATTIĞI İKİ ŞEHİR

MekkeveMedine Hac mevsimi yaklaşıyor. Bu yıl yine yüzbinlerce 
mü’min hac ibadetini yerine getirmek için 
Kabe yollarına revan olacak. İnsanoğlunun 
en hayırlısı Efendimiz’in (sav) misafiri 
olma şerefine nail olacaklar için; Mekke ve 
Medine’nin anlamını idrak etmek şart.

Timur KARAHAN
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GEZİ

 “Sakın terk-i edepten, kûy-i mah-
bûb-ı Hüdâdır bu

 Nazargah-i ilahîdir, Makam-ı 
Mustafa’dır bu

 Mürâât-ı edep şartıyla gir Nabî bu 
dergaha

 Metâf-ı kudsiyadır, bûsegâh-ı en-
biyadır bu…”

Devlet-i âli Osman’ın arif, fazıl ve 
edip şairlerinden Nabi, 1678’de 
dönemin önemli paşaları ile bir-
likte çıktığı hac yolculuğunda, 
Efendimiz’in (sav) mübarek Rav-
za-i Mutahhara’sına yaklaşırken 
birdenbire gönlüne gelen şiirden 
bir mısra ile başlayalım istedik. Bu 
şiir, Peygamberimiz için yazılanlar 
arasında çok önemli bir yer teşkil 
eder. Zira, merhum Nabi, söz ko-
nusu yolculuk sırasında yol arka-
daşlarından bir paşa ayağını Efen-
dimiz’in türbesine doğru uzatarak 
uyuyakalır, Nabi merhum duruma 
içerler ve gönlüne bu mısralar dü-
şer. Sabah namazında Medine-i 
Münevvere’ye vardıklarında müez-
zinlerin minarelerden bu mısraları 
okuduklarına şahit olurlar. Nabi 
büyük bir şaşkınlık ve heyecanla 
müezzinlere söz konusu şiiri nere-
den duyduklarını sorar. Müezzinler 
Efendimiz’in gece rüyalarına geldi-
ğini ve “ümmetimden Nabi ismin-
de bir şair gelecek. Sabah ezanın-
dan önce bu şiiri okuyun” dediğini 
söylerler. 

Medine, şair Nabi’nin şiirinde ifa-
desini bulduğu gibi Nazargah-ı 
İlahi, yani Allah-u Teala’nın baktığı 
yer, Efendimiz’in (sav) makamıdır. 
Hz. Peygamber, Mekke’de akraba-
ları tarafından dışlanınca, Allah-u 
Teala’nın emriyle Medine’ye hicret 
etmiş, o günkü ismiyle Yesrib’in 
ensarları O’na ve arkadaşlarına 
kucak açmışlardır. Yesrib, alem-
lerin efendisinin teşrifiyle mede-
niyetin membaı Medine olmuştur. 
Medine halkı, beldelerinin yakın 
akrabaları dahil pek çok kişinin 
sırt çevirdiği Efendimiz’e kucak 
açmanın ecrini daha dünyadayken 
alemlerin uğruna yaratıldığı zata 
ebedi istirahatgahı olması nede-
niyle almaya başlamışlardır. 

Ana yurdu Mekke
Mekke, Hz. Peygamberin hayata 
gözlerini açtığı, hicret ettiği yıla 
kadar yaşadığı ve hicret emri gelip 
ayrılmak durumunda kaldığında 
“Ey Mekke, vallahi sen Allah ka-
tında yeryüzünün en hayırlı yerisin. 
Bana da en sevimli yerisin. Vallahi 
eğer buradan çıkmaya mecbur bı-
rakılmasaydım, çıkmazdım” dediği 
mübarek belde. Allah’ın emriyle, 
Efendimiz’in teşrifinden yüzlerce 
yıl önce atası Hz. İbrahim’in inşa 
ettiği kıblemiz Kabe’nin bulundu-
ğu, Ebrehe’nin fillerle dolu ordu-
larının Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle 
çiğnenmiş ekinlere döndürüldüğü; 
inanmayan katılaşmış kalplere, 
baktığı halde göremeyen gözlere, 
her şey apaçık ortadayken atala-

