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Biz insanoğlu kardan şikayet ederiz, yağmurdan, güneşten… Ama şunu 
bilmeliyiz ki, kar olmazsa susuz, güneş olmazsa da gıdasız ve ışıksız kalırız. O 

yüzden, Yaradan’ın matematiği, bizim hayat formülümüzün elementlerini barındırır.  

Şayet bu matematiği bir grafiğe aktarsaydık, muhtemelen bu doğrusal bir 
çizgi yerine, dalgalı bir eğri olurdu.  Karlı günleri güneşli günlerin takip etmesi 
gibi, ekonominin de mevsimleri vardır. Bütün iktisatçılar bilir ki, ekonomi belirli 
bir standartla, hiç sapmadan büyüyen parametrelerden oluşmaz. Zaten bu tarz 
büyüme sağlıklı bir büyüme de kabul edilmez. Kazanmak için, piyasanın inişlerini 
ve çıkışlarını iyi bilmek gerekir. 

Hatırlayacaksınız, daha önceki sayılarımızda Türkiye Finans Genel Müdürü 
Yunus Nacar da, 2009 yılının ilk çeyreğinin Türk ekonomisi ve dünya ekonomisi 
için zorlu zamanlar olabileceğini söylemişti. İşte şimdi o karlı günleri yaşıyoruz. 
Bunu bir kenara not ettikten sonra, hayatın matematiğini yeniden hatırlatarak 
diyelim ki, güneşli günlere hazırlıklı olun. Yapay bir iyimserlikle bunu söylemiyoruz. 
Dergimizin bu sayısında da okuyabileceğiniz gibi, ünlü ekonomist Prof. Dr. 
Asaf Savaş Akat da bu tespitte bulunuyor. Akat’ın ekonomik sistemin işleyişini 
anlattığı, günümüz ekonomisiyle ilgili çok doğru tespitler yaptığı ve gelecekle ilgili 
bu tespitlerin ortaya koyduğu röportaj birçok yatırımcı için aydınlatıcı olacaktır. 

Öte yandan, şunu da vurgulamak gerekir ki, faaliyet gösterdiği alanın her 
zaman en iyisi olanlar için bütün bunlar bir sorun değil. Çünkü onlar, karda da, 
yağmurda da, boranda da her zaman en önde olacaklar. Kişisel gelişim uzmanı 
Mümin Sekman bu kişileri çok güzel tanımlıyor ve herkese şu nasihati veriyor: 
“Herkes Everest’e tırmanamaz ama herkes kendi Everest’ine tırmanabilir.” 
Yani yapabileceğinizin en iyisi yaptığınız zaman, limitlerinizi zorladığınız zaman 
başarısız olmak için bir nedeniniz yok. Kitap satışlarıyla rekorlar kıran Mümin 
Sekman’ın röportajını sadece işletme sahipleri değil, bütün çalışanlar okumalı. 
Çünkü başarıya aç herkesin tırmanması gereken bir Everest’i var. 

Tarih, zirvedekilerin hikâyelerini anlatır. Zaten dergimizin diğer sayfalarında 
da, kendi Everest’ine tırmanmayı başaranları okuyacaksınız. Müzikte Mazhar 
Alanson, sporda Hidayet Türkoğlu, tarih konusunda da Mim Kemal Öke bugün 
kendi alanlarının zirvesindeki isimler. 

Öte yandan bu sayıda beğenerek okuyacağınızı düşündüğümüz diğer bir 
dosya konusu ise Urfa… Peygamberler şehri olarak bilinen Urfa’yı, bambaşka 
bir bakış açısıyla ve enfes fotoğraflarla önünüze sermeye çalıştık. 

Malum, ilkbahar geldi. Yakında havalar daha da ısınacak.Hayatın matematiği 
işlemeye devam ediyor. Güneşli günlerde yeniden buluşmak dileğiyle! 

Güneşli günlere hazırlıklı olun!
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P
rof. Dr. Asaf Savaş Akad, birçok 
kişinin yakından tanıdığı bir eko-
nomist… Akad, Vatan Gazetesi 
Ekonomi yazarı, NTV’deki Eko 
Diyalog’un konuşmacılarından 

biri ve Bilgi Üniversitesi’nde ekonomi ders-
leri veriyor. Türk ekonomisinin son dönemini 
konuşmak için Bilgi Üniversitesi’nde misafiri 
olduk. Sayın hocamıza bir soru sorduk, o 
soruya verdiği cevap hem günümüz ekono-
mi sistemini, hem de dünya ekonomisinin 
durumunu yeterince anlatıyordu. O yüzden 
kesmeye kıyamadık.  

Asaf Savaş Akad’a ilk sorumuz şuydu: 
“Yeni ekonomi teorisi ve yaklaşımı bu krizle 
birlikte çöktü mü?”

Yeni ekonomistler falan, böyle şeyler arada 
sırada çıkar, moda olur ve sonra çöker. 
Sosyal bilimlerde de modalar vardır. 
Normaldir de, çünkü dünya değişir, bizim 

dünya hakkındaki bilgi düzeyimiz de değişir. 
Sonradan onların bir bölümü tarihin sınavından 

geçemez. Onların yerini yeni modalar alır. 
İnsanoğlu modayı sever. Arabasını değiştiriyor, 
kadınlar kıyafetlerini değiştiriyor… İktisat teorileri 
de bunun gibi değişir. Yeni bir şey olduğu söyle-
nirse, İktisatçıların bir bölümü huylanır. 

Yeni ekonomistler bize şunu söyler: Koşullar o 
kadar çok değişti ki, eski bildiklerimiz geçerli de-
ğil, bize çok makul gelmeyen şeyler artık makul 
hale geldi. İktisatçılar pek sevmez bunu. Koşulla-
rın değişmesiyle bir takım mucizelerin olacağına 
inanmazlar. Bir örnek vereyim. İşte konut fiyatları-
nın inşa maliyeti üç aşağı beş yukarı bellidir. Elde 
veri olan ülkelere bakıyoruz, konut inşa maliyetleri 
ile kişi başı gelir arasında birebir ilişki var. Şu olu-
yor, kalite artıyor. Tamam o zaman değişim olur 
ama… O bile sürdürülebilir değildir.  

Bundan 100 sene evvel kişi başına gelirle 
ortalama konutun inşaat tutarı bir birine eşitse, 
üç aşağı beş yukarı şimdi de eşit olması gerekir. 
Yani, bir konutun içinde oturan ailenin geliri ile 
oturduğu konutun inşaat maliyeti geliri arasında 
güçlü ve istikrarlı bir ilişki vardır. Tabii, bir de inşa-
at maliyetinin yanında rant, yani arazi maliyeti var. 
Şimdi o zaman, yeryüzünde arsa sorunu mu var? 
İnsanlar o kadar çok arttı ki, arsa mı kalmadı mı? 
İnsanlar çok artar, arsa kalmaz, o zaman inşaat 
maliyeti artmaz ama rant maliyeti artar. Bakıyoruz 
öyle bir şey de yok. 

(Ne var tabi… İşte Newyork’un merkezi, 
İstanbul’un bilmem neresinde evler pahalı. 
Tamam oralarda bir rant sorunu var, ama dün-
yanın geri kalanında böyle bir sorun yok.) Ama 
buna rağmen konut maliyetleri bazen alıp başını 
gidiyor. Milli gelir yüzde10 artıyor, konut fiyatları 
yüzde 20 artıyor. Birkaç sene üst üste artıyor. No-
minal milli gelir ile konut fiyatları arasındaki bağ 
kopuyor, konut fiyatları arttıkça artıyor, arttıkça 
artıyor…  İşte yeni ekonomiciler devreye giriyor 
orada. Diyorlar ki: “Siz bakmayın tarihe. İşler de-
ğişti. Burada bir balon, yapay aşırı değerlendirme 
yoktur, bu normaldir, olması gereken budur.” İk-
tisatçılar şüpheyle bakıyorlar buna. Aradan biraz 
zaman geçiyor, görülüyor ki, bunlar şişmeymiş, 
konut fiyatları eski yerine geri geliyor. İşte krizlerin 
önemli bir bölümü buradan kaynaklanıyor.  Varlık 
dediğimiz şey, gelir getirdiği için değer taşır. 
Gelirleri topladığın zaman, gelir milli gelirdir. Do-
layısıyla milli gelirin artış hızıyla varlık fiyatlarının 
artış hızı arasında öyle veya böyle ilişkinin olması 
gerekir. Ama siz tutturursanız, “Efendim işler 
değişti, yeni teknolojiler geldi.” Hikaye anlatırsa-
nız… Bu hikayeleri kurmak kolaydır. Netice itiba-
riyle varlık fiyatları milli gelirden hızlı artarsa, bir yıl, 
iki yıl, üç yıl (…) bu hikayenin sonu mahkemede 
biter. O arsaların fiyatları öyle değilmiş, konutların 
fiyatları öyle değilmiş, anlaşılır… 

Kazanları üç kağıtçılar 
kapmasın

İşin birinci kısmı bu. İkinci kısım ise piyasa sis-
temi… Piyasaları ayırt etmek lazım. Mal ve hizmet 
piyasası basit işliyor. İşte elimdeki kalemden, bu 
derginin kağıdına, matbaasına ve hatta berbere 
(v.s.) kadar, mal ve hizmet piyasalarında 19. 
yüzyılda bir takım tereddütler oluşmuştu. Neydi 
bu tereddütler? Mal ve hizmet piyasası devlet 
tarafından mı yürütülsün, özel kişiler tarafından 
mı? Bir takım kişiler çıktı ve özel mülkiyetin 
toplum açısından iyi olmadığını, kaynakları israf 
ettiğini, gelir dağılımını bozduğunu söyledi. Bazı 
ülkelerde üretimi devlet yapmaya başladı. Saçını-
zı kesen berber devlet memuru mu olsun? Buna 
sosyalizm dedik, devletçilik dedik. Türkiye de, 
biraz mahcup devletçi oldu. Avrupa’da bir sürü 
ülke devletleşti, ama 20. yüzyılın son çeyreğinde 
bu berberlerin devlet memuru olmalarının, pek 
de akıl karı olmayacağı ortaya çıkmaya başladı. 
Amerika zaten bu işe hiç bulaşmamıştı. 

Ne oldu 20. yüzyılın son çeyreğinde. Daha ev-
vel üretimi özel mülkiyet yerine devlet mülkiyetine 
almış ülkelerde çok büyük özelleştirmeler oldu. 
Hızlandevletin elindeki üretim imkanlarını sattılar. 
Sovyetler dağıldı, v.s.  Çok önemli bir şey daha 
oldu, daha önce piyasa sisteminin dışında kalan 
Çin, piyasa sisteminin içerisine girdi. Demek ki, 
piyasa sistemi konusunda şuan dünyada bir 
konsensüs var. Nedir o? Berberliği özel sektörün 
yapması… Büyük bir kriz yaşanırken, hiç kimse, 
biz tarımı, otomotivi devletleştirelim demiyor. 

Ama ondan sonra bir şey daha var. Bu 
modern ekonomide sadece mal ve hizmetler 
yok ki… Bir de finans diye bir şey var. Finans 
mal ve hizmet piyasasına göre daha karışık bir 
şey. (Elindeki kalemi gösteriyor) Biz bu kalemi 
aldığımızda, ne alıp verdiğimizi biliyoruz. Kalemin 
karşılığında bir para veriyorsunuz, o para ile de 
gidip başka bir şey alınıyor. Kalem aldığım da, 
üreticiyle ilişkim bitmiş oluyor. 

Peki, finans ne satıyor? Finans vaat satıyor. 
Bankayı götürüp para verdiğinde banka sana ne 
diyor? “Sen bunu bana ver, ben sana sonra bunu 
geri vereceğimi vaat ediyorum, üstelik üstüne 
birkaç lira koyacağım.” Yani Nasrettin Hoca’nın 
fıkrasında olduğu gibi… Sen bana kazanı ver, üç 
ay sonra geldiğinde ben sana kazanı vericem, 
yanında da bir tencere vericem. O nerden çıktı? 
Verdiğin kazanı doğurtucam. Kazan kimde? Ben 
de değil… Mali kuruluşta. Ben de ne var? Ben de 
vaat var. Şu kadar… Şimdi bütün finans sistemi 
vaatler piramididir, herkes herkese birbirine vaat-
ler verirler. Bunun bir takım sorunları var, 

Prof. Dr. Asaf Savaş Akad: 

Fırsat Dönemi Başlıyor 

Prof. Dr. Asaf Savaş Akad, 
“2007’de nakit yönetimine 
dikkat edin, önümüzde satışların 
düşeceği bir dönem var demiştik. 
Artık bunlar söylemenin anlamı yok, hepsi 
oldu. Şimdi bütün mesele bu dönemi 
güçlenerek geçirebilmektir. Özellikle bir 
sonraki talep artışını iyi planlayıp hazırlık 
yapanlar, önemli avantajlar sağlarlar. 
Demek ki fırsat dönemi de başlıyor”

Bir konutun 
içinde 
oturan 
ailenin geliri 
ile oturduğu 
konutun in-
şaat maliyeti 
geliri ara-
sında güçlü 
ve istikrarlı 
bir ilişki 
vardır.

 

Ela’nın Babası
“All Star” olacak

T
ürk basketbolunun medarı iftarı 
o. Mirsad Türkcan’dan sonra 
NBA’de oynamayı başaran ikinci 
Türk basketbolcu, Orlando 
Magic’in Hido’su... Amerikan 
Profesyonel Basketbol Ligi’nin 

başarılı şutör gardı Hidayet Türkoğlu’nun 
gurur tablosunu birkaç cümleyle özetlemek 
zor. Çünkü o hem milli takımımızın göz-
bebeği, hem de forma giydiği Magic’in en 
skorer oyuncusu. NBA’de rüzgar gibi esen 
Türkoğlu, Magic’i nefis atışlarıyla coştu-
ruyor, takımının her bir galibiyetinin altına 
imzasını koyuyor. 

Hedefinde NBA kariyeri kadar ‘All Star’ın 
da olduğunu söyleyen Türkoğlu’nu başarıya 
taşıyan yetenek ve profesyonelliği kadar örnek 
aile yaşamı da. 4 yıldır Banu Ergür’le mutlu bir 
aile tablosu sergileyen milli basketbolcu şu 
sıralar baba olmanın heyecanını da yaşıyor. 
O hem başarılı bir sporcu hem de mutlu bir 
aile babası artık. Anlaşılan o ki bundan son-
raki altın sayılar bir de minik Ela’ya gelecek...

Basketbol oynamaya nasıl başladınız? 

Basketbola ağabeyimin sayesinde baş-
ladım diyebilirim. Birgün antrenmanına 
gitmiştim. Zaten boyum da hep uzundu 
yaşıtlarımdan. Fiziğimden dolayı basketbola 
elverişli olduğum düşünülmüş ki ağabe-
yimin koçlarından basketbola başlama 
teklifi aldım. Başka bir spor da düşünmedim 
zaten. Hem Çavuşoğlu Koleji’nde hem de 

kulüp takımında oynarken 13-14 yaşlarında 
Efes Pilsen’e transfer oldum. 21 yaşına 
kadar Efes Pilsen’de oynadım. 

A Takımına ne zaman geçtiniz? 

17 yaşında Aydın Örs sayesinde Efes 
Pilsen’de A takımına çıkma fırsatını yaka-
ladım. Benim için çok ayrı bir heyecan ve 
mutluluktur o. Daha sonra Amerika’ya gittim.

Biraz da NBA maceranızı anlatır mısınız?

Oyunum sayesinde Türkiye ve yurtdı-
şında genç yaşlarda çok iyi yerlere geldim. 
Avrupa’da ‘En iyi genç oyuncu’ ödülünü 
kazandım. NBA’de oynamak için ne yap-
mam gerektiğini düşündüm hep. 2000 
yılında yapılan NBA seçmelerinde ‘En iyi 
yabancılar’ arasına girmeye hak kazandım 
ve Sacramento Kings tarafından seçildim. 
Üç yıl Sacramento Kings’te oynadım, bir 
yıl da San Antonio Spurs’ta forma giydim. 
Hala Orlando Magic’te oynuyorum. Kendi-
me sürekli hedef koyup ilerlediğim için bu 
seviyelere geldim aslında.

NBA’de şutör gard pozisyonunuzda 
oynuyorsunuz. Çoğu basketbolcu oynadı-
ğı pozisyonda başlamaz basketbola, sizin 
için de geçerli miydi bu kural?

Koçlarım basketbol adına sahip olduğum 
yeteneklere bakarak beni her zaman ‘guard’ 
ve ‘forvet’ pozisyonunda oynattılar. 

NBA’deki başarılı oyuncumuz Hidayet Türkoğlu, 
Şubat ayının son günü baba oldu. Kızına Ela ismi veren 
Türkoğlu’nun şimdi tek isteği All Star olmak… 

Röportaj: 
Hatice Ünal

Derneği’nde eğitimci ve koro şefliği yaparak müzikle 
ilgilenmeye devam ediyorum. 

Kartal Musiki Derneği bir okuldur

Şuan Kartal Musiki Derneği’nin Başka-
nısınız. Bu dernekten bahsedebilir misiniz?

Kartal Musiki Derneği, biraz önce dedi-
ğim gibi 1994 yılında kuruldu. Önce Kartal 
Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu şek-
linde kuruldu. 2005 yılında da Kartal Musiki 
Derneği’ne dönüştü ve öyle devam ediyor. Ben 
de başkanlığını ve koro şefliğini yönetiyorum. 
Derneğimizin Yönetim Kurulu’nda Kartal Kay-
makamı, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, 
Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Meh-
met Ali Akben ve Vedat Özbay, Aynur Saydam 
var. 7 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Kartal 
Musiki Derneği bir okul hüviyetinde, hem nazari 
dersler makam, solfej, ses eğitimleri, beste güf-
te, usul dersleri ve şan eğitimi veriyor, hem de 
enstrüman kursları var, keman, kanun, ud, ney, 
tambur, bağlama ve gitar dersleri var. Yılda 3-4 
defa halka açık konser yapıyoruz. Onun dışında 
TRT’de radyo programları yapıyoruz, televizyon 
programları yapıyoruz. Çok aktif ve geniş müzik 
okulu şeklinde faaliyetimiz var. 

Genelde ne tür müzikler icra ediyorsunuz?

Genelde Türk Sanat Müziği… Cumhuriyet 
öncesi eserler, klasik tarzı olanlar ve Cumhuriyet 
sonrası, neo klasik eserler icra ediliyor. Ayrıca 
son dönem fantezi eserler de repertuarımızda… 
Bütün bunların dışında tasavvuf müziği yapıyo-
ruz ve Mevlevi ayinleri düzenliyoruz. Bir de bizim 

çocuk koromuz var. Orada da çocuk şarkıları 
öğretiliyor. Ayrıca yetişmiş elemanlardan oluşan 
fasıl heyetimiz, ilahi grubu ve bayanlar koromuz 
var. Bu grubumuz sadece bayanlardan oluşu-
yor, gündüzleri çalışıyor ve şefleri de bayan. Bu 
da sadece bizim dernekte vardır.  

En çok hangi makamı çalıyorsunuz ve sizin 
sevdiğiniz makam hangisidir?

Benim genelde hoşuma giden makamlar 
hüzzam, uşşak, biraz nihaventtir. Gerçi biz her 
makamı severiz ama… Halkımız genelde bu 
makamları sever. 

Osmanlı’nın zamanında olan ve şimdi 
kullanılmayan makamlar var mı?

Elbette, çok makam var. Mesela Şehnaz 
makamı, şedaraban makamı, nikriz makamı, 
ferahnâk gibi değişik makamlarımız var. Bunlar 
çok az kullanılan makamlardır. Eski makamlar-
dır. Belki de beste yapmak zordur bu makamlar-
da, o yüzden az kullanılıyorlardır. 500 civarında 
makamımız var aslında. Ama bugün bunların 
10-15’i kullanılıyor en fazla…

Peki, bu makamlardan günümüze kazan-
dırmak istedikleriniz var mı?

Elbette… Bizim derneğimizin bir misyonu da 
bu… Hep bilinen makamlardan çok, bilinmeyen, 
unutulmuş makamları ve şarkıları insanlara din-
letmek ve koro elemanlarına öğretmek. Çünkü 
onlar bizim hep kültür zenginliğimiz. Bu zenginli-
ği bizim yansıtmamız lazım. İnsanımızda bilmeli, 
“Bu Türk müziğinde ne kadar çok makam var-
mış, ne kadar zenginmiş?” demeli. 

Kaliteli 
Müzik 
Hem Kulağa 
Hem Ruha 

İyi Gelir
Kasırgada bir ekin tarlası nasıl yatıyor, 

savruluyor ve ekinleri koparıyorsa, aşırı yüksek 
seste fırtına misali, kulağı tahrip ediyor. Hele 
yakın mesafeden direkt travma yaratıyor. 
Sadece kulağa zarar vermesi dışında, müziğin 
ruhla doğrudan ilintisi de var. Daha agresif, 
sinirli kişiler daha hareketli müzikler dinlerler. 
Halbuki, yavaş müzik dinleyenlere bakın, 
genelde daha güler yüzlü, daha pozitif ve 
anlayışlı olduklarını görürsünüz. 

O
n parmağında on marifet” tabiri 
vardır halk arasında. Kartal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 2. Kulak 
Burun Boğaz Klinik Şefi Opr. 
Dr. Arif Şanlı bu deyimi üzerinde 
yaşatanlardan. Aynı zamanda 

Kartal Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan 
Arif Şanlı, Türk müziğinin kaybolmuş makamlarını 
da yeniden kültürümüze kazandırıyor. 

Saz, tambur, kanun v.b. birçok Türk müziği 
çalgısını çalan Şanlı’yı bulmuşken hem sağlığın 
müzikle ilgisini sorduk. Şanlı’nın anlattığına göre 
kötü müzik, hem kulağa hem de ruha zararlı. Sert 
müziği daha agresif, daha hiperaktif kişiler din-
lerken, daha pozitif, daha sakin kişiler slow müzi-
ği tercih ediyor. Ayrıca, yüksek sesli müzik tedavi 
edilemeyen işitme  kayıplarına neden oluyor. 

Arif bey, müzikle ilginiz nereden geliyor? 

Müzikle ortaokul yıllarında ilgilenmeye 
başladım. Yatılı okulda kalıyordum, bağlama 

çalan ağabeylerimiz vardı. Onlara özenmiştim 
ve kendi kendime bağlama çalmayı öğrendim. 
Ayrıca çok iyi bir müzik öğretmenimiz vardı, çok 
iyi mandolin çalardı. Onun çaldığı mandolin ben 
de müziğe heves uyandırdı. Ortaokul ve lise bo-
yunca mandolin ve bağlama çaldım. İstanbul’da 
tıp fakültesine başlayınca, bu işin de eğitimini al-
maya başladım. TRT sanatçısı Orhan Dağlı vardı, 
ondan bağlama dersleri aldım ve konserlerde 3 
yıl bağlama çaldım. 

Sonra Türk sanat müziğine merak saldım. 
Üniversite korosu Türk sanat müziğinde çok iyiy-
di. Orada da Türk sanat müziği eğitimini aldım 
ve ud çalmaya başladım. Hemen hemen 30-40 
yıldır müzikle ilgileniyorum.  

Üniversite’yi bitirdikten sonra da, Sivas’ta 
Halk eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Toplulu-
ğu kurulmasına öncülük yaptım. Orada bilimsel 
anlamda eğitim vermeye başladım. 
1983 yılında da yerel yöneticilerin teşvikiyle 

Sivas Belediye Konservatuarı’nı kurdum. 1990 
yılından beri de İstanbul’dayım ve Kartal Musici 

Opr. Dr. 
Arif Şanlı Kimdir?
1995 Sivas doğumlu… 
1979 yılında İstanbul 
Tıpbbı bitirdi. 1983 
yılında Kulak Burun 
Boğaz uzmanı oldu. 1990 
yılında beri Kartal Eğitim 
Araştırma Hastanesi’nde 
çalışıyor. 2001 yılından 
itibaren 2. Kulak Burun-
boğaz Klinik Şefi olarak 
görev yapıyor. Evli ve 
iki çocuk babası olan 
şanlı aynı zamanda Kartal 
Musiki Derneği Yön. Kur. 
Bşkanı ve  Koro Şefi

“

Opr. Dr. Arif Şanlı
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Katılım bankaları arasında en yaygın şube ağına sahip olan Türkiye Finans, yeni şubeleri ile hizmet 
ağını genişletmeye devam ediyor.

“Esnek Vade” uygulamasıyla Türkiye Finans’ta vadesini sizin belirleyeceğiniz şekilde katılım hesabı 
açtırabilir, yapacağınız en yakın harcamaya göre birikimlerinizi değerlendirebilir, vadeniz bozulmadan 
para çekebilir ve kalan tutar üzerinden vade sonunda kâr payınızı alabilirsiniz.

Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, ev sahipleri için avantajlı bir Kira Paketi 
hazırladı. Kira Paketi’ne dahil olan ev sahipleri Türkiye Finans’ın hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak 
yararlanabilecek. 

Kanun gereği 500 TL’nin 
üzerindeki kira gelirlerini 
bankalar üzerinden 
almak zorunda olan 
ev sahiplerine Türkiye 
Finans tarafından “Kira 
Paketi” avantajları sunulu-
yor. Kira Paketi ile ev sahipleri 
bankacılık işlemlerini ücretsiz 
yapabilmenin yanı sıra özel 
indirimlerden yararlanabi-
lecek ve çeşitli hediyeler 
kazanabilecek.
“Kira Paketi”ne dahil olan ev sahiplerinin 

Türkiye Finans’tan yapacakları havale ve EFT 
işlemlerinden ücret alınmayacak ve Türkiye 
Finans kredi kartlarına 10 TL’lik hediye kat puan 
yüklenecek. Bu ayrıcalıklı pakette ev sahipleri 
kredi taleplerinde de yüzde 10 özel indirim 

fırsatından yararlanabilecek. Değerli 
eşyalarını kiralık kasalarda koru-

mak isteyen ev sahipleri Kira 
Paketi kapsamında kiralık 
kasa hizmetlerinden de  
yüzde 50 indirimli fayda-

lanabilecek. 
Türkiye Finans Kira Paketi 

hizmetine dahil olan ev sahipleri 
10 bin TL/ USD/EURO ve üzeri 
birikimlerini Türkiye Finans’ta 
değerlendirmek isterlerse 
yüksek getirili ve “aktif hesap” 

imkanı da kendilerine sunulacak.
Türkiye Finans’ın avantajlı Kira 

Paketi’nden yararlanmak isteyen ev sahipleri, 
ayrıntılı bilgileri Türkiye Finans şubelerinden 
ve www.turkiyefinans.com.tr adresinden 
edinebilecek.

Bölgesel ihtiyaç ve talepleri değerlendire-
rek hizmet ağını Türkiye geneline yaymayı 
amaçlayan Türkiye Finans, şube yatırımlarını 
sürdürüyor. Fethiye, Bakırköy, Ankara Gölbaşı 
ve Burdur, Türkiye Finans hizmet ailesine ka-
tılan yeni şubeler oldu. Türkiye’nin “en yaygın 
hizmet ağına sahip katılım bankası” ünvanını 

taşıyan Türkiye Finans’ın şube sayısı bu açı-
lışlarla birlikte 178’e ulaştı. Türkiye Finans’ın 
önem verdiği alanlardan birinin şube yatırım-
ları olduğunu belirten Türkiye Finans Genel 
Müdürü Yunus Nacar, “Bir bölgeden topladığı 
fonları yine aynı bölgede kullanarak, bölgesel 
kalkınmaya destek olmayı kendisine ilke 
edinen Türkiye Finans’ın hizmet anlayışını tüm 
Türkiye’ye ulaştırmak için önemli yatırımlar ger-
çekleştiriyoruz. Bu kapsamda bölgesel ihtiyaç 
ve talepleri değerlendiriyor ve konjonktörün 
müsaade ettiği durumlarda yeni şubelerimizi 
hizmete açıyoruz” dedi. Nacar sözlerini “Yakın 
zamanda Türkiye’nin her noktasında olacağız 
ve kaliteli hizmet anlayışımızı tüm yurttaşlarımı-
za sunacağız” diyerek devam ettirdi.

Türkiye Finans tarafından sunulan “Esnek 
Vade (kırık vade)” imkanıyla tasarruf sahipleri 
kendilerinin belirlediği esnek vadelerle, kendi 
planlarına uygun şekilde tasarruflarını değer-
lendirebilirler. Esnek vadeli hesapları 31 gün 
ila 365 gün arasında açtırabilir, sağlık, eğitim 
vb.  önceden planlanmayan acil tüm harcama-
larınızı rahatça yapabilir, hesabınızda kalan tutar 
üzerinden vade sonunda kâr payınızı alarak biri-
kimlerinizi değerlendirmeye devam edebilirsiniz.
“Esnek Vade (kırık vade)” imkanı sayesin-

de, acil durumlarda vadeniz bozulmadan 
harcamalarınızı yapabildiğiniz için geleceğe 
daha güvenle bakabilir, birikimlerinizi Türkiye 

Finans’ın avantajlı katılım hesaplarında size 
özel vadelerle, daha kârlı şekilde değerlen-
direbilirsiniz.

Türkiye Finans’ın avantajlı “Esnek Vade” 
fırsatından yararlanmak isteyenler, ayrıntılı 
bilgileri Türkiye Finans şubelerinden veya www.
turkiyefinans.com.tr adresinden edinebilecek.   

Türkiye Finans’ın 
Şube Sayısı 178’e Ulaştı 

Gelecekteki Ödemelerinize Uyumlu 
Esnek Vadeli Hesap

Avantajlı “Kira Paketi”

Türkiye Finans Maaş Hesabı; hesap sahiplerine bireysel bankacılık ürün ve hizmetlerini bir 
arada ve daha avantajlı koşullarla sunan, vadesiz bir TL mevduat hesabıdır. Maaşınız Türkiye Finans 
hesabınıza yattığı sürece, ürün ve hizmetlerimizden size özel, çok uygun koşullarla yararlanırsınız.

Kurumlara Özel 
Avantajlarımız

• Ödeme -
ler bankamız tarafından 
yapılacağı için firmaya 
vakit kazandırır ve işgü-
cü verimliliği sağlar. 

• Hafta sonu ve tatil günlerinde de maaş 
ödemesi yapılabilir. 

• Muhasebe işlemleri azalır. 
• Firma, nakit para bulundurma zorunluluğu nede-

niyle oluşabilecek tehlikelerden korunmuş olur. 
• Maaş ödemelerinde gizlilik elde edilir. 
• Maaş talimatlarınızı, CD ortamında veya e-

posta yoluyla şubemize aktarmanız yeterlidir. 

Çalışanlara Özel Avantajlarımız
• Tüm bireysel kredilerde indirimli kâr oran-

ları, esnek ödeme seçenekleri ve avantajlı 
kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz. 

• Maaş ödemesi kapsamında kredi kartı baş-
vurusu yapan çalışanlardan yıllık kullanım 
ücreti alınmaz.* 

• Tüm şubelerimizden, İnternet şubesinden 
ve ATM’lerimizden ücretsiz olarak maaşla-
rınıza ulaşabilirsiniz. 

• Düzenli ödemelerinizi bankamız üzerinden 
yaparak hem zaman hem de kampanyalar-
dan ödüller kazanabilirsiniz.

* Kredi kartından ilk yıl için ücret alınmayacaktır.

Türkiye Finans Maaş Ödeme Sistemi İle 
Hem Kurumlar Hem Çalışanlar Kazanıyor...
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Harran Konik 
Kubbeli Evler

Dar sokakları, taş kaldırımları, Ulu Camii, Harran’daki konik kubbeli evleri, Balıklıgölü ve sıra 
gecesiyle etkileyici bir kent Şanlıurfa… Bu kent, caddelerini dolduran mor türbanlı erkekleri ve 
kadınları ile sizi zaman tünelinden geçirip Babil’e kadar götürüyor. Urfa’da geçmişin izlerini bulmuyor, 
bizzat o geçmişi yaşıyorsunuz.

K
entler vardır; buram buram 
tarih kokar… Sokakları, evleri, 
anıtları ile sizi geçmişe götürür. . 
Türkiye’de belki de buna benzer 
çok il bulmak mümkündür. Lakin 
bir kent var ki, tarih ne taş binalar-

da, ne de anıtlarda saklı. Bu kent, sizi binalarıyla 
geçmişe götürmüyor. Bizzat geçmişin içinde 
yaşatıyor. Sokaklarında kültürüne, inancına 
sahip çıkan insanlar yürüyor. Taş döşeli dar kal-
dırımları sanki birer podyum ve kentin kadınları, 
erkekleri moda geçidindeler. 
Kısacası Şanlıurfa şimdiye kadar gezdiğim 
Anadolu kentleri arasında en etkileyici olanla-
rından birisiydi. Elbette Şanlıurfa’yı anlatırken, 

özgün mimarisinden, tarihi kalıntılarından 
bahsedeceğiz. Lakin ona geçmeden önce, 
Şanlıurfa’yı diğer bütün kentlerden ayıran başka 
bir özelliğinden bahsedelim ve yukarıda girizgâ-
hını yaptığımız konuya geri dönelim. Küreselleş-
menin etkisiyle bütün dünya neredeyse tek tip 
giyiniyor. İş dünyasında gömlek, kravat, ceket 
ve ekose ayakkabı tercih edilirken, sokaklara 
ise kot pantolonlar, switshirtler (v.b.) hâkim… 
Giyim tarzımız ve tüketim alışkanlıklarımız batı-
nın etkisi altında. Dünyanın birçok yerinde, “ne-
den bunları giyiyoruz, neden bunlar modern?” 
sorusu sorulmadan bu kıyafetler tercih ediliyor. 
Aslında bu durum batı kültürünün, zihinsel 
ve gösteriyor. Tartışmadan, modern kıyafetin 

“bu” olduğuna karar vermişiz. İstanbul’un en 
lüks semtlerinden birisinde şapkalı birisini 
görmek bizi şaşırtmıyor. Hâlbuki mor poşulu 
ve şalvarlı bir erkek herkesi çok şaşırtıyor ve 
garip garip bu kişiye bakıyorlar. Oysa mesafe 
olarak baktığınızda Şanlıurfa poşusu bize 
Amerikan şapkasından daha yakındır. Çağ-
daşlık ve moda gibi kavramlar bize küresel tek 
düzeliği de getiriyor. Oysa renkleri kaybolmuş 
bir dünya ne felakettir. Şanlıurfa, sanki bu tek 
düzeliğe meydan okumak için var edilmiş. 
Benim gibi Şanlıurfa’ya hayatınızda ilk defa 
giden birisiyseniz, erkeklerin başındaki mor 
türbana dikkat kesiliyorsunuz. Kentin içlerine 
doğru ilerledikçe renklerin arttığına şahit 
oluyorsunuz. Siyah-beyaz veya kırmızı-beyaz 
poşular, mor türbanlar, kadife kaftanlar, şal-
varlar… Bize kenti gezdiren Türkiye Finans 
Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Faruk 
bey, bu renk cümbüşünü şöyle detaylandırı-
yor: Şanlıurfa’da yoğun olarak Arap ve Kürt 

vatandaşlarımız yaşar. Arap vatandaşlarımız 
mor türban, Kürt vatandaşlarımız ise siyah ve 
beyaz poşu takar.  

Şayet, medeniyetin sadece batının yeme 
içme ve giyme tarzı olduğuna inandıysanız, 
bu giyim tarzını iğreti bulabilirseniz. Bana 
sorarsanız bu bir meydan okuma. Hiçbir 
aşağılık kompleksine kapılmadan, kendi 
inancına ve kültürüne sahip çıkma. Ondan da 
öte, bu giyim tarzı Şanlıurfa’ya inanılmaz bir 
mistik hava katıyor. 

Yazı:
İlyas Yıldız

Mutluluğu 
Sevdiğiniz 
İnsanda 
Arayın

“

Aslında ben konservatuardan oyunculuk me-
zunuyum. Eğer kaderimde müzik olmasaydı her-
halde kendimi tamamen oyunculuğa adardım. 
Ama hiç pişman değilim. Müzik benim hayatım.  

Neden oyunculuk yerine müziğe odaklan-
dınız o zaman?

Tamamen hayat beni o yöne sürükledi. 
Arkadaşım olan Fuat (Güner) ve Özkan (Uğur), 
Ajda Pekkan’a vokal yapıp benim bir ayda ka-
zandığımın iki katını tek gecede kazanıyorlardı. 
Gençlik yıllarımda tiyatrodan para kazanamıyor-
dum. Sinemanın şartları da iç açıcı değildi. Ben 
de ailemi geçindirmek için müziği tercih ettim.  
`Bu böyle gitmez` deyip ailemi geçindirmek 
adına müziği tercih ettim. 

MFÖ dağılmaz 

“Arkadaşım Şeytan” filminin sizin için ayrı 
bir önemi olduğunu duyduk. Neden? 

O filmi parasız çekmiştik. Çok zorluk yaşa-
dık tabii… O yüzden oyunculuktan soğudum. 
Düşünün ilk defa bir filmde oynuyorsunuz 
ve para alamıyorsunuz. Senaryo yazılmış, 
gidiyoruz sete, kızı motosikletle götüreceğiz 
ama motosiklet alacak para yok. İşte naptık, 
biz de kiraladık. O zamanlar şartlar gerçek-
ten kötüydü. Ben de doğal olarak müziğe 
yöneldim. Yani o film benim kariyer yaşamımı 
değiştirdi diyebilirim. 

Biraz müzikten konuşalım. MFÖ ile ilgili 
bazen dağıldı haberleri geliyor ama, sonradan 
yeniden birleşiyorsunuz. 

MFÖ artık Türk Rock Müziği tarihine 
geçmiş bir grup. Yani isteseniz de bu grubu 
dağıtamazsınız. Ama biz tabi eskisi gibi bir 
araya gelip saatlerce çalışmıyoruz. Arada 
sırada bir firma geliyor. İyi bir 
teklif yapıyorlar. Onun arkasın-
dan konserler, albümler geliyor. 
Bir bakmışsın, MFÖ bir araya 
gelmiş çalıp söylüyor. 

Çok samimi açıklamalar 
bunlar. İnsanlar sizi bu samimi-
yetiniz nedeniyle mi seviyorlar? 

Bu benim mizacım. Kendimi 
bildim bileli aklıma ne geliyorsa 
dank diye söylerim. Tabi bazıları 
için bu çok da antipatik. Ama ne 
yapayım, ben buyum. 

Bir psikopatı canlandırmak

Son olarak “Kirpi” de oynadınız. Bu filmde 
sizi ne çekti? 

Senaryodaki Kirpi Reşat karakterinde ken-
dimi buldum. Ayrıca filmin senaryosunu çok 
beğendim. “Kirpi” bir komedi filmi olmasına 
rağmen Türkiye’de yaşadığımız toplumsal yoz-
laşmaya da dikkat çekiyordu. Bu film, “Süper 
Baba”, “Ikinci Bahar” ve “Yabancı Damat” gibi 
unutulmaz dizilerin senaryolarında imza atmış 
Sulhi Dölek’in ölmeden önce senaryolaştırmaya 
başladığı kitabından uyarlanmıştı. Kirpi Reşat 
benim gibi hınzır, şakayı seven bir adam. Bu 
arada yanlış anlaşılmasın onun kadar psikopat 
değilim. Ayrıca, Bu filmde rol almam da Sulhi 
Dölek faktörü de önemli. Filmde farklı bir psi-
kopat tiplemesi yarattım. Ben sinemamızda 
yeni bir psikopat tiplemesi ortaya koydum. 
Bu filmdeki Reşat da, çok farklı özellikleri olan 
birisiydi. Genelde psikopat denince akla asabi 
ağır abi tipler geliyor.  Kirpi Reşat, intikamcı biri 
ama gayet kibarca hareket ediyor. Çok ince 
planlar yapıyor ve intikamını yavaş yavaş alıyor.

Bu filmin farkı, küfür olmadan güldürüyor. 
Ailecek izlenecek komedi filmi olması açısından 
da farklıydı. Son dönemde çekilen birçok yerli 
komedide espriler belden aşağıydı. Farklı bir 
öykü anlattık. Yönetmenimiz de işini iyi yaptı. 

Peki bu rolde kendinizden bir şeyler 
de kattınız mı?

Senaryo çok iyiydi. O nedenle pek fazla bir 
şey kattığımı düşünmüyorum. Yani bir şeyler ek-
ledim ama tamamen senaryodan bağımsız de-
ğil. Senaryoda canlandıracağım karakter detaylı 

K
irpi” filmiyle oyunculuktaki başarı-
sını bir kez daha kanıtlayan Maz-
har Alanson’la hem son filmi hem 
de kariyeri hakkında konuştuk. 
Alanson tasavvuf anlayışından 
MFÖ’ye, kendisine gelen yeni 

film tekliflerinden eşini üzdüğünde ne yaptığı-
na kadar birçok konuda samimi açıklamalar 
yaptı. İşte  “Huzur dediğin şey de kolay elde 
edilmiyor. Mutluluk ve huzuru da eşinle, sevgi-
linle anlaşarak elde edersin. Önemli olan ailene 
karşı yanlışlık yapmaman” diyen Alanson’dan 
çok özel açıklamalar. 

“Arkadaşım Şeytan”, “Her Şey Çok Güzel 
Olacak”, “Hokkabaz” filmleri ve dizilerde 
çok iyi performans sergilediğinizi. Oyun-

cu olarak daha çok projede yer almak 
istiyor musunuz?

Galiba belli bir yaştan sonra sinema sek-
töründe parladım. Habire film ve dizi projeleri 
geliyor. Neden böyle tam bilmiyorum ama, 
bazı insanların fiziki yapısı, sesi, karizması, 
duruşu yıllar içinde oturuyor. Demek ki, benim 
şimdiki duruşum bu rollere çok uyuyor ki, ha 
bire teklif geliyor. En son Kirpi’de oynadım. 
Ondan sonra da ha bire teklif geliyor ve tabii 
ki ben daha çok film ve dizide oynamak iste-
rim ama önemli olan projenin iyi olması. Her 
projede yer alırsan, kendi duruşuna da zarar 
verirsin. Projeler önemli. 

Siz iyi bir oyuncusunuz. Bunun dersini 
aldınız mı?YA
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Son olarak Kirpi filmiyle dikkatleri çeken Mazhar Alanson huzurun sevdiği insanlarda 
aradığını söylüyor. Alanson: “Huzur dediğin şey de kolay elde edilmiyor. Mutluluk ve 
huzuru da eşinle, sevdiklerinle anlaşarak elde edersin. Önemli olan ailene karşı yanlışlık 
yapmaman. Bir de sağlık çok önemli” diyor

Röportaj:
Ernesto Bulut

İ
srail’in Gazze saldırılarıyla yeniden bütün 
dünyanın gündemine yeniden gelen Filistin 
sorunu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Davos çıkışıyla iç politikaya da damgasını 
vurdu. Her ne kadar 2000’li yılların en 
önemli sorunu olarak göze çarpsa da, 

Kudüs merkezli “Kutsal Topraklar” tarih boyunca 
çatışmanın merkezi olmuştu. Tarih boyunca 
çeşitli adlarla anılsa da, bütün adlarının anlamı 
aynı imiş Kudüs’ün: Mukaddes Şehir…
Kuruluşu M.Ö. 4000 yılına kadar dayanan ken-

tin ilk kutsalı Tanrı Salem adına yapılan bir ma-
betmiş. Anadolu, Mezopotamya ve Mısır gibi 
köklü üç büyük medeniyetin geçiş noktasında 
yer alan kent, tarih boyunca küresel savaşların 
arenası olmuş. Babilliler, Mısırlı Friavunlar, 
Asurlular, Persliler, Büyük İskender, Roma, 

Bizans, Emevi, Abbasi, Fatimiler, Eyyubiler, 
Osmanlı ve İngilizler bu kent için savaşmışlar. 

Filistinliler ve Yahudiler 
aynı ırktandır

Günümüzde de medeniyetler çatışması tezinin 
arenası olarak da gösterilen bu topraklar neden 
bu kadar önemli? Niçin çatışmanın ana merkezi? 
Bu konuları konuşabileceğimiz en iyi isim tarihçi 
Mim Kemal Öke idi. 1979-80’li yıllarda Birleşmiş 
Milletler Filistin masasında da çalışmış olan Öke, 
tarihin neredeyse Kudüs’le başladığını söylüyor. 
Mim Kemal Öke, şehirdeki üç döneme dikkat çe-
kiyor. Bunlar, Roma hakimiyeti dönemi, Haçlı Seferleri 
ve Osmanlı hakimiyeti… İlk çağlarda bu toprakların 

Kenan ili olarak bilindiğini anlatan Öke, bugünkü 
çatışmanın iki tarafı olan Yahudilerle Filistinlilerin 
Sami ırkına mensup olduklarının üstünde duruyor. 
Öke’ye göre, Hz. İbrahim’in iki oğlundan, İshak’la 
İsmail’in soylarından bu iki ulus oluşur. Tarihsel 
belgeler de, dinsel belgeler de, ortak ırksal özel-
liklerin Hz. İbrahim’e dayandığını gösterir. İsrail 
Oğulları’nın büyük ataları Hz. İbrahim zamanında 
Kudüs’e gelip yerleşmişler ama göçebe oldukları 
için bölgede bir hakimiyet kuramamışlar. 

Güçlü bir hakimiyet kuramadıkları için de, ta-
rihleri boyunca bu topraklardan sürülmüşler. İşin 
ilginç yanının Hz. İsa’nın da aynı soydan geldiğini 
söylüyor Mim Kemal Öke… Hz. İsa’nın Yahudi 
bir annenin çocuğu olarak doğduğunu anlatan 
Öke bundan sonra yaşananları şöyle anlatıyor: 
Museviler’in Hz. İsa’ya bu kadar tepki gösterme-
lerinin nedeni buydu. “Nasıl bizim aramızdan bir 
adam çıkıp da, bizim dinimizi bozmaya çalışa-
bilir?” diye ona karşı çıkmışlar. O dönem kentin 
hakimiyetini elinde bulunduran Romalılar da, Hz. 
İsa’nın etrafına toplanan insanlardan çekinmiş ve 
bu durumu rejim tehdidi olarak görmüş.  

Aslında bu topraklarda yaşayanlar geniş bir 
ailedir. Bu ailenin bazı mensupları Museviliği be-
nimsiyor, bazıları İseviliği, yani Hıristiyanlığı kabul 
ediyor, bazıları Pagan olarak hayatına devam edi-
yor. (Daha sonra bazıları Müslümanlığa geçiyor.) 
Hepsi aynı ırktan… Ama Roma’da Hiristiyanlığın 
yayılmasıyla birlikte bu kez Yahudilere karşı bir 
tavır baş göstermiştir. O dönem Hz. İsa’ya yapı-
lanlardan dolayı, Yahudiler’den pek hoşlanmadı 
Hıristiyanlar ve hatta Yahudilerin Kudüs’te bazı yer-
lere girmeleri yasaklanmıştı. Zaten Yahudilerin bir 
kısmı bu baskılardan sonra Kudüs’ten göçmüştür.

 Daha sonra Hz. Ömer’le birlikte İslamiyet 

yayılmıştır. Mesicid-i Aksa ile olayı ile birlikte 
Müslümanları Kudüs’ü ele geçirmiş ve orası 
Müslüman nüfusun ağırlıklı olduğu enternasyo-
nal bir kent haline gelmiş. Şehir bu süre zarfında 
Emevi, Abbasi, Fatimi, Selçuklular arasında 
el değiştirmiş ama Med-Cezir gibi gelen haçlı 
seferleri ile Kudüs, bir süre Hıristiyanların eline 
geçmiş ve o bölgede bir süre Haçlı Kontluğu 
kurulmuştur. Bu sıralar Avrupa’dan akın akın 
Hıristiyan nüfus Kudüs’e hareket etmiş ama 
kentteki çoğunluğu hiçbir zaman ele geçireme-
mişler. Hıristiyanlar genelde kutsal kabul ettikleri 
bölgelere yerleşmişler. Ama Roma dönemi ve 
Haçlı seferleri ile Yahudilerin çoğu biri Kudüs’ten 
sürülmüştür. Çoğu biri dünyanın çeşitli yerlerine 
dağılmıştır. Batı Avrupa’ya Endülüs’e göç eden-
ler ve Yemen’e göç edenler ağırlıktadır. Bugün, 
Yemen’de halen hatırı sayılır bir Yahudi nüfusu 
vardır. Bu sürgünler esnasında gittikleri toprak-
larda tutunmak isteyen Yahudiler, “diaspora” yı 
oluşturmuşlardır. 

Kudüs’ün İslam 
hakimiyetine girmesi

Selahattin Eyyubi’ye kadar Kudüs Haçlılar’ın 
elinde kalır. Eyyubi gelir ve Hıristiyanlardan 
Kudüs’ü boşaltır. Ama nüfus hareketlerinde 
çok oynama yapmaz. Sami Irkı’ndan Yahudiler, 
Müslümanlar ve Hıristiyanlar’ın her zaman o 
bölgede bir nüfusu olmuştur. Sayıları zamanla 
değişse de, varlıklarını korumuşlardır.  

Selahattin Eyyubi’den sonraki süreçte de 
kent birkaç defa daha Haçlı, Eyyubiler ve 
Memluklar arasında el değiştirdikten sonra son 

Kutsal Topraklar 
Osmanlı’yı Unutmadı
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Dar sokakları, taş kaldırımları, Ulu Camii, Harran’daki konik kubbeli evleri, Balıklıgölü ve sıra 
gecesiyle etkileyici bir kent Şanlıurfa… Bu kent, caddelerini dolduran mor türbanlı erkekleri ve 
kadınları ile sizi zaman tünelinden geçirip Babil’e kadar götürüyor. Urfa’da geçmişin izlerini bulmuyor, 
bizzat o geçmişi yaşıyorsunuz.

Mim Kemal Öke

Bu topraklar-
da yaşayanlar 
geniş bir 
ailedir. Bu 
ailenin bazı 
mensupları 
Museviliği, 
bazıları 
Hıristiyanlığı, 
bazıaları da 
İslamiyeti 
benimse-
miştir.
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Peki Türkiye’de insanlar başarı felsefesinin 
neresindeler?