rının sapkın inançlarından vazgeç-
meyen kapkara zihniyete “belki 
inanırlar, iman ederler” diye Al-
lah’ın izniyle ayın ikiye bölünmesi 
hadisesinin zuhur ettiği şehirlerin 
anası Mekke. Zorlukların, çilelerin, 
acı ve hüznün en şiddetli olduğu 
dönemlere şahitlik etse de ceha-
letin zifiri karanlığından, İslam’ın 
parlak aydınlığına geçişin en 
önemli ayağını teşkil eden Mekke. 
Sadakat ve teslimiyetin sembolü 
Hz. Ebubekirlere, cesaret ve ada-
let timsali Hz. Ömerlere, edep ve 
hayanın kaynağı Hz. Osmanlara, 
ilmin kapısı ve Allah’ın aslanı Hz. 
Alilere ev sahipliği yapmış; küfre 
karşı “dur” diyen iman dolu yürek-
leri bağrından çıkarmış Mekke.  

Her yıl yüzbinlerce mü’min, hac 
farizalarını yerine getirmek için 
Mekke ve Medine’ye gelirler. Daha 
yola çıkılmadan heyecan sarar gö-
nülleri. Hazırlıklar yapılır ve kutlu 
beldelere sefer başlar. Yüzyıllar 
önce Osmanlı coğrafyasında adeta 
bir seremoniye dönüşen hac yolcu-
lukları, teknolojinin ilerlemesiyle 
beraber bugün artık şehirler arası 
seyahatlere dönüşmüş durumda. 
Önce ihrama girilir, sanki kefene 
bürünmüş gibi. İhram, neye sahip 
olursanız olun, makamınız mev-
kiniz ne olursa olsun aciz olduğu-
nuzu hatırlatır size. Üzerinizde 2-3 
metre bezden başka bir şey yoktur. 
İple bağlanmayan, başka bir şeyle 
düğümlenmeyen bir bez. Kelime-
nin tam anlamıyla baş açık sine 
üryandır.

Salavatlar ve tekbirlerle atılan 
ilk adımların ardından, Mekke’ye 
ulaşınca akarsuların denizlere ka-
rışması gibi bir hava oluşur. Her 
mü’min için hayatın en anlamlı 
vaktidir Kabe ile karşılaşma anı. 
Beytullah’a, Allah’ın evine huşu 
ve edeple girilir. Kederler unutu-
lur, sanki dünyada değil de başka 
bir alemdesinizdir. O anların hiç 
bitmesini istemezsiniz. Yaşlı ka-
dınlar, erkekler genç kızlar cevval 
erkekler gibi tavaf ederler Kabe’yi. 
“Lebbeyk” sesleri arşı âlâyı titretir. 
Binlerce kişinin birlikte kıldıkları 
namazlar, kulluk hissinin zirveye 
çıktığı zaman dilimleridir.  

Mekke’nin yaklaşık 25 kilometre 
güneydoğusunda bulunan Ara-
fat’taki buluşma, mahşer mey-
danını andırır. Hz. Adem’le (as), 
Hz. Havva cennetten dünyaya 
gönderildikten sonra bu bölgede 

buluşmuşlardır. Bugüne arefe, bu 
bölgeye de Arafat denilir. Adem 
Aleyhisselam, Arafat ovasının or-
talarında bulunan Cebel-i Rahme 
tepesinde af ve mağfiret dilemiş 
ve duası kabul olunmuştur. Efen-
dimiz veda hutbelerini bu bölgede 
bulunan Nabit denilen yerde irad 
etmiştir. Yüzbinlerce insan, Zil-
hicce ayının dokuzuncu gününde 
Arafat’ta vakfeye durur. Dualar, 
niyazlar ve aminler gözyaşlarına 
karışır. Vakfe o kadar önemlidir ki, 
Alemlerin Efendisi ehemmiyetine 
binaen “Hac, vakfeden ibarettir” 
der. Yine, “Arefe günü Allahü Tea-
la Arafat’ta vakfe yapanlardan razı 
olur. Sonra onlarla meleklere karşı 
iftihar ederek: Bunlar ne istediler 
ki işlerini bırakıp burada toplandı-
lar” buyurmuşlardır. 