Türkiye’de insanlar kendi hayal ettikleri hayatı 
yaşamıyorlar. Kendi hayallerini gerçekleştireme-
yince de başarı içerde bir ukde haline dönüşü-
yor. Bu sefer bunu başkaları üzerinden gerçek-
leştirmeye çalışıyorlar. Bazen bunu tuttuğu futbol 
takımı üzerinden başarı açlığını doyurmaya ça-
lışıyor, bazen de medyadan kendisine bir rol 
belirliyor. En kötüsü de ailelerin kendi çocukları 
üzerinden bunu yapmaya çalışmaları. Türkiye’de 
bu model çok görülüyor. Evlatlar üzerinden 
kendini gerçekleştirme sendromu dediğimiz, bu 
artık bilimsel bir literatür oldu, bir kavram ortaya 
çıktı. Ben mutlu olamadım sen ol, ben başarılı 
olamadım sen ol, ben okuyamadım sen oku. 
Burada kullanılan bir strateji var. Öncelikle evlat 
için fedakarlık yapılıyor. İşte yemeyip yediriliyor, 
içmeyip içiriliyor. Böylelikle aile tarafından psiko-
lojik olarak borçlandırılıyor. Sonra da üniversite 
sınavına gelip bir seçim yapacağı zaman borç 
hanesi çıkartılıyor ve yönlendirme başlıyor. Bu-
nun sonucunda bakıyorsunuz Türkiye’de insan-
ların yüzde 80’i kendi işini yapmıyor. Bunda sınav 
sisteminin etkisi olmakla birlikte ailelerin de var.  
Yani çocuğun karakterine göre değil, kafalardaki 

imgelere göre yönlendirme yapıyorlar. Anne ve 
babaların aşırı derecede çocuklara başarı baskısı 
yapması, çocukları başarıdan soğutuyor. Çocuk 
sırf annesi söyledi diye yapmak istemez. Çünkü 
anne ona ıspanak yedirmeye çalışmıştır, pırasa 

yedirmeye çalışmıştır, o sırada bir de “başarılı 
ol” demiştir, “ders çalış” demiştir. Yani ıspanak, 
prasa, ders çalışmak… Özdeşti. Aileler çocukları-
na başarılı ol diye baskı kurmak yerine, internette 
veya gazetede başarı ile ilgili güzel bir makale 
bulduklarında okumaya yönlendirmeleri tavsiye 
edilir. Ama bunu oku diye kafasına vurmayın. 
Onun çocuğun masasının üstüne bırakın. Onu 
ister okusun okumasın, ona özgürlük tanıyın. 

Amerikalı pazarlamacıların bir sözü var. İn-
sanlar kendilerine bir şeyler satılmasından nefret 
ederler, ama bir şeyler satın almaya bayılırlar. 
Çocuklar kendilerine bir şeylerin okunmasının 
dikte edilmesinden nefret ederler, ama masaları-
na bırak okurlar. Çocuğun iradesine pay bırakın. 
Ayrıca çoklu zeka kuramı çıktı dünyada. Haward 
Gardner bunu başlattı, önce Amerika’da sonra 
dünyada uygulanmaya başladı. Unutmayın, 
olimpiyatta başarılı olmuş bir atlet Einstein’dan 
daha az başarılı değil. 

Kişisel ve sosyal başarı

Peki, nedir bu başarı?

Başarının iki tanımı var. Kişisel başarı ve sos-
yal başarı… Kişisel başarı, senin başarındır. Yani 
hayalin Marmaris’te bir köye yerleşmek olabilir. 
Onu yaptığında kendin için başarılısındır. Ama 
sosyal olarak başarılı değilsindir. Senin hayatını 

Herkes 
Everest’e 
tırmanamaz. 
Bazıları 
Everest’e 
tırmanmak 
için doğmuş-
tur. Onlar 
sana rağmen 
veya seninle 
bunu yapar-
lar. Senin bir 
önemin yok, 
zaten yapa-
caklar. Peki 
Everest’e 
tırmanmak 
için doğma-
mış olanlar 
ne yapacak? 
Onlar kendi 
Everest’le-
rine tırmana-
caklar.

K
işisel Kurtuluş Savaşınızı Başlatın 
sloganıyla harekete geçen Mü-
min Sekman, “Her Şey Seninle 
Başlar” kitabını yazdı ve bu kitap 
satış rekorları kırdı. Türkiye’nin en 
çok satan “Kişisel Gelişim” kitabı 

olarak şimdiden enlerin arasında yer aldı. Peki ne 
demek “Her Şey Seninle Başlar.” 

Başarılı olmak için doğmuş  
insanları kurumunuza çekin

Mümin Sekman bu kitabın felsefesini şu 
şekilde anlatıyor: 

Her şey seninle başlar felsefesi şu: Birçok 
insan dünyanın olması gerektiği gibi olmadığını 
düşünür, ama bunun için bir çaba içerisinde 
değildir. Kendi dünyasının da olmasını istediği 
gibi olmadığını düşünür ama onu da değiştirme 
çabası içerisinde değildir. Her şey seninle başlar 
şudur: Başkasını işaret parmağınla suçlarken 
dikkat et, diğer üç parmağın seni gösteriyor. Yani 
senin de bu durumun oluşmasında katkın var.
Finans dünyasına bunu uyarlayacak olursak: 

Kurumsal başarıların temeli kişisel başarılardır. 
Başarılı bir insan aynı zamanda o kurumu da bü-
yütür. Ben başarının iki şeyle bağlantılı olduğunu 
düşünüyorum. Birisi genler, diğeri gelişme… 
Bazı insanların fabrika ayarlarında başarı vardır. 
Onlar başarısız olarak yaşayamazlar. Çünkü ba-
şarılı olmak için doğmuşlar. Bu insanları kurum-
lar kendi içlerine çekmeli… Yani başarmak için 
doğmuş olanları istihdam etmek bir kurum po-
litikası olmalı. Bu insanların motivasyona ihtiyaç-
ları yoktur, kendiliğinden başarıya giderler. Bazı 
çalışanlar ite ite, havuç – sopa ilişkiyle başarıya 
götürürsünüz. Motive edilmeye ihtiyaçları vardır. 
Onlar yaşamlarını belirli standartlarda sürdürmek 
için başarılı olmaya çalışırlar. Onlar için başarı bir 
amaç değil araçtır. Ama bir grup var ki, onlar için 

temel amaç başarıdır. Başarmak için yaşarlar. 
Onlar standartlardan bağımsızdırlar. Bu insanları 
kurumunuza çekerseniz, çalışanlarınız sürükler 
sizi bir yere götürür. Bu insanları çekmezseniz, 
siz çalışanlarınızı sürüklemek zorunda kalırsınız. 
Bu insanları bulmak zor. Türkiye’de bu insanların 
sayısı sınırlı. Zaten bütün toplumlarda bu tarz 
insanların oranı yüzde 5 civarındadır.  

Yani, her insanın bir başarı kapasitesi 
vardır. Petrol rezervi gibi düşünün bunu. Ba-
zılarının başarı rezervi çok iken, bazılarının ki 
azdır. Ama geninde başarı oranı az olanlar da 
başarabilirler. Bunu şöyle anlatmak gerekiyor. 
Herkes Everest’e tırmanamaz. Bazıları Everest’e 
tırmanmak için doğmuştur. Onlar sana rağmen 
veya seninle bunu yaparlar. Senin bir önemin 
yok, zaten yapacaklar. Peki Everest’e tırmanmak 
için doğmamış olanlar ne yapacak? Onlar kendi 
Everest’lerine tırmanacaklar. 

Ben şunu soruyorum insanlara: Hayatta 
gelebileceğin en iyi noktaya geldin mi? Birçok 
insan elini kaldırıyor, “Hayır!” diyor. İnsanlara 
şunu sorun, “Yapabileceğiniz şeyin sonu bu 
mu? Yani senden çıkan en başarılı insan bu 
mu?” Hepimizin kendi kapasitemize bir bor-
cumuz var. İçimizdeki başarı rezervini sonunu 
kadar kullanma borcu. Rezervden daha fazlasını 
yapma borcumuz yok. Ben insanlara kendi ka-
pasiteni zorla diyorum. 

Peki Mümin Sekman, kendi sınırlarını zor-
luyor mu dersiniz?

Ben de aynısını yapıyorum. Yaptığım her şey de, 
başarı sınırlarımı zorluyorum. Kendi sınırlarınızı 
zorlamadan, sınırlarınızın sonunu bulamazsınız. 
Şimdi benim kitaplarım İngilizceye, Almancaya 
çevrildi. Yunanistan’dan yayın hakkını aldılar. 
Ben dünyada bu nereye kadar gider bilmiyorum. 
Ama şunu biliyorum, elimden geleni yapıyorum 
ve sınırlarımı zorluyorum. Ben de kendi sınırlarımı 
göreceğim. Evlatlar üzerinden kendini gerçekleştirme sendromuK
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Mümin Sekman: 

Kişisel Everest’inize Tırmanın 
Herkes Everest’e tırmanamaz. Bazıları zaten oraya tırmanmak için doğmuştur. Onlar sana rağmen 

veya seninle bunu yaparlar. Senin bir önemin yok, zaten yapacaklar. Peki, Everest tırmanmak için 
doğmamış olanlar ne yapacak? Onlar kendi Everest’lerine tırmanacaklar.
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Katılım bankaları arasında en yaygın şube ağına sahip olan Türkiye Finans, yeni şubeleri ile hizmet 
ağını genişletmeye devam ediyor.

“Esnek Vade” uygulamasıyla Türkiye Finans’ta vadesini sizin belirleyeceğiniz şekilde katılım hesabı 
açtırabilir, yapacağınız en yakın harcamaya göre birikimlerinizi değerlendirebilir, vadeniz bozulmadan 
para çekebilir ve kalan tutar üzerinden vade sonunda kâr payınızı alabilirsiniz.

Bölgesel ihtiyaç ve talepleri değerlendirerek 
hizmet ağını Türkiye geneline yaymayı amaç-
layan Türkiye Finans, şube yatırımlarını sür-
dürüyor. Fethiye, Bakırköy, Ankara Gölbaşı ve 
Burdur, Türkiye Finans hizmet ailesine katılan 
yeni şubeler oldu. Türkiye’nin “en yaygın hiz-
met ağına sahip katılım bankası” ünvanını taşı-

yan Türkiye Finans’ın şube sayısı bu açılışlarla 
birlikte 178’e ulaştı. Türkiye Finans’ın önem 
verdiği alanlardan birinin şube yatırımları oldu-
ğunu belirten Türkiye Finans Genel Müdürü Yu-
nus Nacar, “Bir bölgeden topladığı fonları yine 
aynı bölgede kullanarak, bölgesel kalkınmaya 
destek olmayı kendisine ilke edinen Türkiye 
Finans’ın hizmet anlayışını tüm Türkiye’ye ulaş-
tırmak için önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 
Bu kapsamda bölgesel ihtiyaç ve talepleri de-
ğerlendiriyor ve konjonktörün müsaade ettiği 
durumlarda yeni şubelerimizi hizmete açıyo-
ruz” dedi. Nacar sözlerini “Yakın zamanda 
Türkiye’nin her noktasında olacağız ve kaliteli 
hizmet anlayışımızı tüm yurttaşlarımıza sunaca-
ğız” diyerek devam ettirdi.

Türkiye Finans tarafından sunulan “Esnek 
Vade (kırık vade)” imkanıyla tasarruf sahipleri 
kendilerinin belirlediği esnek vadelerle, kendi 
planlarına uygun şekilde tasarruflarını değerlen-
direbilirler. Esnek vadeli hesapları 31 gün ila 365 
gün arasında açtırabilir, sağlık, eğitim vb.  ön-
ceden planlanmayan acil tüm harcamalarınızı 
rahatça yapabilir, hesabınızda kalan tutar üze-
rinden vade sonunda kâr payınızı alarak birikim-
lerinizi değerlendirmeye devam edebilirsiniz.

“Esnek Vade (kırık vade)” imkanı sayesinde, 
acil durumlarda vadeniz bozulmadan harcama-
larınızı yapabildiğiniz için geleceğe daha gü-
venle bakabilir, birikimlerinizi Türkiye Finans’ın 

avantajlı katılım hesaplarında size özel vadeler-
le, daha kârlı şekilde değerlendirebilirsiniz.

Türkiye Finans’ın avantajlı “Esnek Vade” 
fırsatından yararlanmak isteyenler, ayrıntılı bil-
gileri Türkiye Finans şubelerinden veya www.
turkiyefinans.com.tr adresinden edinebilecek.   

Türkiye Finans’ın 
Şube Sayısı 178’e Ulaştı 

Gelecekteki Ödemelerinize Uyumlu 
Esnek Vadeli Hesap
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Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, ev sahipleri için avantajlı bir Kira Paketi 
hazırladı. Kira Paketi’ne dahil olan ev sahipleri Türkiye Finans’ın hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak 
yararlanabilecek. 

Kanun gereği 500 TL’nin 
üzerindeki kira gelirlerini 
bankalar üzerinden al-
mak zorunda olan ev sa-
hiplerine Türkiye Finans 
tarafından “Kira Paketi” 
avantajları sunuluyor. Kira 
Paketi ile ev sahipleri bankacılık 
işlemlerini ücretsiz yapabilme-
nin yanı sıra özel indirimlerden 
yararlanabilecek ve çeşitli he-
diyeler kazanabilecek.

“Kira Paketi”ne dahil olan 
ev sahiplerinin Türkiye Finans’tan yapacakları 
havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacak 
ve Türkiye Finans kredi kartlarına 10 TL’lik he-
diye kat puan yüklenecek. Bu ayrıcalıklı pakette 
ev sahipleri kredi taleplerinde de yüzde 10 özel 

indirim fırsatından yararlanabilecek. 
Değerli eşyalarını kiralık kasa-

larda korumak isteyen ev 
sahipleri Kira Paketi kap-
samında kiralık kasa hiz-
metlerinden de  yüzde 50 

indirimli faydalanabilecek. 
Türkiye Finans Kira Paketi hiz-

metine dahil olan ev sahipleri 10 
bin TL/ USD/EURO ve üzeri bi-
rikimlerini Türkiye Finans’ta de-
ğerlendirmek isterlerse yüksek 
getirili ve “aktif hesap” imkanı 

da kendilerine sunulacak.
Türkiye Finans’ın avantajlı Kira Paketi’nden 

yararlanmak isteyen ev sahipleri, ayrıntılı bilgi-
leri Türkiye Finans şubelerinden ve www.turki-
yefinans.com.tr adresinden edinebilecek.

Avantajlı “Kira Paketi”

Türkiye Finans Maaş Hesabı; hesap sahiplerine bireysel bankacılık ürün ve hizmetlerini bir 
arada ve daha avantajlı koşullarla sunan, vadesiz bir TL mevduat hesabıdır. Maaşınız Türkiye Finans 
hesabınıza yattığı sürece, ürün ve hizmetlerimizden size özel, çok uygun koşullarla yararlanırsınız.

Kurumlara Özel 
Avantajlarımız

• Ödemeler bankamız 
tarafından yapılacağı 
için firmaya vakit ka-
zandırır ve işgücü ve-
rimliliği sağlar. 

• Hafta sonu ve tatil günlerinde de maaş öde-
mesi yapılabilir. 

• Muhasebe işlemleri azalır. 
• Firma, nakit para bulundurma zorunluluğu nede-

niyle oluşabilecek tehlikelerden korunmuş olur. 
• Maaş ödemelerinde gizlilik elde edilir. 
• Maaş talimatlarınızı, CD ortamında veya e-

posta yoluyla şubemize aktarmanız yeterlidir. 

Çalışanlara Özel Avantajlarımız
• Tüm bireysel kredilerde indirimli kâr oran-

ları, esnek ödeme seçenekleri ve avantajlı 
kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz. 

• Maaş ödemesi kapsamında kredi kartı baş-
vurusu yapan çalışanlardan yıllık kullanım 
ücreti alınmaz.* 

• Tüm şubelerimizden, İnternet şubesinden 
ve ATM’lerimizden ücretsiz olarak maaşla-
rınıza ulaşabilirsiniz. 

• Düzenli ödemelerinizi bankamız üzerinden 
yaparak hem zaman hem de kampanyalar-
dan ödüller kazanabilirsiniz.

* Kredi kartından ilk yıl için ücret alınmayacaktır.

Türkiye Finans Maaş Ödeme Sistemi İle 
Hem Kurumlar Hem Çalışanlar Kazanıyor...
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Global finansal krizin sanayiciler üzerindeki 
etkisini azaltmayı ve üreticilere finansal anlam-
da destek vermeyi amaçlayan Türkiye Finans, 
İstanbul Sanayi Odası ile özel bir kredi proto-
kolü imzaladı. Protokole göre, İSO üye işlet-
melerine kullandırılacak olan fonların toplamı 
200 milyon TL olacak. Türkiye Finans’ın en uy-
gun kredi oran ve vade seçeneklerini sunduğu 
bu özel protokol ile İstanbul Sanayi Odası’na 
kayıtlı işletmelere ihtiyaçları doğrultusunda 
kurumsal finansman ve finansal kiralama des-
teği sunulacak. İSO üyeleri, protokol kapsa-
mında kendilerine tanınan ayrıcalık ile ihtiyaç-
ları doğrultusunda 10.000 TL ile 250.000 TL 
arasında değişen miktarda kredi 
kullanabilecek. Kredi miktarını 
artırmak isteyen üye işletme-
lerin talepleri de banka tarafın-
dan ayrıca değerlendirilecek. 

Krediler, vade sonuna kadar sabit aylık taksit 
ödemeli, üretim desteği ve leasing şeklinde, 
TL ve dövize endeksli kullanımlarda ise azami 
24 ay vadeli olarak kullandırılacak. 

Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar 
konuşmasında “Türkiye Finans olarak kurul-
duğumuz günden bugüne hep üreticimizin, 
KOBİ’mizin yanında olduk. Bugün de Türk sa-
nayisinin bel kemiğini oluşturan İstanbullu sa-
nayicilerimizle birlikteyiz. Onlara güveniyor ve 
yanlarında yerimizi alıyoruz. 200 milyon TL’lik 
kredi paketinin İstanbullu iş adamlarımızın liki-
dite ihtiyacına çözüm olmasını umut ediyoruz. 
İnanıyoruz ki verilen bu desteklerle ülkemiz 
içinde bulunduğu durgunluğu atlatacak ve is-
tikrarlı büyümesini sürdürecektir” dedi.  

Protokole göre genel kredi koşulları kapsa-
mı dışında kalan teminat-referans mektupları, 
kambiyo hizmetleri, çek/senet işlemleri, EFT, 
POS, SSK ve vergi ödemeleri, bireysel krediler 
gibi ürün ve hizmetlerden yararlanmak isteyen 
İSO üyelerinin talepleri de Türkiye Finans tara-
fından öncelikli olarak ve en uygun maliyetler-
le değerlendirilecek. Uygun kâr payı oranı ile 
sağlanan özel kredi koşullarından yararlanmak 
isteyen İstanbullu iş adamlarının 100 bin TL’ye 
kadar olan talepleri 3 gün içinde, 100 bin TL ile 
250 bin TL arasındaki talepleri ise en fazla 5 
gün içinde yanıtlanacak. 

 İSO üyeleri Türkiye Finans’ın sunduğu bu 
ayrıcalıktan yararlanabilmek için İs-
tanbul Sanayi Odası’ndan aldıkları 
üyelik belgesi ile Türkiye Finans şu-
belerine başvurabilecekler.
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Katılım bankacılığının öncü kuruluşu Türkiye Finans, İstanbul Sanayi Odası ile özel bir fon kullandırım 
protokolü imzaladı. İstanbullu sanayicilerin işletme sermayesi sorununa çözüm olmayı amaçlayan Türkiye 
Finans, 200 milyon TL’lik krediyi, İSO üyelerine uygun maliyet ve vade seçenekleri ile kullandıracak.

Türkiye Finans’tan 
İSO Üyelerine Destek  

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ile Türkiye 
Finans arasında, 30 Ocak 2009 Tarihinde “Prim 
Tahsilatı ve Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi” 
ve “Gelir/Aylık Ödemeleri”nin Türkiye Finans 
üzerinden de yapılması konusunda bir protokol 

imzalandı. Türkiye Finans tarafından yapılacak 
sistem hazırlıklarının Mayıs sonuna kadar ta-
mamlanmasının ardından, çalışanlara ait prim 
tahsilatı ile emekli prim ve maaş ödemeleri 
Bankamız üzerinden kolayca yapılabilecek.

Türkiye Finans ve SGK İşbirliği

İş birliği proto-
kolünü Türkiye 

Finans Genel 
Müdürü Yunus 

Nacar ve İSO 
Başkanı 

Tanıl Küçük 
imzaladı.
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Ekonomik konjonktür nedeniyle 2008 yılın-
da konut talebinde yaşanan azalma doğrultu-
sunda konut üreticileri ve inşaat firmaları, talebi 
tekrar canlandırmak için büyük kampanyalar 
yapmaya başladı. Tabii ki bu kampanyalara en 
büyük destek yine Türkiye Finans’tan geldi.

Türkiye Finans konut sahibi olmak isteyen 
müşterilerine daha iyi imkanlar sunmak için 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde Toplu Konut Projeleri 
üreten onlarca inşaat firması ile anlaşma sağladı. 

Yapılan anlaşmalarla 125.000.000 TL,. sa-
tış fiyatı büyüklüğüne ulaşan ve 1.000’in üze-
rinde konut ihtiva eden bu projelerden konut 
satın almak isteyen müşterilere Türkiye Finans 
çok özel oranlarla kredi imkanı sunacak. 

Özellikle İstanbul’da devam eden ve yapı-
lan reklamlarla sektörde büyük bir yankı uyan-
dıran Pendik Adres, Taşdelen Corner Town 
ve Corner Park, Beylikdüzü Aktel Rezidans, 

Zeytinburnu Real İstanbul projeleri, anlaşma 
yapılan ve satışı devam eden en önemli konut 
projelerinden bazıları.

Anlaşma sağlanan konut projelerinde müş-
terilerine çok özel imkanlar sunan Türkiye Fi-
nans,  400.0000.000 TL büyüklüğü ve 5.000’e 
yakın konut ihtiva eden farklı projeler için de 
inşaat firmaları ve konut üreticileriyle anlaşma 
sağlamak için görüşmelere devam ediyor.

Türkiye Finans’tan 
Toplu Konut Projelerine Büyük Destek

Wi-Fi POS özellikle zincir mağazalar, alışveriş merkezleri, süpermarketler gibi kasalara 
kablolama yapmanın çok zor ya da mümkün olmadığı işyerleri ve restaurantlarda masada, benzin 
istasyonlarında ise araç içerisinde ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan ideal bir 
çözüm yöntemidir.  Aylık sabit bir ADSL hat ücreti dışında, işlem adedine ilişkin hiçbir ek maliyet 
gerektirmediğinden işyerlerine uygun maliyet avantajları sunmaktadır. 

Konut piyasasını canlandırmak için düzenlenen kampanyalara destek veren Türkiye Finans, 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplu konut projeleri üreten onlarca inşaat firmasıyla anlaşma sağladı. 

Bu üründen hizmet almak isteyen işyerle-
rinde Wİ-Fi modem cihazının aktif olarak kulla-
nılıyor olması gerekmektedir.
Avantajları ; 
• Üye işyerlerinde oluşan kablolama kirliliğini 

ortadan kaldırır.
• GPRS ve normal telefon hattından çalışan 

POS terminallerine göre daha hızlı işlem 
yapma olanağı sağlar.

• Provizyon süresi  GPRS ve Dial-Up POS ci-
hazlarına göre daha kısadır.

• Wi-Fi kapsama alanında her yerde işlem 
yapabilen,  taşınabilir özelliktedir. İşyerleri-
ne kurulan terminaller (Access Point çekim 

alanına bağlı olarak) kasalara bağımsız ola-
rak istenildiği yerde kullanılabilir. 

• Kullanıcı, ADSL hattıyla Wi-Fi POS cihazını 
ve bilgisayarını aynı anda kullanabilir.

• Kapalı alanlarda GPRS şebekesinin çek-
mediği ortamlarda kesintisiz iletişim sağlar.
Kullanımı kolay ve taşınabilir özelliktedir.

• Yedekli çalışma özelliği ile ADSL hatlarda 
oluşan kesintilerde telefon hattına bağlana-
rak işlemleri kesintisiz olarak devam ettirir.

• Akaryakıt istasyonlarında araç sahipleri, 
kredi kartı ödemelerini araçtan çıkmadan  
güvenli bir şekilde yapabilecektir.

Hız ve Kolaylığın Yeni Adı: 
Wi-Fİ POS
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P
rof. Dr. Asaf Savaş Akat, birçok ki-
şinin yakından tanıdığı bir ekono-
mist… İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 
ekonomi dersleri veren Akat, aynı 
zamanda Vatan Gazetesi ekonomi 

yazarı ve NTV’deki Eko Diyalog Programı’nın 
konuşmacılarından biri. Asaf Savaş Akat’ı, Türk 
ekonomisinin son dönemini konuşmak için Bilgi 
Üniversitesi’nde ziyaret ettik.  

Yeni ekonomi teorisi ve yaklaşımı bu krizle 
birlikte çöktü mü?