Efendimiz’e Kucak Açan 
Şehir: Medine
Ve Medine… İki cihan serverine 
kucak açan ensarın, O’nun geli-
şinin hürmetine kalplerine ilham 
edilen “Dolunay doğdu üzerimize 
Veda Tepeleri’nden, şükür gerekti 
bizlere Allah’a davetinden, Ey bize 
içimizden gönderilen elçi! Sen ki 
itaat edilmesi gereken bir davetle 
geldin, geldin de Medine’ye şeref 
verdin, Ey davetlilerin en hayırlısı, 
Hoş geldin!” diyen kardeşlerinin 
vatanı. Mekke’de farizalar yerine 
getirildikten sonra insanoğlunun 
en hayırlısının makamına, huzura 
varılır. Şükür namazları kılınır ve 
hasret giderilir. Medine halkı, tıp-
kı dedeleri gibi misafirperver ve 
halim selimdir. Ensarın torunları, 
1400 küsur yıl önce gösterilen ya-
kınlığın bir benzeriyle karşılar sizi. 

Kendinizi evinizdeymiş gibi hisse-
dersiniz Medine’de. Sokaklarında 
sanki hicret eden mü’minleri kar-
şılayan ensarın “hoşgeldiniz” ni-
daları yankılanır. Güler yüzlü cana 
yakın esnaftan yaptığınız alışveriş-
ten büyük keyif aldığınızı hisseder-
siniz. “Çarşı pazarı güldür gül…” 
ifadesi belki de en çok Medine’ye 
yakışır. Attığınız her adımda asr-ı 
saadeti yaşarsınız. Şehrin kuzey 
doğusunda bulunan Uhud Dağı’na 
çevirdiğiniz zaman başınızı, okçu 
tepelerinde bekleyen mücahitleri 
görürsünüz sanki ve aradan geçen 
yüzlerce yıla “inmeyin” diyesiniz 
gelir tekrar tekrar. Evs ve Hazrec 
kabilelerinin arasındaki düşman-
lığın, Muhammed’ül Emin (sav) ile 
birlikte kardeşliğe dönüştüğü at-
mosferi teneffüs edersiniz. 

Mekke ve Medine, bizler için göz-
bebeği, dünyanın hatta kainatın 
merkezidir. Medeniyetin beşiği 
olan bu iki şehirle özellikle Mekke 
ile ilgili son bir şeyi söyleyerek ya-
zımıza noktayı koyalım. Ümmet-i 
Muhammed’in kıblesi olan Ka-
be’nin en önemli özelliği nereden 
bakılırsa bakılsın görülmesiydi. 
Uzaklardan Mekke’ye doğru iler-
lerken gözünüze ilk görünen yapı 
Kabe’ydi. Devlet-i Aliyye, şehre 
yaptırdığı yapıların boyunun Ka-
be’den uzun olmamasına özellik-
le dikkat ederdi. Bugün maalesef 
bu hassasiyetten eser kalmadı. 
Beytullah’ın etrafı devasa ucube 
binalarla doldurulmuş durumda. 
Kâbe artık aralarında üzülerek 
ifade edelim ki küçücük kalıyor. 
İslam dünyasının tek temennisi, bu 
garabetin bir an önce ortadan kal-
dırılması. 
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EKONOMİ SÖZLÜĞÜ

Gelirleriyle giderleri eşit olan 
bütçeye denk bütçe denir. 
Özellikle kamuda bütçenin 
denk olması zorunludur. Yani 
kamu harcamaları, kamu ge-
lirleriyle karşılanacak ve büt-
çe açık vermeyecektir. Kamu 
harcamalarında artış meyda-
na geldiğinde kamu gelirleri 
de artırılarak harcamalar Fi-
nans e edilmeli, borçlanmaya 
gidilmemelidir. Ancak olağa-
nüstü hâllerde borçlanmaya 
gidilebilir. Bütçenin denkliğini 
bozan etkenler içinde devle-
tin para basması, bütçe açık-
larının borçlanma ile Finans e 
edilmesi ve bütçe fazlalıkları 
gelmektedir. 