Yeni ekonomistler gibi şeyler arada sırada çı-
kar, moda olur ve sonra çöker. Sosyal bilimlerde 
de modalar vardır. Normaldir de, çünkü dünya 
değişir, bizim dünya hakkındaki bilgi düzeyi-

miz de değişir. Sonradan onların bir bölümü 
tarihin sınavından geçemez. Onların yerini 

yeni modalar alır. İnsanoğlu modayı sever. 
Arabasını değiştirir, kadınlar kıyafetlerini 

değiştirir… İktisat teorileri de bunun gibi 
değişir. Yeni bir şey olduğu söylenirse, İkti-

satçıların bir bölümü huylanır. 

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat: 

Fırsat Dönemi Başlıyor 

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat: 
“2007’de nakit yönetimine dikkat 
edin, önümüzde satışların düşeceği 
bir dönem var demiştik. Artık bunları 
söylemenin anlamı yok, hepsi oldu. Şimdi 
bütün mesele bu dönemi güçlenerek 
geçirebilmektir. Özellikle bir sonraki talep 
artışını iyi planlayıp hazırlık yapanlar, 
önemli avantajlar sağlarlar. Demek ki fırsat 
dönemi de başlıyor”
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Yeni ekonomistler bize şunu söyler: “Koşul-
lar o kadar çok değişti ki, eski bildiklerimiz ge-
çerli değil, bize çok makul gelmeyen şeyler artık 
makul hale geldi.” İktisatçılar pek sevmez bunu. 
Koşulların değişmesiyle birtakım mucizelerin ola-
cağına inanmazlar. Bir örnek vereyim: İşte konut 
fiyatlarının inşa maliyeti üç aşağı beş yukarı belli-
dir. Elde veri olan ülkelere bakıyoruz, konut inşa 
maliyetleri ile kişi başı gelir arasında birebir ilişki 
var. Şu oluyor, kalite artıyor. Tamam o zaman de-
ğişim olur ama o bile sürdürülebilir değil...

Bundan 100 sene evvel kişi başına gelirle or-
talama konutun inşaat maliyeti birbirine eşitse, 
üç aşağı beş yukarı şimdi de eşit olması gerekir. 
Yani, bir konutun içinde oturan ailenin geliri ile 
oturduğu konutun inşaat maliyeti arasında güçlü 
ve istikrarlı bir ilişki vardır. Tabii, bir de inşaat mali-
yetinin yanında rant, yani arazi maliyeti var. Şimdi 
o zaman, şu soruyu sormak lazım: Yeryüzünde 
arsa sorunu mu var? İnsanlar o kadar çok arttı ki, 
arsa mı kalmadı? İnsanlar çok artar, arsa kalmaz, 
o zaman inşaat maliyeti artmaz ama rant maliyeti 
artar. Bakıyoruz öyle bir şey de yok. (Ne var tabi… 
İşte Newyork’un merkezi, İstanbul’un bilmem ne-
resinde evler pahalı. Tamam oralarda bir rant so-
runu var, ama dünyanın geri kalanında böyle bir 
sorun yok.) Ama buna rağmen konut maliyetleri 
bazen alıp başını gidiyor. Milli gelir yüzde 10 ar-
tıyor, konut fiyatları yüzde 20 artıyor. Birkaç sene 
üst üste artıyor. Nominal milli gelir ile konut fiyat-
ları arasındaki bağ kopuyor, konut fiyatları arttıkça 
artıyor, arttıkça artıyor…  İşte yeni ekonomiciler 
devreye giriyor orada. Diyorlar ki: “Siz bakma-
yın tarihe. İşler değişti. Burada bir balon, yapay 
aşırı değerlendirme yoktur, bu normaldir, olması 
gereken budur.” İktisatçılar şüpheyle bakıyorlar 
buna. Aradan biraz zaman geçiyor, görülüyor ki 
bunlar şişmeymiş, konut fiyatları eski yerine geri 
geliyor. İşte krizlerin önemli bir bölümü buradan 
kaynaklanıyor.  Varlık dediğimiz şey, gelir getir-
diği için değer taşır. Gelirleri topladığın zaman, 
gelir milli gelirdir. Dolayısıyla milli gelirin artış hı-
zıyla varlık fiyatlarının artış hızı arasında öyle veya 
böyle ilişkinin olması gerekir. Ama siz tutturursa-
nız, “Efendim işler değişti, yeni teknolojiler geldi.” 
hikaye anlatırsanız… Bu hikayeleri kurmak kolay-
dır. Netice itibariyle varlık fiyatları milli gelirden hızlı 
artarsa, bir yıl, iki yıl, üç yıl (…) bu hikayenin sonu 
mahkemede biter. O arsaların fiyatları öyle değil-
miş, konutların fiyatları öyle değilmiş, anlaşılır… 

Kazanları üç kağıtçılar kapmasın

İşin birinci kısmı bu. İkinci kısım ise piyasa 
sistemi… Piyasaları ayırt etmek lazım. Mal ve 

hizmet piyasası basit işliyor. İşte elimdeki ka-
lemden, bu derginin kağıdına, matbaasına ve 
hatta berbere kadar, mal ve hizmet piyasaların-
da 19. yüzyılda birtakım tereddütler oluşmuştu. 
Neydi bu tereddütler? Mal ve hizmet piyasası 
devlet tarafından mı yürütülsün, özel kişiler ta-
rafından mı? Bazı kişiler çıktı ve özel mülkiyetin 
toplum açısından iyi olmadığını, kaynakları israf 
ettiğini, gelir dağılımını bozduğunu söyledi. Bazı 
ülkelerde üretimi devlet yapmaya başladı. Sa-
çınızı kesen berber devlet memuru mu olsun? 
Buna sosyalizm dedik, devletçilik dedik. Türkiye 
de biraz mahcup devletçi oldu. Avrupa’da bir 
sürü ülke devletleşti, ama 20. yüzyılın son çey-
reğinde bu berberlerin devlet memuru olmaları-
nın, pek de akıl kârı olmayacağı ortaya çıkmaya 
başladı. Amerika zaten bu işe hiç bulaşmamıştı. 

Ne oldu 20. yüzyılın son çeyreğinde? Daha 
evvel üretimi özel mülkiyet yerine devlet mülki-
yetine almış ülkelerde çok büyük özelleştirmeler 
oldu. Hızla devletin elindeki üretim imkanları satıl-
dı. Sovyetler dağıldı v.s. Çok önemli bir şey daha 
oldu, daha önce piyasa sisteminin dışında ka-
lan Çin, piyasa sisteminin içerisine girdi. Demek 
ki, piyasa sistemi konusunda şu an dünyada bir 
konsensüs var. Nedir o? Berberliği özel sektörün 
yapması… Büyük bir kriz yaşanırken hiç kimse, 
biz tarımı, otomotivi devletleştirelim demiyor. 

Ama ondan sonra bir şey daha var. Bu mo-
dern ekonomide sadece mal ve hizmetler yok 
ki… Bir de finans diye bir şey var. Finans mal 
ve hizmet piyasasına göre daha karışık bir şey. 
(Elindeki kalemi gösteriyor) Biz bu kalemi aldı-
ğımızda, ne alıp verdiğimizi biliyoruz. Kalemin 
karşılığında bir para veriyorsunuz, o para ile de 
gidip başka bir şey alınıyor. Kalem aldığımda 
üreticiyle ilişkim bitmiş oluyor. 

Peki, finans ne satıyor? Finans vaat satıyor. 
Bankaya götürüp para verdiğinde banka sana 
ne diyor? “Sen bunu bana ver, ben sana son-
ra bunu geri vereceğimi vaat ediyorum, üstelik 
üstüne birkaç lira koyacağım.” Yani Nasrettin 
Hoca’nın fıkrasında olduğu gibi… Sen bana ka-
zanı ver, üç ay sonra geldiğinde ben sana kaza-
nı vereceğim, yanında da bir tencere vereceğim. 
O nereden çıktı? Verdiğin kazanı doğurtacağım. 
Kazan kimde? Bende değil… Mali kuruluşta. 
Bende ne var? Bende vaat var. Şu kadar… Şim-
di bütün finans sistemi vaatler piramitidir, herkes 
herkese vaatler verir. Bunun birtakım sorunları 
var, suiistimale çok müsait. Ya kazanı bankaya 
teslim ettiğimde, geri vermezse? Ben kazanları 
biriktiriyorum. Neden biriktiriyorum? Çalışamadı-
ğım dönemlerde o kazanları satıp geçimimi sağ-
layacağım. Dolayısıyla bana vaat eden, “kazan 
öldü” deyince benim bütün hayatım bir yerde sö-
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Bir konutun 
içinde otu-
ran ailenin 
geliri ile 
oturduğu 
konutun in-
şaat maliyeti 
arasında 
güçlü ve 
istikrarlı bir 
ilişki vardır.
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nüyor. Kalemde bir defa kazık yerim, ama diğe-
rinde hayatım boyunca yaptığım birikim gidiyor. 
65 yaşında emekli olacaktım, kazan öldü dediler. 
Ben şimdi ne yapacağım?

Bir olay daha var. Kazanın esas sahibi, her 
ne kadar veriyorsa da, çok uzun süre kazan-
dan ayrılmayı sevmiyor. Dönüyor mali sisteme, 
“Veririm ama bir ay veririm, iki ay veririm, hadi 
hadi üç aylık veririm” diyor. Kazanın uzun süre 
birisine teslim edilmesine kuşkuyla yaklaşıyor. 
Halbuki mali sistem, bu aldığı kazanları topla-
yacak, o kazanları baraj yapan birine verecek. 
Baraj dediğin 20 yıllık bir iş. Birisi baraj yapma-
ya gelse, sen kazanı üç aylığına versen, yapar 
mı baraj, yapmaz. Adam “chip” üretecek fab-
rika yapacak. Yatırım maliyeti 5 milyar dolar… 
Geldi mali sisteme. Sistem dedi ki, “Kusura 
bakma, bizim kazan sahipleri kazanlarını üç 
aylık veriyorlar. Üç ayda bir gelip kontrol etmek 
istiyorlar. Ben de sana üç aylık veririm.” Adam 
fabrika yapabilir mi? Yapamaz. Yani mali sis-
tem, kısa vadeyle vatandaştan aldığı kaynağı 
çok daha uzun vadeli bir şekilde birilerine pas 
edecek? Burada da büyük bir çelişki var. Ya 
kazan sahipleri gelip kazanlarını isterlerse? 
Kazanın teorik olarak karşılığı var. Ama o ka-
zanın karşısında bir şey yok. Ben sana kaza-
nı iki ay sonra veririm diye vaat etmişim, ama 
kazanı verdiğim adam bana bir yıl sonra ve-
recek. Vatandaş geldi, kazanını istedi, bende 
de kazan yok, baraj yapana verdim. İşte likidite 
sorunu dediğimiz olay bu… Bundan dolayı bu 
sistemin merkezine bir banka koymuşlar, ona 
da o kazanları basma yetkisi vermişler. Merkez 
bankası kazanları basıyor. Şuraya gelmeye ça-
lışıyorum. Bu mali sistemde karışık işler var. Pi-
yasanın işleyişinin kendi haline bırakılması söz 
konusu olmamış. Bu piyasalar hep sıkı bir zap-
turapt altına almışlar. Neden? Çünkü bu kaza-
nı emanet alanın, aldığı kazanı kendinin sanıp 
yememesi için. İşte son dönem değişti deni-
len ekonomi anlayışı bu. İşi piyasaya bırakalım 
diyen, mal ve hizmet piyasalarının özelleştiril-
mesine paralel olarak finans sistemini de piya-
saya bırakalım diyen eğilimler artmıştı. Madem 
piyasaya iyidir, bırakalım rekabet olsun… Son 

kriz bu işin öyle olmadığını gösterdi. Üstelik 
finans sistemi modern ekonominin işleyişinde 
kilit bir konuma sahip. Dolayısıyla, yeni eko-
nomi dediğin şey, yeni değildi. Birileri sana 
sonradan çok zarar edeceğin bir evi satıyordu. 
İkinci olarak da, bu piyasa dediğin şey de her 
zaman yararlı değildir. Özellikle mali sistemin 
yasayla çok ciddi denetlenmesi gerekir. Yoksa 
denetimsiz insanların açgözlülüğü, aşırı risk al-
mayla birleşir ve sistemi felakete götürür. 

2004’ten sonra saadet   
zinciri yaşadık

Yaşadığımız krizi öncekilerden ayıran nedir?

Geçenlerde bir toplantıda vatandaşın birisi 
sordu: “Bu nasıl kriz, biz anlamadık. Kriz denin-
ce kur yükselir, faiz, enflasyon alır başını gider, 
devlet zamları artırır, bütçe açığı küçülür. Şim-
di kur yükseliyor, faiz iniyor, bütçe açığı büyü-
yor…” Evet doğrudur, bu Türkiye’nin eski bildiği 
krizlerden değildir. Geçmişteki bütün krizlerin 
bir kalıbı vardır. Devletin çok büyük bütçe açık-
ları vardır. Bu bütçe açıkları dış açıkla finanse 
edilirdi. İkincisi Türkiye ekonomisi önceki kriz-
leri dünya ekonomisinden bağımsız yaşamıştı. 
İçerideki pazar öldüğünde ihracat yapabilme 
şansımız olmuştu. 

Bu defa öyle değil. Bu kez krizi dünya ile bir-
likte yaşıyoruz. Bizim resesyon derinleşmesinin 
temeli de dünyadaki resesyon. İkinci farklılık, 
Türkiye daha önceden kamu açığı nedeniyle re-
sesyona giriyordu. Bu defa kamu açığı yok, tam 
tersine kamunun fazlası var, borçlarını ödüyor. 
Buna karşın özel sektörün fazla açılmasından 
kaynaklanan sorunlar var.  

Şu söylenebilir; Türkiye ekonomisi zaten 
TL’nin değer kazanması ve kredi hacminde çok 
hızlı genişleme gibi nedenlerle, 2004–2005-
2006’ya giden dönemde müthiş bir iç talep artışı 
yaşadı. Bu artış iç piyasaya dönük yatırımları da 
teşvik etti. Artan yatırımlar iç talebi canlı tuttuğu 
için tüketim artışını destekledi. Biz o dönemde 
saadet zinciri yaşadık. Anadolu’nun her yeri-
ne alışveriş merkezleri yapıldı, perakendeciler 
dükkanlarını yenilediler, nakliyeciler kamyonla-
rını değiştirdiler v.s… Bu dönem zaten kendi iç 
mantığıyla 2007’nin sonlarına doğru sönmeye 
başlamıştı. Ekonomi zaten kendi içinden o hız-
lı büyüme motorunun durmasıyla karşı karşıya 
kalmıştı. Bu da normaldi… İşte arabalar bir defa 
yenilenecek, her yıl yenileyemezsin, işte alış ve-
riş merkezi üç tane yapılacak bir kente ama son-
ra duracak. Her şeyin bir sınırı var. Hep beraber 

Asaf Hoca
ekonominin 
işleyişini 
kalem 
örneğiyle 
anlatıyor
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intihara gittiklerini bilseler de, başkaları kapasi-
te artırırken sen de artırırsın. Böylelikle kapasite 
fazlası oluşur. Türkiye zaten bu sürece girmişti. 
Ama küresel ekonominin durumu işleri daha da 
zorlaştırdı. Çünkü daha önceden içeride düşen 
talebi, ihracatla dengelemek mümkündü. İç ta-
lep düşerken, üretim hızla düşer, sonra kurun 
etkisiyle ihracat artınca, sanayi yeniden takır 
takır çalışmaya başlar ve iç piyasa yeniden 
canlanırdı. Bu sefer ise, içeride kime mal sata-
cağız derken, dışarıda da mal satacak adam 
bulamadık. Bu krizin farklı hikayesi; Türkiye’de 
iç talebin bittiği dönemde, dışarıda da resesyon 
var. Yani çifte kavrulmuş oldu. Bununla birlikte, 
dünya petrol ve hammadde fiyatlarındaki artış 
da Türkiye’yi zor duruma soktu. Resesyondan 
Almanya korunamıyor, Japonya korunamıyor, 
sen nasıl korunacaksın? Dış fazlası olan ülkeler 
bile korunamadı sen nasıl korunacaksın? 

Fırsat dönemi geliyor

İş dünyasına önerileriniz nedir hocam?

2007’den itibaren, finansmanla ilgili olarak 
insanlara tedbirli olun dedik. Ben hep şunu 
söyledim; Böyle koşullarda hedef parayı koru-
mak olmalıdır, getiri olmamalıdır. Çünkü bun-
lar volatilitenin (aşırı dalgalanma) çok yüksek 
olduğu koşullardır. Volatilite çok yüksekse ne 
olacağı belli olmaz, aldığın bütün riskler ger-
çekleşir. O yüzden daha muhafazakar, daha 
likit durmak lazım. Mümkün olduğu kadar 
maceradan kaçın dedim. Şimdi tabi burada 
önemli bir nokta var. Yavaş yavaş o riskler 
gerçekleşti. Dinlemeyenler kayıplara uğradılar. 
Aynı zamanda bu tür krizlerin bitişini iyi bulmak 
da, iyi görmek de, fazla risk almadan da gele-
cekte büyük getirilere imkan verir. Yani şimdi 

ABD borsası bir değere düştü diyelim, o düşüş 
asgari değerse, tabanı doğru zamanda gö-
rür ve girersen para kaybetme ihtimali yoktur. 
2002 yılında borsa galiba 7 bindeydi. İşte o yıl 
borsaya giren adam 2007 başında çıksa, 45 
binden falan çıkacaktı. Demek ki şimdi kimse-
ye bizim muhafazakâr ol diyecek halimiz yok. 
Şimdi esas bakılması gereken riskli yatırım-
ların, risksiz hale geleceği dönem. Ekonomik 
gidişatın yukarıya gideceği dönemi herkesten 
önce öngörmek. Aynı zamanda önümüzdeki 
dönemde fırsatlar da vardır. Bunu bir yıl evvel 
söylemezdim. “İki sene evvel paranı koy, ister 
TL, ister döviz, fark etmez. Bir ay sonra paranın 
kaç para olacağını bil” derdim. 

Tabii işletmeler için de aynı şey söz konusu. 
“2007–2008’de nakit yönetimine dikkat edin, 
önümüzde satışların düşeceği bir dönem var” 
demiştik. Şimdi bunları söylemenin anlamı yok, 
artık hepsi oldu. Artık bütün mesele bu döne-
mi güçlenerek geçirebilmektir. Nedir bu? Böyle 
dönemlerde mali yapısı zayıf, işi iyi bilmeyen 
firmalar daha çok zorlanırlar. Rakiplerin piya-
sadan çekilme ihtimali artar. Yaşayabilen bu 
süreç sonunda kendini daha rahat bir piyasa-
da bulacaktır. Çünkü bir çok rakibi batacaktır. 
Sadece çekilmek değil, onların bir kısmını da 
sen alabilirsin. Sıkıntıya düşenleri alarak işini 
büyütebilirsin. Özellikle bir sonraki talep artışı-
nı iyi planlayıp hazırlık yapanlar, önemli avantaj 
sağlarlar. Herkes mal yetiştiremezken, sen iyi 
hazırlanmışsan, piyasaya rahatça mal verirsin, 
pazar payını artırırsın. Demek ki fırsat dönemi 
de başlıyor. Tabi hemen bugünden bahsetmi-
yoruz. Bu sıkıntılı kısa dönemi, mali yapın za-
yıflamadan, piyasa payı kaybetmeden geçir, bu 
kriz bittikten sonra, ne zaman ve nasıl saldırıya 
geçeceğini hesap et. Kötü yönetilen şirketler 
için de bu dönemler zor dönemler, onlara da 
Allah kolaylık versin.

Bir sonraki 
talep artışını 
iyi planla-
yıp hazırlık 
yapanlar, 
önemli avan-
taj sağlarlar. 
Herkes mal 
yetiştiremez-
ken, sen iyi 
hazırlanmış-
san, piyasa-
ya rahatça 
mal verirsin, 
pazar payını 
artırırsın.
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“Ela”nın Babası
“All Star” Olacak

NBA’deki başarılı oyuncumuz Hidayet Türkoğlu, 
Şubat ayının son günü baba oldu. Kızına Ela ismi veren 
Türkoğlu’nun şimdi tek isteği “All Star” olmak… 

Röportaj: 
Hatice Ünal
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T
ürk basketbolunun medarı iftiha-
rı o. Mirsad Türkcan’dan sonra 
NBA’de oynamayı başaran ikin-
ci Türk basketbolcu, Orlando 
Magic’in Hido’su... Amerikan 
Profesyonel Basketbol Ligi’nin 

başarılı şutör gardı Hidayet Türkoğlu’nun 
gurur tablosunu birkaç cümleyle özetlemek 
zor. Çünkü o hem milli takımımızın gözbebe-
ği, hem de forma giydiği Magic’in en skorer 
oyuncusu. NBA’de rüzgar gibi esen Türkoğ-
lu, Magic’i nefis atışlarıyla coşturuyor, takımı-
nın her galibiyetinin altına imzasını koyuyor. 

Hedefinde NBA kariyeri kadar ‘All Star’ın 
da olduğunu söyleyen Türkoğlu’nu başarıya 
taşıyan, yetenek ve profesyonelliği kadar ör-
nek aile yaşamı 4 yıldır Banu Ergür’le mutlu 
bir aile tablosu sergileyen milli basketbolcu şu 
sıralar baba olmanın heyecanını da yaşıyor. O 
hem başarılı bir sporcu hem de mutlu bir aile 
babası artık. Anlaşılan o ki bundan sonraki al-
tın sayılar bir de minik Ela’ya gelecek...

Basketbol oynamaya nasıl başladınız? 

Basketbola ağabeyim sayesinde başladım 
diyebilirim. Bir gün antrenmanına gitmiştim. 
Zaten boyum da hep uzundu yaşıtlarımdan. 
Fiziğimden dolayı basketbola elverişli oldu-
ğum düşünülmüş ki ağabeyimin koçlarından 
basketbola başlama teklifi aldım. Başka bir 
spor da düşünmedim zaten. Hem Çavuşoğlu 
Koleji’nde hem de kulüp takımında oynarken 
13-14 yaşlarında Efes Pilsen’e transfer oldum. 
21 yaşına kadar Efes Pilsen’de oynadım. 

A Takım’a ne zaman geçtiniz? 

17 yaşında Aydın Örs sayesinde Efes 
Pilsen’de A takımına çıkma fırsatını yakala-
dım. Benim için çok ayrı bir heyecan ve mut-
luluktur o. Daha sonra Amerika’ya gittim.

Biraz da NBA maceranızı anlatır mısınız?

Türkiye ve yurtdışında genç yaşlarda çok 
iyi yerlere geldim. Avrupa’da ‘En iyi genç 
oyuncu’ ödülünü kazandım. NBA’de oyna-
mak için ne yapmam gerektiğini düşündüm 
hep. 2000 yılında yapılan NBA seçmelerin-
de ‘En iyi yabancılar’ arasına girmeye hak 
kazandım ve Sacramento Kings tarafından 
seçildim. Üç yıl Sacramento Kings’te oyna-
dım, bir yıl da San Antonio Spurs’ta forma 
giydim. Hala Orlando Magic’te oynuyorum. 
Kendime sürekli hedef koyup ilerlediğim için 
bu seviyelere geldim aslında.

NBA’de şutör gard pozisyonunda oy-
nuyorsunuz. Çoğu basketbolcu oynadığı 
pozisyonda başlamaz basketbola, sizin 
için de geçerli miydi bu kural?

Koçlarım basketbol adına sahip oldu-
ğum yeteneklere bakarak beni her zaman 
‘guard’ ve ‘forvet’ pozisyonunda oynattılar. 

NBA’de favorim dediğiniz, idolünüz var mı?

İdolüm her zaman Scotty Pippen olmuştur. 
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NBA’de oynamak bana çok şey kattı

Dünyada çok az insanın yakalayabileceği 
NBA fırsatını siz yıllar önce yakaladınız. NBA’de 
oynamak neler kattı size? 

NBA’e çok küçük yaşlarda geldim. Draft edildi-
ğim sene 21 yaşındaydım. Dolayısıyla NBA’de oyna-
mak bana çok şey kattı. Burada dokuzuncu sezo-
num. Hem basketbol hem de kişilik anlamında bana 
büyük bir olgunluk kattığını düşünüyorum. O oyun-
cularla oynamak, aynı sosyal çevreyi paylaşmak 
kendi adıma çok yararlı oldu. Sürekli gözlemledim ve 
bu gözlemler sonucunda çok şey öğrendim. Sonuç-
ta kariyerime Sacramento’da başlamış olmak NBA’e 
adaptasyonumu kolaylaştırdı ve bugünkü başarımın 
tohumlarının atılmasına yardımcı oldu.

Bugüne kadar yaptığınız maçları düşündü-
ğünüzde rakip takımlarda aynı pozisyonda mü-
cadele ettiğiniz oyunculardan en çok hangisi 
sizi zorladı? Kime karşı oynamak daha zordu?

 
NBA’deki oyuncuların hepsinin çok ayrı özellik-

leri var. Hepsi de birbirinden yetenekli. Bu sebeple 
şu oyuncuya karşı oynamak daha kolay ya da şuna 
karşı oynamak daha zor demek çok doğru olmaz.