Kamu giderlerinin normal 
kamu gelirleriyle karşılan-
ması gerekmektedir. Devletin 
Ekonomi ye müdahale etme-
mesi ve kamu hizmetlerinin 
sınırlı düzeyde kalması esas-
tır.
Ekonomik 
Dalgalanma

Ekonomik dalgalanma, iktisat 
teorisinde anamalcı üretimde 
döngüsel olarak süregelen 
inişler ve çıkışlar, yavaşlama-
lar ve hızlanmaları ifade eder. 
Bu dalgalanmalar, anamalcı 
üretimin iç yapısından zorun-
lu olarak doğar.

Günlük dalgalanmalardan 
otuz kırk yıl süren dalgalan-
malara kadar çeşitli süreli 
dalgalanma vardır. Mevsimlik 
ve yıllık dalgalanmalar kısa 
süreli, 3-10 yıl arasında olan 
dalgalanmalar orta süreli, 
otuz yılı aşan dalgalanmalar 
da uzun sürelidir. Örneğin 
1780’lerde başlayan bir dal-
galanmanın yükseliş süresi 
35 yıl, alçalış süresi de 24 yıl 
sürmüştür. Dalgalanmalar, 
ekonomiyi önemli ölçüde et-
kilediğinden, ülkelerde kriz-
lere yol açabilme ihtimali 
yüksektir.

Denk Bütçe

Eurodollar

Bu terim, başlangıçta esas 
memleketi dışına çıkmış 
her türlü (dolara çevrilebi-
lir) konvertibl parayı ifade 
etmiştir. Amerikalıların ya-
bancı bankalardaki mevdu-
atı, başka memleketlerde 
Avrupalılara ait bulunan li-
kidite yahut dünyanın diğer 
yerlerindeki dolara konvertibl 
dövizler, eurodollar kapsa-
mına girmiştir. Eurodollar ve 
euro-döviz milletlerarası kısa 
dönemli işlemlerde ve spekü-
lasyonlarda kullanılan önem-
li bir kaynaktır. Faiz haddinin 
düştüğü yahut güvenliği za-
yıflayan piyasalardan toplu 
olarak çıkarlar. Eurodollar ve 
euro-döviz, serbest ve kont-
rolsüz bir likidite fonudur. 
Yığıldıkları ülkelerin döviz 
aktiflerini kısa zamanda ka-
bartmakta ve ani olarak bir 
piyasayı terk ettikleri vakit 
dış ödemeler dengesini sars-
maktadırlar.

Matrah

Vergi borcunun hesaplanma-
sına esas teşkil eden değer 
yahut miktar olarak tanımla-
nabilir. Yükümlünün ödemek-
le yükümlü olduğu vergi bor-
cunu ortaya çıkartmak için 
verginin konusunu tesbit et-
mek ve ölçmek gerekir. Vergi-
nin konusu bir olay bir iktisa-
di varlık veya elde edilen gelir 
gibi hususlar olabilir. Matrah 
iktisadi bir değer olabileceği 
gibi fiziki bir miktar da ola-
bilir. Mesela arazi vergisinin 
konusu mükellefin sahip ol-
duğu arazidir, verginin matra-
hı ise arazinin alanı veya de-
ğeri olabileceği gibi arazinin 
hasılatı da olabilir. Bu hasılatı 
da miktar ya da değer olarak 
almak mümkündür. 