 100’ün üzerinde milli oldunuz. Pek çok da 
ödülün sahibisiniz. ‘En fazla gelişme kaydeden 
oyuncu’ ödülüyse bunlardan sadece biri. Neler 
hissettiriyor bu başarılar size?  

Öncelikle çok büyük bir onur. Başarı her in-
san için büyük bir haz ve mutluluktur. Benim de 
basketbolda elde ettiğim bu başarı büyük bir onur 
anlamını taşıyor. Bu kadar çalışıp emek verdikten 
sonra insanlar tarafından ödüllendirilmek gerçek-
ten büyük mutluluk. Başarılarınızın görülüp ödül-
lendiriliyor olması çok güzel bir duygu. 

En çok hangi ödül heyecanlandırdı sizi?

Aldığım ödüllerin hepsi beni heyecanlandırdı. 
Sık sık haftanın oyuncusu, ayın oyuncusu seçildim. 
Hepsi çok özel ve önemli ödüllerdi benim için.

Basketbol kariyerinizde en fazla kimlerden 
destek aldınız? 
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Bu süre içinde çok fazla insanla çalıştım, özellikle 
hocalarımın çok emeği geçti. Tek bir isim veremeye-
ceğim buradan. Ancak ailem en büyük destekçile-
rimden biri. Eşim zaten destekçimdi.

Kaybettiğiniz maçlardan sonra kendinizi na-
sıl hissediyorsunuz?

Benim için işim her zaman ayrı bir yerdedir. 
Maç düdüğü çalınca her şey sahada kalır. Bu an-
lamda işimi evime kesinlikle götürmem. NBA’de o 
kadar çok maç yapıyoruz ki inanın bir maç bittik-
ten sonra galibiyet ya da mağlubiyet üzerine dü-
şünmek için pek vaktiniz olmuyor. Çünkü hemen 
bir sonraki maça odaklanıyorsunuz.

En büyük onur 
milli takımda oynamak

En güzel anılarınızın geçtiği takım hangisiydi? 
İleride tekrar çalışmak istediğiniz bir antrenör ya 
da formasını giymek istediğiniz bir takım var mı?

Oynadığım 3 takım; Kings, Spurs ve şimdi for-
masını giydiğim Magic’in hepsinin ayrı güzellikleri 
var aslında. Kings, benim NBA’de ilk gözümü aç-
tığım takımdır ve hep ayrı bir yeri olacaktır. Spurs, 
organizasyon olarak tüm NBA’de özel bir yeri olan 
kulüp. Magic ise hem organizasyon hem de takım 
atmosferi olarak çok iyi. Şu andaki koçum Stan Van 
Gundy’den çok memnunum. Ama tabii ki benim 
için en büyük onur ve mutluluk milli formayı taşıyıp 
milli takımda oynamak.

 Basketbolu ne zaman bırakmayı düşünüyor-
sunuz? Bir yerde eğitiminize kaldığınız yerden 
devam etmek, muhasebeci olmak istediğinizi 
okumuştum... 

Henüz basketbolu ne zaman bırakacağıma ka-
rar vermedim. Ama eğitimine basketboldan sonra 
devam etmek istiyorum.

Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? All 
Star’da izleyebilecek miyiz sizi?

Şimdiki hedefim ‘All Star’ olmak. Orada olmak, 
o atmosferi solumak istiyorum. Bambaşka bir ortam 
var orada. ‘All Star’ dışında, NBA kariyerimde elde 
edebileceğim kadar başarı kazanmak istiyorum. 
Çünkü işimiz spor ve belli bir yaştan sonra profes-
yonel olarak spor yapma gibi bir imkanımız yok. Şu 
anda 30 yaşındayım. 34 - 35’ten sonra bugünkü stan-
dardımda basketbol oynayamayacağımı biliyorum. 

Ya Türk Milli Takımı?

Milli takım da ayrı bir yerde duruyor; o formayı 
giymek her zaman büyük bir onur oldu benim için. 
Ayrıca tecrübelerimi genç oyunculara aktarmak için 
de elimden geleni yapacağım. 

Aslında ‘Hidayet Türkoğlu Spor Okulları’ 
Projesi’yle bunu bir nebze başardınız. 

Spor okulumuz Moda’da, Saint Joseph’liler 
Derneği Spor Tesisleri’nde. Okulda sadece bas-
ketbol değil, diğer spor branşları da olacak. Ayrıca 
kültür - sanat aktiviteleri de önemli bir yer tutuyor. 
Yanı sıra bir sağlık ekibi de bulunacak. Bu işe 
ciddiyetle yaklaşıp en ufak bir aksilik dahi yaşan-
masını istemiyoruz. Sonuçta bizim gibi sporcular 
duyarlı olmalı ve yatırımlar yapmalı.

Babalık çok kutsal bir duygu

Biraz da aile hayatınızdan bahsetmek istiyo-
rum. Kısa bir süre önce bir kız çocuğunuz dün-
yaya geldi. Baba olmak nasıl bir duygu?

Baba olmak çok heyecan ve mutluluk verici bir 
olay. Anne babalar hep derler ya ‘Anne baba olun-
ca anlayacaksınız.’ Sanırım şu an onları bir nebze 
de olsa daha iyi anlamaya başladım. Babalık ke-
sinlikle çok kutsal bir duygu.

Kızınızın da günün birinde basketbolcu ol-
masını ister misiniz?  

Ela’nın kendi tercihini kendisinin yapmasını 
isterim.

Basketbol dışındaki zamanınızı nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Ela’yla birlikte hayatınızda ne-
ler değişiyor? 

Basketbol dışında eşimle mümkün olduğu ka-
dar vakit geçirip, Türk televizyon kanallarını izle-
meyi seviyorum. Memlekette neler oluyor bilmek 
istiyor ve takip ediyoruz. Ama artık biraz uykusuz 
geceler başladı bizim için. Elimden geldiğin-
ce boş zamanlarımda eşime yardım edip, kızım 
Ela’yla vakit geçirmeye gayret edeceğim. 

  
Son olarak altyapıda forma giyen oyuncular 

için önerileriniz neler?

Ben her zaman çok çalışmak gerektiğini ve 
kendilerine yüksek hedefler koymaları gerektiğini 
söylüyorum.
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Kaliteli 
Müzik 
Hem Kulağa, 
Hem Ruha 

İyi Gelir
Kasırga, bir ekin tarlasını nasıl yatırıyor 

ve savuruyorsa, aşırı yüksek ses de fırtına 
misali kulağı tahrip ediyor. Sadece kulağa 
zarar vermekle kalmıyor, müziğin ruhumuzla 
da doğrudan ilişkisi var. Daha agresif, sinirli 
kişiler daha hareketli müzikler dinlerler. Halbuki, 
yavaş müzik dinleyenlere bakın, genelde daha 
güler yüzlü, daha pozitif ve anlayışlı olduklarını 
görürsünüz. 

O
pr. Dr. Arif Şanlı’nın “on parma-
ğında on marifet” var. Kartal 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2. Kulak Burun Boğaz Klinik 
Şefi Opr. Dr. Arif Şanlı, aynı 
zamanda başarılı bir müzis-

yen. Şanlı; saz, tambur, kanun vb. birçok müzik 
aletini çalmanın yanı sıra koro şefliği ve solistlik 
de yapıyor. Aynı zamanda Kartal Musiki Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı olan Arif Şanlı’yı 
bulmuşken sağlığın müzikle ilgisini de sorduk. 
Şanlı’nın anlattığına göre kötü müzik, hem kula-
ğa hem de ruha zararlı. Sert müziği daha agre-
sif, daha hiperaktif kişiler dinlerken, daha pozi-
tif, daha sakin kişiler slow müziği tercih ediyor. 
Ayrıca, yüksek sesli müzik tedavi edilemeyen 
işitme  kayıplarına neden oluyor. 

Arif Bey, müzikle ilginiz nereden geliyor? 

Müzikle ortaokul yıllarında ilgilenmeye baş-
ladım. Yatılı okulda kalıyordum, bağlama ça-

lan ağabeylerimiz vardı. Onlara özenmiştim ve 
kendi kendime bağlama çalmayı öğrendim. 
Ayrıca çok iyi bir müzik öğretmenimiz vardı, 
çok iyi mandolin çalardı. Onun çaldığı man-
dolin bende müziğe heves uyandırdı. Ortaokul 
ve lise boyunca mandolin ve bağlama çaldım. 
İstanbul’da tıp fakültesine başlayınca, bu işin de 
eğitimini almaya başladım. TRT sanatçısı Orhan 
Dağlı vardı, ondan bağlama dersleri aldım ve 
konserlerde 3 yıl bağlama çaldım. Sonra Türk 
sanat müziğine merak saldım. Üniversite koro-
su, Türk sanat müziğinde çok iyiydi. Orada da 
Türk sanat müziği eğitimi aldım ve ud çalmaya 
başladım. Hemen hemen 30-40 yıldır müzikle 
ilgileniyorum.  

Üniversiteyi bitirdikten sonra da, Sivas’ta 
Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Toplulu-
ğu kurulmasına öncülük yaptım. Orada bilimsel 
anlamda eğitim vermeye başladım. 

1983 yılında da yerel yöneticilerin teşvikiyle 
Sivas Belediye Konservatuarı’nı kurdum. 1990 
yılından beri İstanbul’dayım ve Kartal Musiki 

Opr. Dr. Arif Şanlı
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Derneği’nde eğitimcilik ve koro şefliği yaparak 
müzikle ilgilenmeye devam ediyorum. 

Kartal Musiki Derneği bir okul-
dur

Halen Kartal Musiki Derneği’nin Başkanı-
sınız. Bu dernekten bahsedebilir misiniz?

Kartal Musiki Derneği, biraz önce dediğim 
gibi 1994 yılında kuruldu. Önce Kartal Beledi-
yesi Türk Sanat Müziği Topluluğu şeklinde ku-
ruldu. 2005 yılında da Kartal Musiki Derneği’ne 
dönüştü ve öyle devam ediyor. Ben de başkan-
lığını ve koro şefliğini yürütüyorum. Derneğimi-
zin Yönetim Kurulu’nda Kartal Kaymakamı, Kar-
tal Belediye Başkan Yardımcısı, Türkiye Finans 
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Akben, Ve-
dat Özbay ve Aynur Saydam var. 6 kişilik bir yö-
netim kurulumuz var. Kartal Musiki Derneği bir 
okul hüviyetinde; makam, solfej, ses eğitimleri, 
beste güfte gibi nazâri dersler, usul dersleri ve 
şan eğitimi, hem de enstrüman kursları veriyor. 
Keman, kanun, ud, ney, tambur, bağlama ve gi-
tar. Yılda 3-4 defa halka açık konser yapıyoruz. 
Onun dışında TRT’de radyo programları yapıyo-
ruz, televizyon programları yapıyoruz. Çok aktif 
ve geniş müzik okulu şeklinde faaliyetimiz var. 

Genelde ne tür müzikler icra ediyorsu-
nuz?

Genelde Türk Sanat Müziği… Cumhuriyet 
öncesi eserler, klasik tarzı olanlar ve Cumhu-
riyet sonrası, neo klasik eserler icra ediliyor. 
Ayrıca son dönem fantezi eserler de repertuarı-

mızda… Bütün bunların dışında tasavvuf müziği 
yapıyoruz ve Mevlevi ayinleri düzenliyoruz. Bir 
de bizim çocuk koromuz var. Orada da çocuk 
şarkıları öğretiliyor. Ayrıca yetişmiş eleman-
lardan oluşan fasıl heyetimiz, ilahi grubu ve 
bayanlar koromuz var. Bu grubumuz sadece 
bayanlardan oluşuyor, gündüzleri çalışıyor ve 
şefleri de bayan. Bu da sadece bizim dernekte 
vardır.  

En çok hangi makamı çalıyorsunuz ve si-
zin sevdiğiniz makam hangisidir?

Benim genelde hoşuma giden makamlar 
hüzzam, uşşak, biraz nihaventtir. Gerçi biz her 
makamı severiz ama… Halkımız genelde bu 
makamları sever. 

Osmanlı zamanında olan ve şimdi kullanıl-
mayan makamlar var mı?

Elbette, çok makam var. Mesela şehnaz ma-
kamı, şedaraban makamı, nikriz makamı, ferah-
nâk gibi değişik makamlarımız var. Bunlar çok 
az kullanılan, eski makamlardır. Belki de beste 
yapmak zordur bu makamlarda, o yüzden az 
kullanılıyorlardır. 500 civarında makamımız var 
aslında. Ama bugün bunların 10-15’i kullanılıyor 
en fazla…

Peki, bu makamlardan günümüze kazan-
dırmak istedikleriniz var mı?

Elbette… Bizim derneğimizin bir misyonu 
da bu… Hep bilinen makamlardan çok, bilin-
meyen, unutulmuş makamları ve şarkıları insan-

Opr. Dr. 
Arif Şanlı Kimdir?
1955 Sivas doğumlu… 
1979 yılında İstanbul 
Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 
1983 yılında Kulak Burun 
Boğaz uzmanı oldu. 1990 
yılından beri Kartal Eğitim 
Araştırma Hastanesi’nde 
çalışıyor. 2001 yılından 
itibaren 2. Kulak Burun 
Boğaz Klinik Şefi olarak 
görev yapıyor. Evli ve 
iki çocuk babası olan 
Şanlı aynı zamanda Kartal 
Musiki Derneği Yön. Kur. 
Başkanı ve  Koro Şefi



18
p

ay
la

si
m

@
tu

rk
iy

ef
in

an
s.

co
m

.t
r

lara dinletmek ve koro elemanlarına öğretmek. 
Çünkü onlar bizim hep kültür zenginliğimiz. Bu 
zenginliği bizim yansıtmamız lazım. İnsanımız 
da bilmeli, “Bu Türk müziğinde ne kadar çok 
makam varmış, ne kadar zenginmiş?” demeli. 

Geri döndürülemeyen işitme kaybı

Siz hem bir müzisyensiniz, hem de bir 
doktor. MP3 çalarlarla, kulaklıkla müzik din-
lemenin kulağa bir zararı var mıdır? 

Bu kısmen doğru… Kulaklıkla müzik dinler-
ken, ses kulak zarına çok yakın. Onun için dı-
şarıdan gelen sese göre, buradan gelen sesin 
kulakta travma yaratma ihtimali çok yüksek. 
Özellikle kulaklıkla yüksek sesli müzik dinle-
mek gerçekten kulakta travma yaratıyor. Yani 
iç kulaktaki işitme hücrelerine zarar veriyor. Ben 
bunu şuna benzetiyorum: Yüksek bir kasırgada 
bir ekin tarlası yatıyor, savruluyor ve ekinler ko-
puyor. Aşırı yüksek ses de fırtına misali, kulağı 
tahrip ediyor. Hele yakın mesafeden olunca di-
rekt travma yaratıyor. Bunun gibi, gürültülü or-
tamda çalışan kişilerde de benzer bir risk var. 
Özellikle 90 desibel ses şiddeti olan ortamda 
çalışan kişilerde bu risk var. 

İstanbul’da yaşamak bile bu ses desibe-
liyle karşı karşıya kalmak değil mi?

Tabii, çok yoğun ortamda araba kornaları, 
insan kalabalıklarının uğultusu işitme organına 
zarar veriyor. Bunun dışında, bir de günümüz-
de müzik dinleme alışkanlıkları değişti. Eğlence 
mekanlarında çok yüksek sesle müzik yapılıyor. 
Yanınızdaki insana konuştuğunuzu duyuramı-
yorsunuz. Yüksek sesle müzik, müziğin kalite-
sini düşürür ve daha da önemlisi yüksek ses 
insan sağlığına zarar verir. Ama en önemlisi 
şu; yüksek gürültünün yaptığı işitme kaybının 
tedavisi yok. Bir de kişinin gördüğü zararı fark 
etmesi daha zor. Çünkü bu işitme kaybı yıllar 

içinde ortaya çıkıyor. Önce kulakta çınlamalar 
başlıyor, o çınlama gittikçe artıyor, işitme azalı-
yor. Bakıyor ki, beş sene, on sene sonra işitme-
si çok düşmüş. Tedavisi yok maalesef… Onun 
dışında, ani ses patlamaları da zararlıdır. Silah 
patlaması, kulağın dibinde yüksek sesler gibi… 
Bunlar çok aniden işitme kaybı yapar. Bunların 
bir kısmı düzelebilir ama kalıcı olanlar da ola-
biliyor. 

Bu yönüyle baktığımızda “hard rock” tarzı 
müziklerin zararlı olduğunu söyleyebilir mi-
yiz?

Tabii… Sadece kulağa zarar vermesi dışın-
da, müziğin ruhla doğrudan ilintisi vardır. Daha 
agresif, sinirli kişiler daha hareketli müzikler din-
lerler. Halbuki, yavaş müzik dinleyenlere bakın, 
genelde daha güler yüzlü, daha pozitif ve anla-
yışlı olduklarını görürsünüz. 

Türk sanat müziğini nereye koyuyorsunuz?

Ben Türk müziğinin, mistik bir ortam yaşa-
yan, daha duygusal insanlar için olduğunu dü-
şünüyorum. Türk müziğinin insana huzur veren 
bir yapısı var. 

Kulağa zarar vermemesi için müziği nasıl 
dinlemek gerekir?

Çıplak sesle ve uzaktan… Çok yakın mesa-
feden, yüksek bir sesle dinlenen Türk müziği 
insanda hem beklenen etkiyi yaratmaz, hem de 
kulak sağlığı açısından iyi değil. 

Baharda nelere dikkat etmelisiniz?

Meslek hayatınızda 30 yılı dolduruyorsu-
nuz. Gayet sağlıklı görünüyorsunuz. Kendi 
sağlığınızı nasıl koruyorsunuz?

Mevlevi Ayini

Opr. Dr. Arif Şanlı aynı zamanda solistlik yapıyor
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Spor yaparım. Yoğunluktan istedi-
ğim kadar yapamıyorum ama, her gün 
sabah yürümeye çalışıyorum. Hafta 
sonları da daha ağır sporlar yapıyo-
rum. Kilo sorunum yok, çok hareketli-
yim ve az yerim…

Bahar mevsimine geliyoruz. Ku-
lak burun boğaz uzmanı birisi olarak 
ne tavsiye edersiniz?

Geçiş ayları, insanların yoğun ola-
rak hasta olduğu zamanlardır. Mev-
sim değişiklikleri hastalıkların arttığı 
dönemlerdir. Soğuktan sıcağa geçiş, 
ya da sıcaktan soğuğa geçişte, insan 
vücudu tam adapte olamadığı için, o 
konuda da ani tedbirler alınamadığı 
için özellikle soğuk algınlığı çok olur. Nezle, 
grip, boğaz ağrıları, bademcik iltihaplanmala-
rı ve özellikle alerjik hastalıklar yoğun görülür. 
Hastalıkların yoğun olduğu dönemlerdir bahar 
dönemleri…

Ailelere hem çocukları hem de kendileri 
için baharlarda ne tavsiye edersiniz?

Kıyafetlerine dikkat etsinler. Havaların ısındı-
ğı dönemlerde çok kalın giyinmek hastalığa ze-
min hazırlıyor. Alerjik hastalığı olanlar baharlar-
da ayrıca dikkat etmeli. Çiçeklerin, yeşilin veya 
tozun bol olduğu dönemlerde alerjik hastalığı 
olan kişilerin o ortamda bulunmasını çok iste-
meyiz. Çünkü alerjik hastalıklar çiçeklerin bol 
olduğu bahar dönemlerinde biraz fazla olur. O 
yüzden yeşillikle, çiçeklerle haşır neşir olmala-
rını pek istemeyiz. Ayrıca bahar dönemlerinde 
insanlar, güneşe bakıp, incecik kıyafetlerle so-
kağa fırlarlar ve hemen hasta olurlar. Çok ka-
lınlar da terletir ve sonra hasta yapar. O yüzden 
giyinmeye çok dikkat etmeliyiz.  

Tabii, bu baharda doğaya çıkmayın demek 

değil. İnsanlar tabiatla ne kadar haşır neşir olur-
sa, ruhsal açıdan o kadar sağlıklı olur. Bahar 
herkesin özlediği, beklediği bir mevsim… Sade-
ce alerjik hastalar dikkatli olsunlar. Zaten bunu 
kişiler bilir. Bir şeye ya da mevsime karşı alerjisi 
olan kişi, hapşırmaya başlar. Burun akıntısı, tı-
kanma ve hapşırma alerjinin belirtisidir. Alerjiniz 
olan şeyle karşılaştığınızda zaten hemen bu 
etkileri görmeye başlarsınız. O yüzden bahar-
da alerjik hastalığı olanlar bunu bilirler ve onlar 
dikkatli olmalı. 

Peki kulak burun boğaz açısından çocuk-
ların ileride sorun yaşamaması için ailelere 
ne tavsiye edersiniz?

Çocuk hastalıkları çok sık olmaya başla-
dı. Hele böyle yoğun nüfusun olduğu yerlerde, 
anaokullarında, okul ortamlarında bu hastalıklar 
daha çok oluyor. Hatta fazla kapalı alanlarda olan 
çocukların da dirençleri düşük oluyor. Bazı aileler 
koruma amaçlı çocuklarını hiç dışarı çıkartmıyor. 
Bu da, çok yanlış... Çünkü açık hava mikrobun 
yaşamadığı alandır, kapalı alanda mikrop daha 
rahat yaşar. Onun için çocukları giyinmelerine 
dikkat ederek açık havaya çıkartmak lazım. 

Bu mevsimlerde özellikle bademcik iltihabı 
olan çocuklara, soğuk bir şey yedirip içirmeme-
leri lazım. Çünkü bu hastalık kolay tekrar eder. 

Yine kapalı alanda yatak, yastık, yorgan gibi 
tüyle temas eden çocuklarda alerjik hastalık 
olabiliyor. Hapşırmalara, burun tıkanıklıklarına 
bakıp, ona göre tedbir almalarını öneririm. Özel-
likle kulak hastalıkları, kulak iltihapları, sık nez-
le grip olan, burun tıkanıklığı olan çocuklar için 
daha dikkatli olunmalı. Nezle-grip hastalığını 
tedavi ettirmeleri lazım, yoksa orta kulak iltihabı 
çocuklarda kolay gelişir.Opr. Dr. Arif Şanlı koro şefliği yaparken

Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Akben 
Kartal Musiki Derneği’nin solistlerinden biri
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Dar sokakları, taş kaldırımları, Ulu Camii, Harran’daki konik kubbeli evleri, Balıklı Göl’ü ve sıra 
geceleriyle etkileyici bir kent Şanlıurfa… Bu kent, caddelerini dolduran mor türbanlı erkekleri ve 
kadınları ile sizi zaman tünelinden geçirip Babil’e kadar götürüyor. Urfa’da geçmişin izlerini bulmuyor, 
bizzat geçmişi yaşıyorsunuz.

K
entler vardır; buram buram tarih 
kokar… Sokakları, evleri, anıt-
ları ile sizi geçmişe götürür. . 
Türkiye’de belki de buna benzer 
pekçok il bulmak mümkündür. 
Lakin bir kent var ki, tarih ne taş 

binalarda, ne de anıtlarda saklı. Bu kent, sizi bi-
nalarıyla geçmişe götürmüyor. Bizzat geçmişin 
içinde yaşatıyor. Sokaklarında kültürüne, inancı-
na sahip çıkan insanlar yürüyor. Taş döşeli dar 
kaldırımları, sanki birer podyum ve kentin kadın-
ları, erkekleri moda geçidindeler. 

Kısacası Şanlıurfa şimdiye kadar gezdiğim 
Anadolu kentleri arasında en etkileyici olan-
larından birisiydi. Elbette Şanlıurfa’yı anlatır-

ken, özgün mimarisinden, tarihi kalıntılarından 
bahsedeceğiz. Lakin ona geçmeden önce, 
Şanlıurfa’nın ayırt edici başka bir özelliğinden 
bahsedelim ve yukarıda girizgâhını yaptığımız 
konuya geri dönelim. Küreselleşmenin etki-
siyle bütün dünya neredeyse tek tip giyiniyor. 
İş dünyasında gömlek, kravat, ceket ve eko-
se ayakkabı tercih edilirken, sokaklara ise kot 
pantolonlar, switshirtler (v.b.) hâkim… Giyim 
tarzımız ve tüketim alışkanlıklarımız batının et-
kisi altında. Dünyanın birçok yerinde, “neden 
bunları giyiyoruz, neden bunlar modern?” so-
rusu sorulmadan bu kıyafetler tercih ediliyor. 
Aslında bu durum batı kültürünün, zihinsel 
ve yaşamsal alanda ne kadar etkili olduğunu 

Yazı:
İlyas Yıldız
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Hz. 
İbrahim’in 
bir süre 
yaşadığı ri-
vayet edilen 
kulübe

Harran Konik 
Kubbeli Evler

gösteriyor. Tartışmadan, modern kıyafetin “bu” 
olduğuna karar vermişiz. İstanbul’un en lüks 
semtlerinden birisinde şapkalı birisini görmek 
bizi şaşırtmıyor. Hâlbuki mor poşulu ve şalvarlı 
bir erkek herkesi çok şaşırtıyor ve garip garip 
bu kişiye bakılıyor. Oysa mesafe olarak baktı-
ğınızda Şanlıurfa poşusu bize Amerikan şapka-
sından daha yakındır. Çağdaşlık ve moda gibi 
kavramlar bize küresel tekdüzeliği de getiriyor. 
Oysa renkleri kaybolmuş bir dünya ne felakettir. 
Şanlıurfa, sanki bu tekdüzeliğe meydan okumak 
için var edilmiş. Şanlıurfa’ya hayatınızda ilk defa 
giden birisiyseniz, erkeklerin başındaki mor 
türbana dikkat kesiliyorsunuz. Kentin içlerine 
doğru ilerledikçe renklerin arttığına şahit oluyor-
sunuz. Siyah-beyaz veya kırmızı-beyaz poşular, 
mor türbanlar, kadife kaftanlar, şalvarlar… Bize 
kenti gezdiren Türkiye Finans Şanlıurfa Şubesi 
Müdür Yardımcısı Faruk Bey, bu renk cümbü-
şünü şöyle detaylandırıyor: Puşilerin renkleri ait 
oldukları yere göre değişiyor.

Şayet, medeniyetin sadece batının yeme 
içme ve giyme tarzı olduğuna inandıysanız, 
bu giyim tarzını iğreti bulabilirseniz. Bana so-
rarsanız bu bir meydan okuma. Hiçbir aşağılık 
kompleksine kapılmadan, kendi inancına ve 
kültürüne sahip çıkma. Ondan da öte, bu gi-
yim tarzı Şanlıurfa’ya inanılmaz bir mistik hava 
katıyor. 
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Urfa nasıl şanlı oldu?
30 Ekim 1919 günü Urfa Fran-
sızlar tarafından İngilizler’den 
devralınarak işgal edilmiştir. 
Halkın kendi içinde oluşturduğu 
çeşitli gruplar Fransızlar’la sa-
vaşmaya başladılar. Bu muhare-
beler esnasında aç kalan ve çok 
yıpranan Fransızlar, bazı şartlar 
öne sürerek şehri boşaltmayı ka-
bul ettiler. 10 Nisan’ı 11 Nisan’a 
bağlayan gece yarısı Fransız 
kuvvetleri, Hastane ve Hızmalı 
Köprü yolunu izleyerek iki koldan 
Suruç yönüne doğru yola çıktı. 
Yolda çatışma çıktı ve Urfalılar 
akın akın çatışma bölgesine 
gelerek Fransız kuvvetlerinin bir 
kısmını imha ettiler, geri kalınını 
da esir aldılar. Bu olay nedeniyle 
Urfa’ya TBMM tarafından Şanlı 
ünvanı verilmiştir.

Harran’ın mistik havası

Zaten Harran’a uğradığınız-
da kıyafetleri ortaya çıkan, derin 
bir tarihsel birikimin ürünü olan 
kültürle de tanışıyorsunuz. Su-
riye sınırına yaklaşık yarım saat 
mesafedeki Harran ilçesinin 
hemen yanı başında bulunan 
tarihi Harran kenti, gerçekten 
çok etkileyici. UNESCO’nun 
Dünya Kültürel Mirası Listesi’ne 
aday olan Harran’da, kerpiçten 
yapılmış konik kubbeli evler 
dikkati çekiyor. Yüzyıllardır bo-
zulmadan günümüze gelen bu 
evlerin kenarlarında oynayan, 
Türkçe ve Arapça konuşan ço-
cuklar, mor türbanlı erkekler 
ve kadınlar var. Dünyanın en 
eski medeniyetinin kurulduğu 
toprakların insanları onlar. Biz 
gittiğimizde küçük bir köyde 
düğün vardı. Köyün gençleri 
bir yerde toplanmışlar, bir teyp-
ten Arapça ve Türkçe müzikler 
dinliyorlardı. Köyün kadınları 
da, kazanların altını yakmış, 
düğün yemeği hazırlıyorlar-
dı. Bu mistik manzarayı, uydu 
antenleri, teyp ve betonarme 
yapılar (Maalesef kentin konik 
kubbelerinin arasında betonar-
me evler yapılmaya başlanmış) 
bozuyor. Sanırsınız ki, teyp ve 
birkaç uydu anteni, zamanda 
geriye doğru yolculuk yapmış 
ve Harran’daki bu köye kon-
muşlar. Harran’da yaşayan 
Arap kadınlarının suratlarında 
(dak veya dek adı verilen) il-
ginç dövmeler var. Bu kadın-
lardan birtanesine dövmelerin 
anlamını soruyoruz: “Anlamını 
bilmiyoruz bizde adettir” dedi 

Dünyanın en eski üni-
versitesi Harran’da mı?

Kadınların yemek pişirdikleri 
yerin hemen yanı başında bü-
yük bir kale var. Bölgenin ren-
gine uygun, kahverengi tonlu 
bu muhteşem yapıtı, köylü ço-

cuklardan birisinin rehberliğinde gezdik. Kü-
çük rehberimiz, her ne kadar kalenin tarihini 
Asurlular’a kadar dayandırsa da, daha sonra 
baktığımız resmi kayıtlar, yapının Emeviler za-
manından kaldığına işaret ediyor. Şanlıurfa İl 
Kültür Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre, 
Emevi Halifesi II. Mervan 10 milyon dirhem 
altın harcayarak burayı saray olarak inşa ettir-
miş. Kale yapılmadan önce çok daha eski bir 
yapı olan Sabii Tapınağını bulunuyormuş. Üç 
katlı kalenin en uç noktasında, saat kulesine 
benzer bir yapı var. Emeviler, bu bölümdeki hi-
sarın ucuna diktikleri bir çubukla saati tahmin 
ederlermiş. 

Kaleden çıktıktan sonra dünyanın en eski 
üniversitesi olarak anlatılan tarihi kalıntılara 
doğru yol alıyoruz. Bugün harabe halinde bu-
lunan bu eski yapıt, Harran Üniversitesi olarak 
uzun yıllar dünya bilimine hizmet etmiş. Har-
ran, İslâmiyet’ten önce (ve hatta sonra) tıp, 
astronomi, fizik, matematik öğretimi ve pozitif 
bilimlerdeki çalışmalarla tanınmış. Bu harabe-
nin dünyanın ilk üniversitesi olduğu, Asurlular 
zamanında kurulduğu rivayet ediliyor. Başka bir 
iddia ise buranın dünyanın en eski İslam Üni-
versitesi olduğu. Ama hangi yanıt doğru olur-
sa olsun, burasının uzun yıllar dünya bilimine 
hizmet ettiği, hatta bir zamanlar dünyanın bilim 
merkezi olarak kabul ettiği bir yer olduğu gerçe-
ğini değiştirmiyor. Ama maalesef ki, bu önemli 
eserden geriye sadece bir kule ve taş yığınla-
rı kalmış. Sağlam kalmış kulenin, üniversitenin 
faal olduğu yıllarda gezegenlerin ve yıldızların 
hareketlerini gözlemek için kullanılan rasat ku-
lesi olduğu söyleniyor. 

Hz. İbrahim’in kenti

Biraz önce bahsettiğimiz Harran’daki kale-
nin güneydoğu tarafında kerpiçten bir baraka 
var ki, ondan bahsetmeyi biraz erteledik. Çün-
kü o baraka da Hz. İbrahim’in ailesiyle birlikte 
bir süre ikamet ettiği söyleniyor. İstedik ki bu 
kulübeden yola çıkarak Hz. İbrahim ve Urfa’yı 
anlatalım. İsrailoğulları’nın atası, soyundan bir-
çok peygamber çıkmış olan Hz. İbrahim, rivaye-
te göre Harran’a Urfa’da ateşe atıldıktan sonra 
gelmiş, bir süre yaşamış ve buradan Kudüs’e 
doğru yola çıkmış. 

İnanışa göre, Babil halkı Allah’ın yolundan 
saptığı için her sene putlar için âyin düzenlerdi. 
Bu ‘âyin’de bir yere toplanır bayram yapar ve 
sonra puthaneye gider, putlara secde eder, son-
ra da evlerine dönerlerdi. Böyle bir bayram günü, 
İbrahim aleyhisselam puthaneye girip, bir balta 

Dünyanın en eski 
üniversitesi olduğu söylenen 
Harran Üniversitesi’nden, 
geriye sadece gözetleme 
kulesi kalmış.

Harranlı kadınların 
bazılarının suratlarında 
ilginç dövmeler var.
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ile bütün küçük putları kırdı. Baltayı da, en büyük 
putun boynuna astı ve oradan uzaklaştı. Bir süre 
sonra puthaneye gelen Keldaniler, putların kırıl-
mış olduğunu gördüler ve onları hak dine davet 
eden Hz. İbrahim’den şüphelendiler. Onu huzura 
getirdiler ve “Bunu sen mi yaptın?” diye sordular. 
Büyük putu gösteren Hz. İbrahim “Kendisi du-
rurken küçük putlara tapınılması istemediği için, 
boynunda asılı olan büyük put yapmıştır. İnan-
mazsanız kendisine sorunuz” dedi. “Putlar konu-
şamaz ki?” der Keldaniler. Hz. İbrahim’de buna 
karşılık şöyle söyler: “O halde konuşamayan ve 
kendilerini kırılmaktan kurtaramayan putlara ne-
den ibadet edersiniz ? Size ve taptığınız putlara 
yazıklar olsun.” 

Bu duruma çok sinirlenen Keldaniler, Kral 
Nemrut’un öncülüğünde Hz. İbrahim’i ateşe 
atmaya karar verirler. Yine rivayete göre, bu-
günkü Urfa Kalesi’ne bir mancınık yaparlar ve 
kalenin hemen altında, büyük bir ateş yakarlar. 
Hz. İbrahim kaleden ateşe atılır. Ama Allah’ın 
inayetiyle ateş havuzlu bir gül bahçesine dö-
nüşür ve odunlar da o havuzun balıkları hali-
ne gelirler. İşte bu tarihi kalenin hemen dibin-
de bugün Halilürrahman  isminde balıklı bir 
havuz var. Balıklı Göl adı verilen bu yerin Hz. 
İbrahim’in ateşe atıldığı yer olduğu rivayet edi-
liyor. Balıklar da kutsal kabul edildiği için kim-
se bu balıklara dokunmuyor. Balıklı Göl, bugün 

Urfa’nın en önemli turizm bölgesi. Özellikle İran 
olmak üzere dünyanın birçok yerinden insanlar 
hem Balıklı Göl’ü, hem de Harran’ı görmek için 
Urfa’ya geliyorlar. 

Peygamberler şehri

Bütün bunlarla birlikte, Hz. Eyyub eşi 
Rahme’nin ve Hz Elyesa’nın türbeleri de 
Şanlurfa’da bulunuyor. Ayrıca bu topraklarda 
Hz. Adem’in çiftçilik yaptığı, Hz. İbrahim Halil, 
Hz. Eyyüp, Hz. Şuayp, Hz. Elyasa, Hz. Lut, Hz. 
Yakup gibi peygamberlerin yaşadığı da rivayet 
ediliyor. Bu yönüyle Şanlıurfa “Peygamberler 
Şehri” olarak anılıyor. Bu bilgiler, rivayetlerle an-
latıla anlatıla bugüne kadar geliyor.  

Kaleden bir görünüm (Eski Urfa ve Ulu Camii)

Konik 
kubbeli evler 
içerisindeki 
Harranlı bir 
kadın



24
p

ay
la

si
m

@
tu

rk
iy

ef
in

an
s.

co
m

.t
r

Kentin kimliği
Mor poşudan yola çıkarak, size Harran me-

deniyetini, bir nevi Urfa’nın geçmişini anlatmış 
olduk. Şimdi biraz başa dönelim ve Urfa kent 
merkezinden bahsedelim. Öncelikle şunu be-
lirtmek gerekir ki, Urfa’ya ilk girişimizde biraz 
hayal kırıklığına uğradık. Kentin girişi, modern 
yapılara (!) boğulmuştu. Blok halinde, renga-
renk apartmanlar, siteler, kavşaklar ve yol-
lar… Neredeyse bütün Türkiye’ye yayılan bu 
şehirleşme anlayışı, kentlerin kimliklerini yok 
ediyor. Şanlıurfa’nın girişi de, kendi kültürel 
ve tarihsel geçmişini yansıtmaktan çok uzak. 
Tam bu yeni yapılaşma bizi hayal kırıklığına 
uğratıyordu ki, Eski Urfa olarak tabir edilen 
bölgeye gittik. Urfa Kalesi’nin, Balıklı Göl’ün 
bulunduğu bu bölgeye uzaktan baktığınızda, 
Urfa’ya geldiğinizi anlıyorsunuz. Kahverengi 
tonlarında, buraya özgü mimaride yapılmış, 
geniş teraslı evler, kentin tarihi ve coğrafik ya-
pısıyla ilgili size bilgi veriyor. 

Camiler ve kiliseler

Bütün bunlarla birlikte Urfa, cami ve kilise 
açısından da zengindir. Urfa merkezinde yer 
alan Ulu Camii, Anadolu’nun en eski camile-
rindendir. Eski bir sinagog olan bu yapı, M.S. 
400’lü yıllarda St. Stephon Kilisesi’ne dönüş-
türülmüş, Anadolu’ya Selçukluların girmesiy-
le birlikte 1170-1175’te camiye çevrilmiş. Ulu 
Camii’nin çan kulesi olarak tasarlanan bölümü 
halen minare olarak kullanılıyor ve üzerinde bir 
saat var. Bunun dışında Hasan Padişah Cami, 
Halil- Ür Rahman Cami, İbrahim Peygamber’in 
doğduğu mağara ve Mevlid-i Halil Cami, Eyüp 
Peygamber Makamı ve Kuyusu görülebilecek 
yerler arasındadır. İsa Kilisesi, Der Yakup Kilise-
si Urfa’nın önemli kiliseleridir.

Aslında Urfa ile ilgili anlatılacak o kadar çok 

Sıra Gecesi
Elbette ki, Urfa diyince bir de akla Ka-

zancı Bedih ve sıra geceleri gelir. Geçti-
ğimiz yıllarda kaybettiğimiz Kazancı Be-
dih, yakın dönem Anadolu ozanlarından 
kabul edilir. Biz de Türkiye Finans Urfa 
Şubesi’ndeki arkadaşlarımız sayesinde 
bir sıra gecesine katıldık. Urfa’nın dar, 
taş döşeli sokaklarından geçerek, Ceva-
hir Konukevi’ne ulaştık. İçeride saz ekibi 
(sıra ekibi) yerini almış, insanlar kırmızı ki-
limlerin üzerine bağdaş kurmuş oturmuş, 
otantik bir hava ile karşılaştık. Yöreye ait 
çok güzel türkülerin arasında muhteşem 
bir gece geçirdik. 

Kazancı Bedih, sıra gecelerinin vazge-
çilmezi imiş. Bir süre önce vefat eden üsta-
dın mirasını bugün onun ekibinde de çalan 
Abdullah Uyanık devam ettiriyor.
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şey var ki… Bu yazının birçok şeyi anlatmakta 
yetersiz kaldığının farkındayız. Dünyanın en ve-
rimli ovası Harran, zengin mutfak kültürü, tarihi 
camileri, barajları, türbeleri, taş sokakları, ko-
nakları ve daha birçok kültürel birikimi burada 
anlatmayı beceremedik. Biz Şanlıurfa’dan kü-
çük bir kesit sunduk. Daha fazlasını görmek 
için Urfa’ya gitmenizi öneririz. Özellikle İranlı 
turistlerin yoğun ilgi gösterdiği il, yerli turistleri 
bekliyor. Ve şunu kesinlikle söylemeliyiz ki, öl-
meden önce ziyaret etmeniz gereken en önemli 
yerlerden bir tanesi Urfa. Olağanüstü etkileyici 
mistik havası ve tarihi yapılarıyla, “zamanın için-
de” seyahat etmenin hazzını yaşayacak ve et-
kileneceksiniz. (Bu arada, Türkiye Finans Urfa 
Şubesi çalışanlarına ve özellikle Müdür Zeki Bey 
ve Müdür Yardımcısı Faruk Bey’e konuk sever-
likleri için ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz.) 

Balıklı Göl

Urfa’da 
bir öğle 
yemeği vakti. 
Bakır kapta 
közlenmiş 
acı biberler 
ve çeşit çeşit 
kebaplar var.
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Yeni Fikirlere Verdiğimiz Önem 
Kalitemizi Artırıyor

T
ürkiye Finans Bireysel Pazarlama 
Müdürlüğü, bireysel krediler, kredi 
kartları, POS’lar, cari ve katılım he-
sapları, maaş anlaşmaları, fatura tah-
silatları ve bunlara bağlı olarak geliş-
tirilen pek çok ürün ve hizmetin satış 

ve pazarlamasını yapıyor. Bu birimin başında bu-
lunan Bireysel Pazarlama Müdürü Hasan Çelen-
ligil, başarılarını uyumlu çalışan genç ve yenilikçi 
ekibine bağlıyor. Çelenligil: “Yeniliklere ve yeni 
fikirlere önem veren bir anlayışın hakim olması, 
yapılan işin kalitesini olumlu etkiliyor” diyor.    

Sayın Çelenligil öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

1963 İstanbul doğumluyum. Aslen Kasta-
monulu’yum. Cumhuriyet savcısı olan rahmetli 
babamın görevi nedeniyle, Anadolu’nun muh-
telif yerlerini dolaştık. 1972’de İstanbul’a gel-
dik. 1982’de Saint Benoit Fransız Lisesi’ni, ar-
dından da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ni bitirdim. İyi derecede Fransızca ve 
İngilizce biliyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım. 
Oğlum üniversiteye, kızım da liseye gidiyor. 
Eşim matematik mühendisi,  zamanını sosyal 
faaliyetlere ve yardım kuruluşlarına gönüllü des-
tek vererek değerlendiriyor. 

Profesyonel iş hayatınız nerede ve nasıl 
başladı anlatır mısınız?

İş hayatım üniversite yıllarında, o zaman-
ki adıyla Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nda 
mihmandarlık yaparak başladı. Bu iş, devlet 
misafirlerinin ülkemizi ziyaretleri esnasında 
kendilerine refakat ederek, randevu program-
larının aksamadan gerçekleşmesini sağlamak, 
tercümanlık ve iletişim desteği vermek gibi bir 
görevdi. Çok kariyer imkanı olan bir iş değil-
di, ancak son derece zevk alarak yaptığım bir 
işti.  Bir üniversite öğrencisi için gayet uygun-
du, ama kalıcı, sürekli yapılacak bir iş değildi. 
Dört yıl bu işi yaptım. Bu esnada üniversite de 
bitmek üzere, Dışişleri Bakanlığı’nın sınavla-
rına hazırlık yapıyorum. Bir gün gazetede İş 
Bankası’nın müfettişlik sınavı ilanını gördüm. O 
sırada da aklımda bankacılık yapmak yok ama 
sınavlarda neler soruluyor, tecrübe olsun diye 
bir gireyim dedim. Bankanın sınavını kazan-
dım, bu sırada Dışişleri’nin sınavına da beş-altı 
ay var. Bari bu zaman zarfında bankada ça-
lışayım diye düşünerek işe başladım. O gün 
bugündür, yani 1987 yılından beri bankacılığın 
içindeyim. Beş yılı aşkın bir süredir de Türkiye 
Finans’ta görev yapıyorum.  

Bireysel Pazarlama Müdürlüğü’nün görevi 
nedir, genel olarak nasıl bir çalışma şekli var? 
Sizin çalışma şeklinizi anlatır mısınız?

Bireysel Pazarlama Müdürlüğü’nün pazarla-
makla sorumlu olduğu ürünler var. Bireysel kredi-
ler, kredi kartları, POS’lar, cari ve katılım hesapla-
rı, maaş anlaşmaları, fatura tahsilatları ve bunlara 
bağlı olarak geliştirilen pek çok ürün ve hizmetin 
satış ve pazarlamasından sorumluyuz. Müdürlü-
ğümüzde iki ayrı kulvar var ve bunların altında da 
ikişer portföy yer alıyor. Her portföy, hem kendi-
sine bağlı şubelerin performansından hem de bi-
reysel ürünlerimizin bir veya birkaçını geliştirmek-
ten sorumlu. Yani o ürünle ilgili hem Bankamızın 
uygulamalarını, ürünün teknik detaylarını bilecek, 
hem de piyasada neler oluyor, rakipler ne yapı-
yor, biz o ürünü nasıl daha iyi pazarlarız, rekabet-
te nasıl üstünlük sağlarız gibi konulara da kafa B
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Türkiye Finans’ın geliştirdiği yeni ürünlerin reklamlarını sık sık görüyoruz. Yaptığı yeniliklerle dinamik 
bir banka olduğunu ortaya koyan Türkiye Finans, bu yönüyle rakiplerine de fark atıyor. Bu dinamizmin 
arkasında ise bankanın Bireysel Pazarlama Müdürlüğü var. 

Hasan Çelenligil
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yoracak, takip edecek. Bu sistem ve yapılanma, 
şu anda gayet iyi işliyor. Bunda, tüm arkadaşla-
rımızın ekip ruhu içerisinde, işini sahiplenerek ve 
severek yapıyor olmasının önemi büyük. Ayrıca 
hepimizin katkılarıyla oluşturulan huzurlu çalışma 
ortamı, yeniliklere ve yeni fikirlere önem veren bir 
anlayışın hakim olması da, yapılan işin kalitesini 
olumlu etkiliyor.   

 
Büyük bir ekiple çalışıyorsunuz ve bu eki-

bin tüm koordinasyonunu ve çalışma pren-
siplerini belirliyorsunuz. Görev ve sorumluluk 
anlayışınızdan; ekibinizden bahsedebilir mi-
siniz? 

Şubelerdeki bireysel pazarlamacı arkadaş-
larımızla birlikte yaklaşık 400 kişilik bir ekibiz. 
Bizim bu ekipten beklediğimiz şey, çalıştıkları 
bankayı en iyi şekilde temsil etmeleri ve hedefle-
rine yoğunlaşmaları. Netice itibariyle biz bir vakıf 
veya dernek değiliz. Para kazanmak zorunda-
yız. Kâr etmediğimiz işlerde yokuz. Çünkü bize 
para yatıran müşterilerimiz, diyorlar ki, biz Tür-
kiye Finans’a güvendik ve paramızı teslim ettik. 
Siz bu para ile ticaret yapın, bu paramızı en iyi 
şekilde değerlendirin, hem siz kazanın, hem de 
biz kazanalım. Şimdi bu durumda bizim ciddi bir 
sorumluluğumuz, müşterilerimizin parasını en 
iyi şekilde değerlendirme mükellefiyetimiz var. 
Bu nedenle yaptığımız her işte, müşterilerimi-
zin beklentilerini dikkate alıyoruz. Bir taraftan iyi 
kazanç, diğer taraftan kaliteli hizmet, güleryüz 
ve müşteri memnuniyeti bizim çalışmalarımızın 
temel yapı taşları. Benim yapı itibariyle biraz 
tezcanlı bir tarafım var, işleri zamana yaymayı 
sevmem. Bir an önce iş bitsin ve gündemden 
kalksın, yeni işlere bakalım isterim. Ekibimle ya-
kın çalışırım, inisiyatif ve yetkileri geniş tutarım, 
yeni fikirlere ve eleştirilere de her zaman açık 
oldum, bugüne kadar da bu çalışma tarzının 
negatif bir etkisini görmedim. Bu tür bir ortam 
oluşturmanın, üretkenliğe ve iş verimine önemli 
katkılar sağladığını düşünüyorum. Yazılı kural-
larımız tabii ki var, ancak yazılı olmasa bile he-
pimizin uyduğu kurallar vardır, bunları hepimiz 
bilir ve uygularız. 

Türkiye Finans Katılım Bankası’nda rutin 
bir iş günü, bölümünüz ne yapar, iş günü na-
sıl geçer? Nelere yoğunlaşılır? Gün içerisin-
de nelere dikkat edilir bahseder misiniz?

Uzunca bir süre, her sabah işe gelirken, ‘’bu-
gün artık gazeteleri okumak için, daha doğrusu 
şöyle bir göz gezdirmek için kendime onbeş da-
kika ayıracağım’’ diye geliyordum. Ancak bu hiç 

mümkün olmadı. En sonunda çareyi, sabah işe 
gelirken haberleri radyoda dinlemekte buldum. 
Gerçekten de öyle bir yoğunluk oluyor ki, bazı 
şeyleri iş gününün dışına almak zorunda kalı-
yorsunuz. Bunu bir kenara bırakırsak, her sabah 
düzenli olarak arkadaşlarımızla toplantı yaparak 
güne başlarız. Bu toplantıda, gün içinde ko-
nuşma fırsatı bulamadığımız talep ve işlemleri 
çözüme kavuştururuz, yeni bir fikri olan, piya-
saya sürülen yeni bir ürün hakkında bilgisi olan 
arkadaşlarımız bunu hepimizle paylaşır. Diğer 
bankaların uygulama değişiklikleri hakkında bil-
gi aktarımı yapılır. Biz ne yapmalıyız, bu konuda 
katılımcılar fikrini söyler. Yeni bir kampanya ya-
pılacaksa, detaylar hakkında herkes bu toplantı-
da bilgi sahibi olur. Gün içerisinde herkes kendi 
işine yoğunlaşır. Şube ve müşteri ziyaretleri, ra-
porlamalar, analizler, yeni fikir ve kampanyaların 
hayata geçirilebilmesi için yapılan görüşmeler 
ve toplantılar, şube taleplerinin cevaplanması ve 
çözüm üretilmesine yönelik tüm faaliyetler,  bir 
çalışma günümüzün özetini oluşturur.    