Taban Fiyatlar

Kamu otoritesince mal ve 
hizmetlere tespit edilen en 
düşük satış bedelidir. Asgarî 
fiyatlardır. Bunlara taban 
narhları da denilebilir. Taban 
fiyatları politikası, genel ola-
bilir veya sınırlı sayıda malları 
kapsayabilir. Amacı, üreticiyi 
korumaktır. Taban fiyatları 
politikasının klâsik örnekle-
rin den biri, Bland Bili kanu-
nunca ABD’nin 19. yy’dan iti-
baren fiyatları korumak üzere 
yaptığı gümüş alımlarıdır. 
Günümüzde de kahve, tütün, 
fındık gibi ürünlere devle-
tin taban fiyatları üzerinden 
destekleme alımları yaptı-
ğına rastlanmaktadır. Yerli 
ve yabancı nihaî alıcılar ile 
aracıların istismarından ya-
rarlanabilecekleri ürünlerin 
piyasasını düzenlemek üzere, 
devlet çok defa taban fiyat-
ları üzerinden büyük ölçüde 
alımlara girişir.
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Osmanlı’da uygulanan top-
rak rejiminde geliri 20.000 
akçe ile 100.000 akçe ara-
sında değişen dirlikleri ifa-
de etmektedir. Zeamet ka-
dılara, subaşılara ve büyük 
devlet memurlarına verilir-
di. Bunlar da veriliş şekil-

lerine göre tezkereli veya 
tezkeresiz olabilmekteydi. 
Zeamet sahipleri devletin 
bir memuru durumunda 
bulunduklarından halktan 
vergi toplamak hakkına 
sahiptiler. Zeamet, tıpkı 
tımarın gelirinde olduğu 

gibi kılıç ve terakki olmak 
üzere ikiye ayrılmaktaydı. 
Kılıç, zeamet sahibi olan 
devlet memurunun ma-
aşını, terakki ise dirliğin 
büyüklüğüne ve getirdiği 
gelire göre beslenmesi ge-
reken atlı askerler ve diğer 

Milli gelirin bir önceki yıla 
göre artış oranı. Belli bir 
dönemin sabit fiyatlarla 
GSMH’sinin, bir önceki yılın 
aynı döneminin GSMH’sine 
bölünmesiyle bulunur. Sa-
nayileşmiş ülkelerde, eko-
nominin bir yıl veya üç aylık 

dönemler itibariyle perfor-
mansını ölçerken gayrısafi 
milli hasılanın büyüme hızı 
kullanılır. İç aylık hesapla-
malar ekonominin seyrinin 
daha iyi izlenmesi için yapı-
lır. Böylece hükümete eko-
nominin gidişi konusunda 

ipuçları verilir ve gerekli 
önlemlerin alınması için 
bir erken uyarı sistemi gö-
revi görür. Sanayici ve iş 
adamları büyüme oranının 
seyrine göre üretim, satış 
ve Yatırım programlarını 
daha sağlıklı bir şekilde 

Zeamet

Büyüme Oranı

Topçular Mahallesi 1021 Sokak No:19 Muratpaşa / ANTALYA
TEL: 0 242 361 37 07
tahtimpalet@gmail.com
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Ticaret ve Sanayi Odaları, ülke ekonomisinde önemli bir yekunu 
teşkil eder. Ekonomideki en önemli belirleyici unsurlardan biri olan 
Ticaret ve Sanayi Odaları’nın gün geçtikçe artan önemlerinin altını 
çizmeye öyle zannediyoruz ki gerek yoktur. Mazide de bu etki önemli 
ölçüde hissedilmektedir. Osmanlı Devleti´nde geleneksel mesleki ör-
gütlenme biçim ve kurumları yanında Batı orijinli odaların kurulmaya 
başlanmasında hangi dinamikler etkili olmuştur? Odaların kurul-
masında hangi amaçlar güdülmüştür? Kurulan odalarla, bu amaç ve 
hedeflere ne oranda ulaşılabilmiştir? Odaların umulan gelişme ve 
faydayı sağlamasını veya başka bir ifadeyle, verimli ve etkin kurumlar 
olarak faaliyet göstermelerini hangi etkenler engellemiştir? Odalar 
dışında girişimciler nasıl örgütlenmişlerdir? Cumhuriyet döneminde 
odalar nasıl yeniden şekillenmişlerdir? Ekonominin “Türkleştirilme-
si” sürecinden nasıl etkilenmişlerdir? Birbirinden bağımsız ticaret ve 
sanayi odalarının kurulmaya başlanması hangi nedenlere dayanmak-
tadır ve nasıl gerçekleşmiştir? Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odaları 
isimli bu çalışma, bugün ekonomik hayatımızın önemli aktörlerinden 
biri olan ticaret ve sanayi odalarının ortaya çıkış ve gelişimini, bu 
soruların ışığında incelemektedir.