  
Türkiye Finans Katılım Bankası’nı diğer 

bankacılık sistemleri ve banka profesyonel-
leri ile karşılaştırdığımızda bize neler söyle-
yebilirsiniz? Benzer yönleriniz, ayrılan taraflar 
ya da size göre alternatifler nedir?

Genel anlamda konvansiyonel bankacılık ve 
katılım bankacılığı adı altında bu ayırıma gitme-
miz halinde, en büyük farklılığın fon toplama ve 
fon kullandırma yöntemlerinde olduğunu ifade 
edebiliriz. Konvansiyonel bankalarda aktifin 
getirisi pasifin maliyeti tarafından belirlenirken, 
katılım bankacılığında pasifin maliyetini aktifin 
getirisi belirler. Günümüzde finansal piyasalar-
da başlayan krizlerin reel sektörü, reel sektörde-
ki krizlerin de finansal piyasaları etkilediği artık 
gözardı edilemeyecek bir gerçektir. Geçmiş dö-
nemlere nazaran bilişim teknolojilerinin yoğun 
kullanımı neticesinde herhangi bir sektördeki 

Polatlı şube 
müdürümüz 
ve BPM’den 
Müge Hanım’ın 
Polatlı 
şubemizin 
mevduat 
müşterilerinden 
emekli 
Mevlüt Bey’i, 
evinde ziyaret 
etmesi ve 
yaşanan mem-
nuniyetin bir 
yansıması.
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BANKAMIZDAN

krizin diğerini etkileme süreci de kısalmıştır. Te-
merrüt uygulamasının ve kredi geri çağırmala-
rının ise, dalgalı ekonomiden kriz ekonomisine 
geçiş sürecini hızlandırabilen sonuçlar ortaya 
çıkarabildiğini, geçmiş tecrübelerimizden biliyo-
ruz. Ekonomideki geçici dalgalanmaları, kalıcı 
krizlere dönüşmeden atlatabilmenin en kesin 
çözümü, reel sektör ile finans sektörünün iç içe 
olmasıdır. Katılım bankacılığı özünde barındırdı-
ğı bankacılık anlayışı ile bu ekonomik ve sosyal 
sorumluluğu üstlenmiş, topladığı fonları yine 
aynı bölgesel kalkınma için fon ihtiyaçlarının 
karşılanmasında kullandırarak, tasarruf sahiple-
rine, girişimcisine ve ülke ekonomisi için kuruluş 
amacına yönelik faaliyetlerde  bulunmaktadır.

Katılım bankacılığını avantajlı kılan husus-
lar ise; faiz riskini bilançosunda barındırmıyor 
olması, teminata değil ticaret esaslı fon kullan-
dırmaya ağırlık vermesi nedeniyle, kullandırılan 
fonların karşılığının bulunması ve dolayısıyla 
kredi riskinin konvansiyonel bankalara oran-
la daha düşük olması, kaynağını havuzlarda 
toplanan tasarruflardan alması nedeniyle açık 
pozisyon vermemesi olarak açıklayabiliriz. Bun-
ların yanısıra önemli bir avantajının da, katılım 
bankacılığının ülke içindeki potansiyeline henüz 
ulaşmamış olması ve büyümeye çok açık bir po-
tansiyele sahip olması şeklinde ifade edebiliriz.

Türkiye Finans’ta ast-üst ilişkilerinde sağlıklı bir 
geri beslemeyi mümkün kılan bir yaklaşım sözko-
nusu. Bazı kuruluşlarda üst yönetim ulaşılamaz 
konumdadır, bizde ise öyle değil. İstişareye veri-
len önem gerçekten inanılmaz. Şeffaflık ve mevzu-
ata uygun hareket etme konusundaki hassasiyet 
de, banka adına ortaya koyabileceğim diğer artı-
lardan birkaçı. Karar alma ve uygulamaya geçme 
hususunda da hızlı olduğumuzu ifade edebiliriz. 
Uzmanlık ve iş bölüşümünün, gözetim ve per-
formans ile örtüştüğünü düşündüğüm Türkiye 
Finans’ta amacımızın her zaman için daha iyisini 
yapma gayreti olduğunu paylaşmakta fayda var.

Türkiye’de son yıllarda “Pazarlama” keli-
mesini oldukça fazla duyar olduk ve pazar-
lama iş dünyasında da giderek artan ve pro-
fesyonelleşmeyi gerektiren bir sektör olmaya 
başladı. Bu konuda neler söylersiniz? 

Ünlü yönetim bilimci Drucker, “Pazarlama o 
kadar temel bir fonksiyondur ki, pazarlama her-
hangi bir departmana bırakılamaz, tüm çalışan-
lar pazarlamaya katkıda bulunmalıdır” demiş. 
Yani biz pazarlama departmanlarının başarısını 
etkileyen en önemli unsurlardan biri, Bankamız 
mutfağında özenle hazırlanmış ve iyi dizayn edil-
miş, estetik ve kullanışlı olan, müşterinin talebi 

halinde zamanında ve taahhüt edilen şekilde 
sunumuna hazır ürün ve hizmetlerin varlığıdır. 
Kısacası pazarlama; sürdürülebilir büyüme ve 
kârlılık dersek, kârlılığı da iyi yönetişim, uyum-
lu takım çalışması, teknolojik yatırım ve yeniliğe 
açıklık diye tanımlayabiliriz.  

İktisatçıların ‘ekonomi’ tanımını “kıt kaynak-
ların etkin kullanımı” diye adlandırmalarının üze-
rinden bir yüzyıldan fazla zaman geçti ve bugün 
iş dünyası çok büyük bir sorunla baş etmeye 
çalışıyor. Bu sorunun adı REKABET! Artık kıtlığı 
çekilen şey ürünler veya hizmetler değil, müş-
terinin kendisi. Birçok aktör, tüketicilerin satın 
alabileceğinden daha fazlasını üretiyor, üründe 
farklılaştırmaya gidiyor ve bu fazla üretimini el-
den çıkarabilmek için çabalıyor. Milyonlarca do-
larlık reklam harcamaları, üstün teknoloji ürün/
hizmetler, çalışan personel, her yıl yaptırılan 
ürün araştırmaları ve daha birçok faaliyet hep 
müşteriler ve dolayısıyla da satış içindir. Satış 
sürecinde yaşanacak herhangi bir sorun ise 
harcanan tüm çabaların boşa gitmesine neden 
olabilecektir. Güncel adıyla “satış danışmanları-
na” ise en çok bu noktada iş düşüyor. Burada 
hedef, yoğun rekabet ortamında ürün ve hiz-
metlerin tüketiciye ulaştırılması ve tüketicilerin 
birinci tercihi olmayı başarmak. 

Finans sektöründeki “Pazarlama” anlayışı 
üzerine dünyadaki gelişmeleri nasıl izliyor-
sunuz? Özellikle hangi ülkeleri takip ediyor-
sunuz? Hangi kurum ya da işletmeleri örnek 
alıyorsunuz?

Rekabet baskısı farklı yönlerden geliyor. Ku-
ralsızlaştırma ve uluslararası pazarların açılma-
sı, doğrudan ve online bankacılığın büyümesi, 
bankalar dışındaki rakip finans kuruluşları ve 
müşterilerin beklentilerindeki artış... Değişimin 
ardındaki en önemli etkenlerden biri, hızla geli-
şen teknoloji olacak. Tahmin ediyorum ki, online 
dünyanın saydamlığı ve teknolojiye hakim müş-
terilerin tekliflerle fiyatları karşılaştırma olanağı-
nın giderek artması, bireysel bankacılıkta güç 
dengelerini müşteriden yana giderek daha fazla 
değiştirecektir. Ama yeni teknoloji bir taraftan 
da bankaları belirli alanlarda güçlendirecektir. 
Örneğin, geleceğin şubesi çok daha küçük ola-
cak, az sayıda çalışanı bulunacak, satışlara ve 
danışmanlık hizmetlerine daha fazla odaklana-
cak, otomasyondan daha fazla yararlanacak ve 
diğer alternatif dağıtım kanallarıyla daha güçlü 
bağlantılara sahip olacak diyebiliriz.

Takip ettiğimiz ülkeler ve örnek aldığınız ku-
rumlara gelince... İçinde bulunduğumuz dönem 
itibariyle özellikle Avrupa ve Amerika bankala-
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rını, ekonomik gelişmeleri-
ni, para politikalarını takip 
ediyoruz.  Ama bu “örnek 
almaktan” ziyade “önlem 
almak,” gelişmelere karşı 
önceden teşhis ve tedbir 
amaçlı bir takip. Amaç ise, 
Bankamızın büyüme ve 
kârlılığını optimize etmek. 

Dünya ölçeğinde dü-
şünüldüğünde bankacı-
lık ve finans sektörünü 
nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? 

Genel anlamda Bi-
reysel Bankacılık trendini 
değerlendirecek olursak, 
Ocak 2008’de Boston 
Consulting Group (BCG) 
“Bireysel Bankacılık: Ge-
leceği Karşılamak” başlıklı 
bir rapor hazırlamıştı. Ra-
porun sonuç bölümünde şunlar söyleniyordu: 
“Bireysel bankacılık dünya ölçeğinde 2015 yılı-
na kadar bankaların en önemli gelir kaynağı ol-
mayı sürdürecek. 2006 yılında bireysel bankacı-
lık 1 trilyon 220 milyar dolarlık bir gelir, başka bir 
deyişle bankacılığın 2 trilyon 150 milyar dolarlık 
küresel gelir havuzunun yaklaşık yüzde 57’sini 
üretti. Zirvedeki 10 bankanın çoğu açısından da 
bireysel bankacılık, krtik bir gelir kaynağı olma-
ya devam ediyor ve bu bankaların toplam geli-
rinin ortalama olarak yüzde 37’sini temsil ettiği 
ifade ediliyordu. 

Cari dönem koşulları içerisinde finans sek-
törünü değerlendirdiğimizde görüyoruz ki, 2009 
yılı içerisinde dünya ekonomisine ilişkin risklerin 
başında, finansal piyasalardaki bozulmanın reel 
ekonomiye etkilerinin yoğunlaşması geliyor. Ge-
nel kanaat ve beklenti, ilk dönemde resesyon 
yaşanacağı, sonrasında ise büyümenin başla-
yacağı yönünde. En büyük endişe ise ekono-
mik durgunluğun derinleşmesi yani yatırımcı 
iştahının azalması ve dünya genelinde enflas-
yonist baskıların azalmasının özellikle gelişmiş 
ülkelerde deflasyona neden olmasıdır. Global 
servet kaybının yaşanması nedeniyle paranın 
dönüşüm hızının da düşmüş olacağını ve bu 
nedenle 2009’da enflasyon riski olmayacağını 
düşünüyorum. 

Türkiye’nin avantajları ise; başta finans sek-
törü olmak üzere birçok alanda 2001 krizinden 
alınan dersler ve bunun neticesinde alınan ted-
birler. Diğer taraftan Avrupa’daki durgunluk 

nedeniyle sipariş miktarlarında daralma, teks-
tildeki navlun dolayısıyla Çin yerine ülkemizin 
tercih edilmesini sağlayabilir. Kısaca 2009’un 
son çeyreğinin tüm oyunculara yeni fırsatlar ta-
nıyabilecek bir dönem olacağını düşünüyorum.

İleriye dönük öngörüleriniz nelerdir? Planla-
rınızdan ve yol haritanızdan bahseder misiniz?

TCMB’nin faiz indirimi, bankaların fonlama 
maliyetine dolayısı ile az miktarda da fon kulan-
dırım oranlarına yansımış ve bu durum gayri-
menkul sektörünü olumlu etkilemiştir. Son Para 
Piyasası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB faiz-
leri düşürüldü. Bu durumun finansal oyuncular 
tarafından fon toplama faaliyetlerinde dikkate 
alınacağını, ancak kısa vadede fon kullandırım 
oranlarında ciddi değişikliklerin gündeme gel-
meyeceğini düşünüyorum. Buna karşın konut 
kredilerinde oranların önümüzdeki dönemde 
yüzde 1,40’lar seviyesinde hareket göreceğini 
tahmin ediyorum. Bu durum gayrimenkul sek-
törünü hareketlendirecek, bu konjonktürü iyi bir 
yatırım fırsatı olarak gören yatırımcıları harekete 
geçirecek ve kredilerde artışa neden olacak. Ni-
tekim, Bankamızın Ocak 2009 bireysel fon kul-
landırım hacmi, bir ay öncesine göre üç kat arttı. 

Eklemek ya da paylaşmak istediğiniz her-
hangi bir şey var mıdır?

Teşekkür ediyorum.

Şubelerde-
ki bireysel 
pazarlamacı 
arkadaşları-
mızla birlikte 
yaklaşık 400 
kişilik bir eki-
biz. Bizim bu 
ekipten bek-
lediğimiz şey, 
çalıştıkları 
bankayı en iyi 
şekilde temsil 
etmeleri ve 
hedeflerine 
yoğunlaş-
malarıdır.
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Mutluluğu 
Sevdiğiniz 
İnsanda 
Arayın

K
irpi isimli filmiyle oyunculuktaki 
başarısını bir kez daha kanıtlayan 
Mazhar Alanson’la hem son filmi 
hem de kariyeri hakkında konuş-
tuk. Alanson tasavvuf anlayışın-
dan MFÖ’ye, kendisine gelen yeni 

film tekliflerinden eşini üzdüğünde ne yaptığına 
kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. 
İşte  “Huzur dediğin şey de kolay elde edilmi-
yor. Mutluluk ve huzuru da eşinle, sevdiklerinle 
anlaşarak elde edersin. Önemli olan ailene kar-
şı yanlışlık yapmaman” diyen Alanson’dan çok 
özel açıklamalar. 

“Arkadaşım Şeytan”, “Her Şey Çok Gü-
zel Olacak”, “Hokkabaz” filmleri ve diziler-
de çok iyi performans sergilediniz. Oyuncu 

olarak daha çok projede yer almak istiyor 
musunuz?

Galiba belli bir yaştan sonra sinema sek-
töründe parladım. Habire film ve dizi projeleri 
geliyor. Neden böyle tam bilmiyorum ama, bazı 
insanların fiziki yapısı, sesi, karizması, duruşu 
yıllar içinde oturuyor. Demek ki, benim şimdiki 
duruşum bu rollere çok uyuyor. En son Kirpi’de 
oynadım. Ondan sonra da teklif geliyor. Tabii ki 
ben daha çok film ve dizide oynamak isterim 
ama önemli olan projenin iyi olması. Her proje-
de yer alırsan, kendi duruşuna da zarar verirsin. 
Projeler önemli. 

Siz iyi bir oyuncusunuz. Bunun dersini al-
dınız mı?YA

ŞA
M

Son olarak Kirpi filmiyle dikkatleri çeken Mazhar Alanson huzuru sevdiği insanlarda 
aradığını söylüyor. Alanson: “Huzur dediğin şey kolay elde edilmiyor. Mutluluk ve huzuru 
eşinle, sevdiklerinle anlaşarak elde edersin. Önemli olan ailene karşı yanlışlık yapmaman. 
Bir de sağlık çok önemli” diyor

Röportaj:
Ernesto Bulut30
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Aslında ben konservatuardan oyunculuk me-
zunuyum. Eğer kaderimde müzik olmasaydı her-
halde kendimi tamamen oyunculuğa adardım. 
Ama hiç pişman değilim. Müzik benim hayatım.  

Neden oyunculuk yerine müziğe odaklan-
dınız o zaman?

Tamamen hayat beni o yöne sürükledi. Ar-
kadaşım olan Fuat (Güner) ve Özkan (Uğur), 
Ajda Pekkan’a vokal yapıp benim bir ayda ka-
zandığımın iki katını tek gecede kazanıyorlardı. 
Gençlik yıllarımda tiyatrodan para kazanamıyor-
dum. Sinemanın şartları da iç açıcı değildi. 

MFÖ dağılmaz 
“Arkadaşım Şeytan” filminin sizin için ayrı 

bir önemi olduğunu duyduk. Neden? 

O filmi parasız çekmiştik. Çok zorluk yaşadık 
tabii… O yüzden oyunculuktan soğudum. Dü-
şünün ilk defa bir filmde oynuyorsunuz ve para 
alamıyorsunuz. Senaryo yazılmış, gidiyoruz sete, 
kızı motosikletle götüreceğiz ama motosiklet ala-
cak para yok. İşte ne yaptık, biz de kiraladık. O 
zamanlar şartlar gerçekten kötüydü. Ben de do-
ğal olarak müziğe yöneldim. Yani o film benim 
kariyer yaşamımı değiştirdi diyebilirim. 

Biraz müzikten konuşalım. MFÖ ile ilgili 
bazen dağıldı haberleri geliyor ama, sonra-
dan yeniden birleşiyorsunuz. 

MFÖ artık Türk Rock Müziği tarihine geç-
miş bir grup. Yani isteseniz de bu grubu dağı-
tamazsınız. Ama biz tabi eskisi gibi bir araya 
gelip saatlerce çalışmıyoruz. Arada sırada bir 
firma geliyor, iyi bir teklif yapı-
yor. Onun arkasından konserler, 
albümler geliyor. Bir bakmışsın, 
MFÖ bir araya gelmiş çalıp söy-
lüyor. 

Çok samimi açıklamalar 
bunlar. İnsanlar sizi bu samimi-
yetiniz nedeniyle mi seviyorlar? 

Bu benim mizacım. Kendimi 
bildim bileli aklıma ne geliyorsa 
dank diye söylerim. Tabi bazıları 
için bu çok da antipatik. Ama ne 
yapayım, ben buyum. 

Bir psikopatı canlandırmak
Son olarak “Kirpi” de oynadınız. Bu filmde 

sizi ne çekti? 

Senaryodaki “Kirpi Reşat” karakterinde ken-
dimi buldum. Ayrıca filmin senaryosunu çok 
beğendim. “Kirpi” bir komedi filmi olmasına 
rağmen Türkiye’de yaşadığımız toplumsal yoz-
laşmaya da dikkat çekiyordu. Bu film, “Süper 
Baba”, “Ikinci Bahar” ve “Yabancı Damat” gibi 
unutulmaz dizilerin senaryolarına da imza atmış 
Sulhi Dölek’in ölmeden önce senaryolaştırmaya 
başladığı kitabından uyarlanmıştı. Kirpi Reşat 
benim gibi hınzır, şakayı seven bir adam. Bu 
arada yanlış anlaşılmasın onun kadar psikopat 
değilim. Ayrıca, bu filmde rol almamda Sulhi 
Dölek faktörü var. Filmde farklı bir psikopat tip-
lemesi oynadım, sinemamızda yeni bir psikopat 
tiplemesi ortaya koydum. Bu filmdeki Reşat da, 
çok farklı özellikleri olan birisiydi. Genelde psi-
kopat denince akla asabi ağır abi tipler geliyor.  
Kirpi Reşat, intikamcı biri ama gayet kibarca ha-
reket ediyor. Çok ince planlar yapıyor ve intika-
mını yavaş yavaş alıyor.

Bu filmin farkı, küfür olmadan güldürüyor. 
Ailecek izlenecek komedi filmi olması açısından 
da farklıydı. Son dönemde çekilen birçok yerli 
komedide espriler belden aşağıydı. Farklı bir 
öykü anlattık. Yönetmenimiz de işini iyi yaptı. 

Peki bu rolde kendinizden bir şeyler de 
kattınız mı?

Senaryo çok iyiydi. O nedenle pek fazla bir 
şey kattığımı düşünmüyorum. Yani bir şeyler 
ekledim ama tamamen senaryodan bağımsız 
değil. Senaryoda canlandıracağım karakter de-
taylı bir şekilde işlenmişti. Önceden yönetmen-
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le biraz fikir alışverişi yapmıştım. Her şey Kirpi 
Reşat karakterini daha iyi canlandırmak içindi. 
Tabi sette doğaçlama diyaloglar da ürettik. 

“Kirpi”nin yönetmeni Erdal Murat Aktaş 
hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Erdal Murat Aktaş çok disiplinli bir yönetmen. 
İşe ruhunu koyuyor. Zaten o işe asılmasaydı biz 
bu filmi çekemezdik. Çünkü bir ara filmin iptal 
edilmesi gündeme geldi. Çünkü ekonomik kriz 
yaklaşıyordu. Erdal son dakikaya kadar diren-
di ve ekonomik kriz gelmeden bu filmi çekti. O 
bize her zaman moral verdi, biz de onun yaydığı 
pozitif enerjiyle işimize daha sıkı sarıldık.

Kirpi filminin setinde bizimle paylaşabile-
ceğiniz ilginç bir anınız oldu mu?

Öyle bir anı aklımda yok. 
Yalnız şunu fark ettim, oyuncu-
luk adına dolmuşum. Sanatçı 
olmanın çok farklı bir ruh hali 
var. Bazen bir ay konser ver-
miyorsun, bir teklif geliyor, çı-
kıyorsun sahneye, inletiyorsun 
ortalığı. Ama bazen de turneye 
çıkıyorsun, altıncı konserden 
sonra performans düşüyor, ca-
nın şarkı söylemek istemiyor. 
Bu filmde de böyle oldu. Oyun-
culuk adına acayip doluydum, 
çok iyi bir enerjiyle oynadım. 
Tabi ilk zamanlar ekibe uyum 
sağlamak da zorlanmıştım. 
Ama ilk üç gün geçtikten sonra 
her şey rayına oturmuştu. Ak-
sattığım tek bir sahne olmadı. 

Güven Kıraç’la ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?

Bence başarılı bir oyuncu. 
Bir sinema filminde karşınız-
daki oyuncuyla ortak dili ko-
nuşmanız çok önemli. Güven 
Kıraç’la bizim kimyamız tuttu. 
Onunla başka projelerde de 
yer almak isterim. Tanıdığım 
insanlarla rahat çalışıyorum. 

Huzursuzluk   
çıkardığımda eşimden 
uzak duruyorum

Eşinizi üzdüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? 

Onu üzdüğüm zamanlar, bir süre ona yak-
laşmamayı tercih ediyorum. Ortalığın sakinleş-
mesini bekliyorum ve bir süre sonra gidip on-
dan özür diliyorum, yanaklarından öpüyorum. 
Her şey yeniden süt liman oluyor. Çok ucuza 
mal oluyor yani… . 

Bazen TV programlarında sunuculara çok 
sert çıkıyorsunuz. Neden?

Ben her programda aynı şeyi yapmıyorum 
ki! Neden bazı programlar? Bazen, öyle laflar 
ediyorlar ki, dayanamıyorum. İşte gelenek göre-
neklerimizden sapmadan cevap vermek, topar-
lamak istiyorsun ama her şey yolundan çıkıyor. 
Bunu soranlara ben de “Neden bazen bu pat-
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lamalar oluyor?” diye soruyorum. Bunları çok 
konuşmak istemiyorum. 

Bu aralar huzurlu musunuz?

Allah’a şükürler olsun ki, her şey güzel gidi-
yor. Huzur dediğin şey de kolay elde edilmiyor. 
Mutluluk ve huzuru da eşinle, sevdiklerinle an-
laşarak elde edersin. Önemli olan ailene karşı 
yanlışlık yapmaman. Bir de sağlık çok önemli. 
Geçenlerde karnımın üstünde bir benim var-
dı, aldırdım. “Bir günlük iş var” dediler ama 
nerede! Bir ay uğraştık, hayatım alt üst oldu. 
“Sağlık, sıhat” diyorum başka da bir şey de-
miyorum.

Fatih Akın çok iyi yönetmen
Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan gibi az 

seyirciye hitap eden ama sanatsal başyapıtlar 
çıkaran yönetmenlerle çalışmak ister misiniz?

Tabii ki, büyük bir zevkle! Ancak bir 
ortak noktada buluşmamız lazım. Ben 
her şeyin yaptığım müzik gibi olması-
nı istiyorum. Daha çok geniş kitlelere 
ulaşmak istiyorum. Tabii ki Nuri Bilge 
Ceylan’la çalışmak isterim. Uluslarara-
sı arenada kalitesini kanıtlamış bir yö-
netmen. Ama yaptığı filmler Türkiye’de 
büyük kitlelere ulaşmıyor. Mesela Fa-
tih Akın var, o da hem sanatsal kaliteyi 
yakalıyor hem de büyük kitlelere hitap 
ediyor. Dehşet başarılı bir yönetmen! 
Devamlılık ve ekip ruhu çok önemli. 
Eğer yönetmen iyi bir ekip kurarsa ve 
ışıkçısından oyuncusuna kadar her-
kes o projeye dört elle sarılırsa, iyi bir 
iş ortaya çıkar. Şimdi ben genç yönet-
menlerden çok umutluyum. Erdal çok 
hassas çıktı. Her şeyi en ince ayrıntısı-
na kadar düşündü. Bir dediğimi iki et-
mediler, sağ olsunlar. Karavanımı da 
tuttular, paramı da verdiler. (Gülüyor)

Genç müzisyenler   
çok yapay
Genç nesil müzisyenler neden bu 

kadar yüzeysel?