İslam tarihinin en önemli ilim adamlarından İmam-ı Gazali Haz-
retleri, bulunduğu döneme damga vurmuş, İhyaû Ulûmi’d-Din adlı 
eseriyle asılar sonra bile hakkında çalışmalar yapılan bir ilim adamı 
olarak tarihe geçmiştir. Yalnızca bir ilim adamı olarak değil, aynı 
zamanda mutasavvıf olarak da müstesna bir yere sahip olan İmam-ı 
Gazali Hazretlerine göre İlim, ahiret saadetine ulaşmaya bir vesile ve 
Allah Teâlâ’ya yaklaşmaya bir vasıtadır. Bu saadete ancak ilimle ula-
şılır. Onun için en faziletli şey de buna vesile olanlardır. Amel ancak 
onu nasıl yapacağını bilmekle gerçekleşir. Dünya ve ahiret saadetinin 
aslı ilimdir. Çünkü ilim amellerin en faziletlisidir. Her şeyin kıyme-
ti, neticesi ve meyvesiyle bilinir. İlmin neticesi, âlemlerin Rabb’ine 
yakınlaşmaktır. İmam Gazâlî (k.s), İhyâü Ulûmi’d-Din adlı eserinin 
“İlim Kapısı”nda, ilim öğrenmenin ibadet, müzakere etmenin tesbih, 
ondan bahsetmenin cihad, bilmeyenlere öğretmenin sadaka, ehli 
olana bolca vermenin Allah’a yakınlık, dinde delil, sıkıntı ve darlık 
halinde sabır sebebi olduğunu söyler. Bu kitap, İhyaû Ulûmi’d-Din’in 
cüzlerinin arasından bir kitap olarak hazırlanıp okuyucunun ilgisine 
sunulmuştur.

Uygarlıkla birlikte gelişen toplumsal ayrışma ve sınıfların doğuşu, 
insanlar arasında adaletsizliğin temel kaynağı olmuştur. Sınıflaş-
mayla birlikte devletli-kentli yapıların içinde gelişen egemen sınıflar 
toplumsal belleği zayıflatarak ve kolektif bilinci yok ederek toplumsal 
alandaki gelişmeleri belli bir zümrenin egemenliği altına almıştır. 
Oysa tarihsel sürece bakıldığında maddi ve manevi uygarlığı yaratan 
şeyin kolektif insan emeği üzerinden şekillendiğini görülmektedir. 
İnsan emeği sonucunda ortaya çıkan değerler herhangi bir kişisel 
menfaat beklenmeden insan yaşamını kolaylaştıran ve yaşamının de-
vamını sağlamak için üretilen değerlerin bileşkesidir. Toplumsal zen-
ginliğin artması ve artı değeri kendi lehlerine kullanan bazı sınıfların 
üretimden çekilmesine yol açmıştır. Bu sınıflar insanlığın milyonlarca 
yıl süren ve ortak emekleri ile yaratılan değerleri bireysel ve sınıfsal 
çıkarları doğrultusunda kullanmaya başlamışlardır. Bu değerleri 
kendilerine mal ederek bu değerlerden en üst düzeyde faydalanmış-
lardır. Toplumsal işleyişi kolaylaştırmaya yarayan bilgiyi, yönetimi, 
güvenliği ve toplumsal zenginliği, kendilerine sınıfsal avantaj sağla-
yan sistemin devamını sağlamada birer araca dönüştürmüşlerdir. Bu 
çalışmada üretim süreçlerinin tarihsel süreçleri ve kırılma noktaları 
ortaya konularak yaşanan sıkıntılar ele alınmıştır. 

Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odaları (1880-1952)

İlim Kapısı

Ekonomi Politiğin Tarihsel Süreci

Murat Koraltürk,
Denizler Kitabevi,

İstanbul, 2002

İmam-ı Gazali,
Çev:Dr.Dilaver Selvi,

Semerkand Yayınları,
İstanbul, 2017

Fikret Burun,
Cinius Yayınları,
İstanbul, 2017

Hidrol ik  Pnömatik Sistemler  San.  ve Tic .  Ltd.  Şt i .
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Geçtiğimiz yıl ahirete uğurladığımız Türkiye’de tarihin babası 
olarak nitelendirilen ve ileri yaşına rağmen çalışmaktan bir 
an bile geri durmayan merhum Prof. Dr. Halil İnalcık, 70 yılı 
bulan akademik hayatında Osmanlı tarihinin bütün dönem-
leriyle ilgilenerek özgün çalışmalar yapmış ve siyasî tarih, 
kurumlar tarihi, iktisat ve hukuk tarihi gibi farklı uzmanlık 
isteyen alanlarda dikkate değer çalışmalar ortaya koymuştur. 
Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi kitabı, merhum İnalcık’ın 
TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan Osmanlı idare ve ekono-
mi tarihiyle ilgili maddelerinin kitaplaştırılmış halidir. Devlet, 
eyalet idaresi, maliye ve ekonomi olmak üzere üç bölümden 
oluşan kitapta Osmanlı örfî hukukunun genel yapısı, Osmanlı 
padişahlarının adaleti temin maksadıyla yayımladıkları adalet 
fermanları ve Osmanlı idarî, malî ve iktisadî yapısı incelen-
mektedir. Osmanlı tarihi araştırmalarına ilginin arttığı ve 
bilhassa gençler arasında revaç bulduğu günümüzde Osmanlı 
araştırmalarının sembol ismi Halil İnalcık’ın bu kitapta derle-
nen yazıları, Osmanlı kurumsal yapısını aydınlatmak bakımın-
dan vazgeçilmez bir kaynak, kendinden sonraki okumalara da 
kapı aralayacak önemli bir eserdir.

Teknoloji ve sanayideki gelişmeler, dünyayı her geçen gün 
yeni bir tehditle karşı karşıya bırakmaktadır: Çevre kirliliği. 
20. yüzyılda sanayi üretimindeki artışın sonuçları bugün acı 
bir şekilde yaşanmaktadır. Öyle görünüyor ki, önümüzdeki 
50 yılda, bugünkü durumdan daha zorlu bir sürece girilecek-
tir. Küresel arenada, bu konuya ilişkin tedbir alma zarureti 
kaçınılmaz hale gelmiştir. Çevrenin korunması konusunda 
heyecan duyulduğu bir gerçektir ancak bunda başarılı olmak 
başka bir şeydir. Çevreyi korumak adına birçok kanun çıkarıl-
maktadır ama kanunlar bizatihi çevreyi koruyamaz veya kirli-
liği temizleyemezler. Kanunlar niyet ettikleri bu işi yapmaktan 
ziyade bunu yapma hedefiyle kurulmuş geniş bürokrasiler 
yaratarak büyük miktarlarda kaynak israfına sebep olurlar. Bu 
kitap bir paradoksa odaklanmakta, çevreyi koruma niyetleriyle 
yapılan kanunlar işe yaramadığı halde kapitalist Batı ülkeleri-
nin, çevresel anlamda, nasıl daha başarılı olabildiğini açıkla-
maya çalışmaktadır. “Çevre”nize daha farklı bakmanızda size 
rehberlik sunacak olan Eko-nomi, özel mülkiyet, piyasa süreci 
ve çevre ilişkisi hakkında iyi bir giriş vaadetmektedir.

Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi

Eko-Nomi

Prof.Dr.Halil İnalcık,
İSAM Yayınları,
İstanbul, 2017

Richard L. Stroup,
Çev: Ahmet Uzun
Liberte Yayınları,

Ankara, 2014
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