Kuşak sorunu bu... Evet, çoğu ya-
pay. Hep aynı cümleleri kuruyorlar ba-
sın karşısında. Çok korkuyorlar yanlış 

anlaşılmaktan. Tamam, bizim basının da hata-
ları oluyor ama bu kadar da olmaz canım. Biraz 
hayata dair konuşsunlar, duruşları neyse onu 
göstersinler. Bir de zannediyorlar ki, millet bunu 
çakmaz. Hereke’deki kahvede oturan Osman 
Dayı bile sen rol mü yapıyorsun, harbi misin 
anında anlar. 

Genç müzisyenlere bir mesajınız var mı?

Şu “voleyi vurma” meselesini bırakıp üret-
meye çalışsınlar. Ekonomik kriz olur 20’ye sat-
tığın şeyi 10’a satarsın ama satılacak bir malın 
mutlaka olur. Oturup devamlı şikayet ediyorlar 
ve şartların çok iyi olmasını bekliyorlar. Şartlar 
ne zaman iyiydi ki? Şartlar kötü olabilir ama 
eğer sende çalma arzusu varsa bir şekilde ek-
mek paranı çıkarırsın.

 Ne yazık ki, genç nesil müzisyenlerde para 
her şey olmaya başladı. Tabii ki maddiyat 
önemli ama önce sanat yapmalılar, sonrası ge-
lir zaten. Biraz tasavvuf 

anlayışınızdan 
bahseder      
misiniz? 

Bu işin çok 
gündeme 
gelmesi artık 
beni rahatsız 
ediyor. Ben 
bir sanat-
çı olarak 
bir tarafta 
değilim ve 
öyle bilinmek 
istiyorum. 
Evet, Umre’ye 
gittim. Ama 
Umre’ye git-
tim diye, beni 
bir şeylerle 
yan yana koy-
manın alemi 
yok. İnancım 
gereği gittim. 
Ama ben bir 
sanatçıyım. 
Herşeyi gör-
düm.  Birkaç 
da şarkı 
yazdım, hepsi 
bu… Başka 
ne diyeyim? 

Genç nesil 
müzisyenlerde 

para her 
şey olmaya 

başladı
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srail’in Gazze saldırılarıyla bütün dünyanın 
gündemine yeniden gelen Filistin sorunu, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos 
çıkışıyla iç politikaya da damgasını vurdu. 
Her ne kadar 2000’li yılların en önemli sorunu 
olarak göze çarpsa da, “Kutsal Topraklar” 

tarih boyunca çatışmanın merkezi olmuştu. 
İlginçtir, çeşitli adlarla anılsa da, bütün adlarının 
anlamı aynı imiş Kudüs’ün: Mukaddes Şehir…

Kuruluşu M.Ö. 4000 yılına kadar dayanan 
kentin ilk kutsalı Tanrı Salem adına yapılan bir 
mabetmiş. Anadolu, Mezopotamya ve Mısır 
gibi köklü üç büyük medeniyetin geçiş nok-
tasında yer alan kent, tarih boyunca küresel 
savaşların arenası olmuş. Babilliler, Mısırlı Fri-
avunlar, Asurlular, Persliler, Büyük İskender, 
Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Fatimiler, Ey-

yubiler, Osmanlı ve İngilizler bu kent için sa-
vaşmışlar. 

Filistinliler ve Yahudiler 
aynı ırktandır

Günümüzde de medeniyetler çatışması te-
zinin arenası olarak da gösterilen bu topraklar 
neden bu kadar önemli? Niçin çatışmanın ana 
merkezi? Bu konuları konuşabileceğimiz en iyi 
isim tarihçi Mim Kemal Öke idi. 1979-80’li yıllarda 
Birleşmiş Milletler Filistin Masası’nda da çalışmış 
olan Öke, tarihin neredeyse Kudüs’le başladığını 
söylüyor. Mim Kemal Öke, şehirdeki üç döneme 
dikkat çekiyor. Bunlar, Roma hakimiyeti dönemi, 
Haçlı Seferleri ve Osmanlı hakimiyeti… İlk çağlarda 

Kutsal Topraklar 
Osmanlı’yı Unutmadı
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Hangi dilde söylenirse söylensin, manası hep “Mukaddes Şehir”di Kudüs’ün… Babil, Asur, 
Mısır, Helen, Roma, Osmanlı gibi birçok medeniyet hüküm sürdü topraklarında. Ama nereden 
bakarsanız bakın, dünyada en çok savaş bu topraklarda yapıldı ve bugün de hala küresel çatışmanın 
merkezinde duruyor. BM’de Filistin Masası’nda da çalışmış olan Tarihçi Prof. Dr. Mim Kemal Öke, 
kutsal toprakların tarihini anlattı. 

Mim Kemal Öke
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bu toprakların “kenan ili” olarak bilindiğini anlatan 
Öke, bugünkü çatışmanın iki tarafı olan Yahudiler’le 
Filistinliler’in Sami ırkına mensup olduklarının üs-
tünde duruyor. Öke’ye göre, Hz. İbrahim’in iki oğ-
lundan, İshak’la İsmail’in soylarından bu iki ulus 
oluşur. Tarihsel belgeler de, dinsel belgeler de, or-
tak ırksal özelliklerin Hz. İbrahim’e dayandığını gös-
terir. İsrail Oğulları’nın büyük ataları Hz. İbrahim za-
manında Kudüs’e gelip yerleşmişler ama göçebe 
oldukları için bölgede bir hakimiyet kuramamışlar. 

Güçlü bir hakimiyet kuramadıkları için de, ta-
rihleri boyunca bu topraklardan sürülmüşler. “İşin 
ilginç yanı ise, Hz. İsa’nın da aynı soydan gelme-
si” diyor Mim Kemal Öke… Hz. İsa’nın Yahudi 
bir annenin çocuğu olarak doğduğunu anlatan 
Öke, bundan sonra yaşananları şöyle anlatıyor: 
Museviler’in Hz. İsa’ya bu kadar tepki göster-
melerinin nedeni buydu. “Nasıl bizim aramızdan 
bir adam çıkıp da, bizim dinimizi bozmaya çalı-
şabilir?” diye ona karşı çıktılar. O dönem kentin 
hakimiyetini elinde bulunduran Romalılar da, Hz. 
İsa’nın etrafına toplanan insanlardan çekinmiş ve 
bu durumu rejim tehdidi olarak görmüş.  

Aslında bu topraklarda yaşayanlar geniş bir ai-
ledir. Bu ailenin bazı mensupları Museviliği benim-
siyor, bazıları İseviliği yani Hristiyanlık’ı kabul edi-
yor, bazıları Pagan olarak hayatına devam ediyor. 
(Daha sonra bazıları Müslümanlığa geçiyor.) Hepsi 
aynı ırktan… Ama Roma’da Hristiyanlık’ın yayılma-
sıyla birlikte bu kez Yahudilere karşı bir tavır baş 
göstermiştir. O dönem Hz. İsa’ya yapılanlardan 
dolayı, Yahudiler’den pek hoşlanmadı Hristiyanlar 
ve hatta Yahudilerin Kudüs’te bazı yerlere girmele-
ri yasaklanmıştı. Zaten bir kısmıda bu baskılardan 
sonra Kudüs’ten göçmüştür.

 Daha sonra Hz. Ömer’le birlikte İslamiyet 

yayılmıştır. Mescid-i Aksa olayı ile birlikte Müs-
lümanlar Kudüs’ü ele geçirmiş ve orası Müslü-
man nüfusun ağırlıklı olduğu enternasyonal bir 
kent haline gelmiş. Şehir bu süre zarfında Emevi, 
Abbasi, Fatimi, Selçuklular arasında el değiştir-
miş ama Med-Cezir gibi gelen haçlı seferleri ile 
Kudüs, Hristiyanlar’ın eline geçmiş ve o bölge-
de bir süre Haçlı Kontluğu kurulmuş. Bu sıralar 
Avrupa’dan akın akın Hristiyan nüfus Kudüs’e 
hareket etmiş ama Hristiyanlar kentteki çoğun-
luğu hiçbir zaman ele geçirememişler. Genelde 
kutsal kabul ettikleri bölgelere yerleşmişler. Ama 
Roma dönemi ve Haçlı seferleri ile Yahudiler’in 
bir çoğu Kudüs’ten sürülmüş. Batı Avrupa’ya 
Endülüs’e göç edenler ve Yemen’e göç edenler 
ağırlıktadır. Bugün, Yemen’de halen hatırı sayılır 
bir Yahudi nüfusu vardır. Bu sürgünler esnasında 
gittikleri topraklarda tutunmak isteyen Yahudiler, 
“diaspora” yı oluşturmuşlar. 

Kudüs’ün İslam 
hakimiyetine girmesi

Selahattin Eyyubi’ye kadar Kudüs Haçlılar’ın 
elinde kalır. Eyyubi gelir ve Hristiyanlar Kudüs’ü 
boşaltır. Ama nüfus hareketlerinde çok oynama 
yapmaz. Sami Irkı’ndan Yahudiler, Müslüman-
lar ve Hıristiyanlar’ın her zaman o bölgede bir 
nüfusu olmuştur. Sayıları zamanla değişse de, 
varlıklarını korumuşlardır.  

Selahattin Eyyubi’den sonraki süreçte de 
kent birkaç defa daha Haçlılar, Eyyubiler ve 
Memluklar arasında el değiştirdikten sonra son 
olarak Osmanlı hakimiyetine geçer. Bölgenin 
Müslüman bir Ortadoğu haline gelmesi de Os-

Bu topraklar-
da yaşayan-
lar geniş bir 
ailedir. Bu 
ailenin bazı 
mensupları 
Musevilik’i, 
bazıları 
Hristiyanlık’ı, 
bazıları da 
İslamiyet’i be-
nimsemiştir.
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manlılar zamanında oluyor. Kentte 400 yıl bo-
yunca süren Osmanlı hakimiyeti barışın hakim 
olduğu zaman olmuş. Zaten Roma döneminde 
kentte sorunlar çözülmemiş, şiddetle bastırıl-
mış. Bu yöntem sorunları günümüze de havale 
etmiştir. Yani hem Museviler’in yanında yer alıp 
Hristiyanlar’ı katletmişler, hem de Hristiyanlık’ın 
yayılmasıyla birlikte, Museviler’i katletmişlerdir. 
Dolayısıyla tarihe baktığımız vakit, dünyanın 
kalbinde yer alan Filistin sorununun halledildi-
ği tek dönem Osmanlı dönemidir. Osmanlı’dan 
sonraki İngiliz hakimiyeti ve onun sonrasındaki 
İsrail hakimiyetini kıyasladığımız vakit, Osmanlı 
döneminde oluşan barış ortamını görürüz. 

Peki bunun şifreleri nedir? Osmanlı çok mer-
keziyetçi bir devlet olmakla birlikte, yönetişim 
açısından çoğul bakış açısına sahiptir. Yani, 
Osmanlı devleti çok uluslu bir imparatorluk ol-
duğu için, bu çok uluslu halkların kendi ken-
dilerine idare etmelerine olanak tanımıştır. Bu 
konuda inanılmaz hoşgörülü davranmıştır. O 
zamanlar buna millet sistemi denirdi. 4 asırda 
tek olay Beyrut’ta yaşanıyor, 1846’da kısa bir 
süre kentin Osmanlı’nın elinden çıkıp Fransız 
hakimiyetine girip yeniden geri verilmesi esna-
sında iki üç tane papaz öldürülüyor. O da Hristi-
yan cemaatler arasındaki çekişmeden dolayı… 

Osmanlı’nın elinden çıktı 
sorunlar başladı
Kudüs1517, 1917 yılları arasında Osmanlı’da 

kalıyor. Sonra İngilizler ele geçiriyorlar. Bir 
sömürge yönetimi kuruyorlar. İngilizler elle-
rinde olan araziye egemen olmak ve stratejik 
olarak o toprakları tutmak için mücadele edi-
yorlar. Öte yandan baktığımızda Museviler’i 

kazanmak için yayınladık-
ları bir deklarasyon var, 
Balfour deklarasyonu… O 
da Museviler’e orada bir 
yurt hazırlamak amacın-
da. Dolayısıyla İngilizlerin 
bu taahhüdünü yerine ge-
tirmeleri lazım. Ama İngi-
lizlerin bu politikası kendi 
içinde zaman zaman çeliş-
kili olmuştur, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan hemen sonra 
ve İkinci Dünya Savaşı sıra-
sında Filistin’deki Siyonist 
örgütler, İngilizler’e karşı te-
röre başlamıştır. Menahem 
Begin’in içinde yer aldığı 

Irgun örgütü bunlardan bir tanesi idi… Tabi bu 
terör İngilizler’e karşı başlar ama onlar gidince 
Araplar’a yönelir. İngilizler çıkınca,1948’den iti-
baren İsrailler’le Araplar karşı karşıya gelirler. 
İngilizler, İsrail devletini kurarlar ve çekilirler. 
Onlar tamamen terk ettikten sonra İsrail’in ge-
lişmesi için savaşlar başlar.

Peki Filistinliler diyoruz. Filistinli var mı? Din-
sel literatürde kenan ilinde oturanlar, Samiler 
olarak geçer. Ama Filistinli tabiri Osmanlı’nın 
son yüzyılında Avrupa’dan gelen Museviler’in, 
Araplar’ı dışlayacaklarını öğrenmelerinden 
itibaren, o topraklarda yaşayanların kimliği 
olmuş ve Filistinliler ortaya çıkmıştır. Tabi İn-
gilizler tarafından o sınırlar çekildikten sonra, 
Suriyeli, Suriye’nin geleceğini, Iraklı Irak’ın ge-
leceğini düşünmeye başlamıştır. Filistin de ya-
şayanlarla diğer Araplar arasında kimlik farkla-
rı oluşmuştur. Zaten İngilizler de, ona göre bu 
toprağı bölmüştür. 

Yahudi sorununun ortaya çıkması

Filistin sorununun ortaya çıkması, Yahudi so-
rununun ortaya çıkması ile ilgilidir. Peki, Yahudi 
sorunu nedir? Yahudi sorunu Avrupa’da yaşayan 
Yahudiler’e yönelik dinci ve ırkçı saldırılardır. Yani, 
batılılar Avrupa’dan Musevililer’in çekip gitmesini 
istiyorlardı. Çünkü onlara dediler ki, siz kimlik-
lerinizi değiştireceksiniz, tamamen Avrupa’nın 
içinde asimile olacaksınız. Bunları yapmak Mu-
seviler için çok zor. “Yapmadınız mı?” dediler, 
“Biz sizi o zaman tehcir ediyoruz. Gitmeyeni öl-
düreceğiz.” Gerçekten de Yahudiler’in Avrupa’ya 
göçmesinden sonra çok sayıda Yahudi’nin sü-
rüldüğünü ve öldürüldüğünü görürüz. Birçok kez 
Avrupa’nın çeşitli yerlerinde Museviler sürgün 
edildi. Son olarak Hitler çıktı ortaya ve gaz odala-
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rına gönderdi. Bunun içinde Final Solution diyor 
ya… Yani, son çözüm… 

Avrupalı’nın önünde öcü gibi gördüğü, 
Avrupa’nın içinden söküp atmak istediği Ya-
hudiler: İşte bu Yahudi sorunudur. Burada 
istenmeyen Yahudiler hep kendi çözümlerini 
aramışlardır. İşte 19. Yüzyıl’ın sonlarına doğru, 
Avrupa’da yaşayan Museviler’den bir grup ken-
di çözümünü üretti. Biz kendi yurdumuza gide-
lim. Neresidir orası? Tarihsel ve dinsel açıdan 
düşünüldüğünde bugünkü Filistin. Bu amaçla 
hem Avrupalı devletlerle hem de Osmanlı ile 
görüşüyorlar. Tabi bu Avrupalılar’ın işine geli-
yor. Düşünüyorlar ki, o çok iyi… Zaten Filistin 
Avrupa toprağı değil, Osmanlı Toprağı. Hemen 
Osmanlı üzerinde baskı yapıp, Yahudiler’in 
Filistin’e yerleştirilmesi için kolunu bükmeye 
başlıyorlar. Ama Osmanlı hem İkinci Abdülha-
mit zamanında, hem de İttihat ve Terakki za-
manında Yahudiler’in hepsinin Kudüs’e yerleş-
mesine izin vermiyor. Çünkü biliyor ki, hepsi bir 
bölgeye yerleştiklerinde hem orada iç çatışma 
başlayacak, hem de bunlar bir müddet sonra o 
toprakları Osmanlı’dan koparıp kendi devletleri 
olarak ilan etmek isteyecekler. 

Tabi o müthiş hoşgörüsüyle Osmanlı: “Ya-
hudiler, Avrupa’da mezalime uğruyorlarsa, 
Osmanlı’ya gelebilirler. Osmanlı topraklarına 
geldikleri vakit, ben hepsini Filistin’e yığamam. 
O yüzden, Selanik’e gitsinler, Kuzey Afrika’da 
kalsınlar, Edirne’ye yerleşsinler…. Bazıları da 
Kudüs’e gitsin. Ama hepsi olmaz” demiş. Me-
sela, “Sadece din adamları yerleşebilir” diye 
bir kanun çıkarmıştı. 

Yahudi devleti için deklarasyon yayınlayan 
İngilizler bile o topraklarda hakimiyet kurduk-
larında Museviler’e kota koymuş ve hepsinin 
oraya yerleşmesini istememiştir. Bu arada hem 
Osmanlı döneminde, hem de İsrail devletinin 

ilan edildiği 1948 yılından sonra Yahudiler’e 
toprak satan Filistinliler’i de unutmamak ge-
rekiyor. Buradaki topraklarda  1958, 1967 ve 
1973’te yapılan savaşlarla genişletilmiş ve per-
çinlenmiştir. 

Peki bu sorun çözülür mü?

Bana sorarsanız, bu sorun dünyaya bela 
olmaya devam edecektir. Çok tehlikeli bir dö-
nemeç dönüldü. Geriye doğru baktığımız vakit, 
konu en çözümsüz anında şu an. Uluslararası 
sistem, 11 Eylül’den sonra şizofrenik bir hale 
geldi. Amerika’nın 11 Eylül saldırısına karşı dış 
politikadaki fevri davranışları, pek çok devlete 
benzer bir davranış biçimine ilham verdi. Yani 
bulduğum yerde düşmanımı öldürürüm, eze-
rim, biçerim. Daha o bana saldırmadan ben 
onu tepeleyeyim. Bu politika ve bunun hemen 
arkasındaki sosyal şizofreni, “Aman yarın bizi 
öldürmeye kalkarlar” şizofrenisi, bir parano-
yayı doğurdu. Uluslararası dünyaya baktığınız 
vakit, kimse barıştan söz etmiyor, herkes bir 
komployla birbirini alt etmeye çalışıyor. Böyle 
bir sistemde barış sağlanmaz. Bu iklim çatış-
mayı norm, barışı istisna haline getiriyor. 

Dünyada en fazla komplo teorisinin üretildi-
ği yer Ortadoğu’dur. Kısmen bunlar doğrudur, 
çünkü tarihte çok büyük komplolar gerçekleş-
miştir. Ama 11 Eylül’den sonra gelişen şizofre-
nik bir iklimle birlikte buna en fazla yatkın olan 
yer Ortadoğu, orada da Filistin’dir. Filistin so-
runu çözülmeden de, dünyadaki çatışma orta-
mı çözülmez. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz 
gibi Filistin üç büyük dinin saiklerini ilgilendir-
diği için ve onları çatışmacı hale getirdiği için, 
tam böyle uygarlıklar çatışmasının ana tiyatro-
su, arenası durumunda şu an. 

19. Yüzyıl’ın 
sonları-
na doğru, 
Avrupa’da 
yaşayan 
Museviler’den 
bir grup 
kendi çözü-
münü üretti. 
Biz kendi 
yurdumuza 
gidelim. Ne-
residir orası? 
Tarihsel ve 
dinsel açıdan 
düşünül-
düğünde bu-
günkü Filistin. 
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K
işisel kurtuluş savaşınızı başlatın” 
sloganıyla harekete geçen Mümin 
Sekman, “Her Şey Seninle Başlar” 
kitabını yazdı ve bu kitap satış re-
korları kırdı. Türkiye’nin en çok sa-
tan “Kişisel Gelişim” kitabı olarak 

şimdiden enlerin arasında yer aldı. Peki ne de-
mek “Her şey seninle başlar.”?

Başarılı olmak için doğmuş  
insanları kurumunuza çekin

Mümin Sekman bu kitabın felsefesini şu 
şekilde anlatıyor: 

Birçok insan dünyanın olması gerektiği gibi 
olmadığını düşünür, ama bunun için bir çaba 
içerisinde değildir. Kendi dünyasının da olması-
nı istediği gibi olmadığını düşünür ama onu da 
değiştirme çabası içerisinde değildir. Her şey 
seninle başlar felsefesi şudur: Başkasını işaret 
parmağınla suçlarken dikkat et, diğer üç parma-
ğın seni gösteriyor. Yani senin de bu durumun 
oluşmasında katkın var.

Finans dünyasına bunu uyarlayacak olursak: 
Kurumsal başarıların temeli kişisel başarılardır. 
Başarılı bir insan aynı zamanda o kurumu da bü-
yütür. Ben başarının iki şeyle bağlantılı olduğu-
nu düşünüyorum. Birisi genler, diğeri gelişme… 
Bazı insanların fabrika ayarlarında başarı vardır. 
Onlar başarısız olarak yaşayamazlar. Çünkü ba-
şarılı olmak için doğmuşlar. Bu insanları kurum-
lar kendi içlerine çekmeli… Yani başarmak için 
doğmuş olanları istihdam etmek bir kurum politi-
kası olmalı. Bu insanların motivasyona ihtiyaçları 
yoktur, kendiliğinden başarıya giderler. Bazı çalı-
şanlar işe iterek, havuç – sopa ilişkisiyle başarıya 
götürürsünüz. Motive edilmeye ihtiyaçları vardır. 
Onlar yaşamlarını belirli standartlarda sürdürmek 
için başarılı olmaya çalışırlar. Onlar için başarı bir 
amaç değil araçtır. Ama bir grup var ki, onlar için 

temel amaç başarıdır. Başarmak için yaşarlar. 
Onlar standartlardan bağımsızdırlar. Bu insanları 
kurumunuza çekerseniz, çalışanlarınız sürükler 
sizi bir yere götürür. Bu insanları çekmezseniz, 
siz çalışanlarınızı sürüklemek zorunda kalırsınız. 
Bu insanları bulmak zor. Türkiye’de bu insanların 
sayısı sınırlı. Zaten bütün toplumlarda bu tarz in-
sanların oranı yüzde 5 civarındadır.  

Yani, her insanın bir başarı kapasitesi var-
dır. Petrol rezervi gibi düşünün bunu. Bazıları-
nın başarı rezervi çok iken, bazılarınınki azdır. 
Ama geninde başarı oranı az olanlar da başa-
rabilirler. Bunu şöyle anlatmak gerekiyor. Her-
kes Everest’e tırmanamaz. Bazıları Everest’e 
tırmanmak için doğmuştur. Onlar sana rağmen 
veya seninle bunu yaparlar. Senin bir önemin 
yok, zaten yapacaklar. Peki Everest’e tırmanmak 
için doğmamış olanlar ne yapacak? Onlar kendi 
Everest’lerine tırmanacaklar. 

Ben şunu soruyorum insanlara: Hayatta ge-
lebileceğin en iyi noktaya geldin mi? Birçok in-
san elini kaldırıyor, “Hayır!” diyor. İnsanlara şunu 
sorun, “Yapabileceğiniz şeyin sonu bu mu? Yani 
senden çıkan en başarılı insan bu mu?” Hepimi-
zin kendi kapasitemize bir borcumuz var. İçimizde-
ki başarı rezervini sonuna kadar kullanma borcu. 
Rezervden daha fazlasını yapma borcumuz yok. 
Ben insanlara “kendi kapasiteni zorla” diyorum. 

Peki Mümin Sekman, kendi sınırlarını zor-
luyor mu dersiniz?

Ben de aynısını yapıyorum. Yaptığım her 
şey de, başarı sınırlarımı zorluyorum. Kendi sı-
nırlarınızı zorlamadan, sınırlarınızın sonunu bu-
lamazsınız. Şimdi benim kitaplarım İngilizceye, 
Almancaya çevrildi. Yunanistan’dan yayın hak-
kını aldılar. Ben dünyada bu nereye kadar gider 
bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, elimden gele-
ni yapıyorum ve sınırlarımı zorluyorum. Ben de 
kendi sınırlarımı göreceğim. K
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Mümin Sekman: 

Kişisel Everest’inize Tırmanın 
Herkes Everest’e tırmanamaz. Bazıları zaten oraya tırmanmak için doğmuştur. Onlar sana rağmen 

veya seninle bunu yaparlar. Peki, Everest’e tırmanmak için doğmamış olanlar ne yapacak? Onlar 
kendi Everest’lerine tırmanacaklar.
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Evlatlar üzerinden kendini 
gerçekleştirme sendromu

Peki Türkiye’de insanlar başarı felsefesinin 
neresindeler?

Türkiye’de insanlar kendi hayal ettikleri ha-
yatı yaşamıyorlar. Kendi hayallerini gerçekleş-
tiremeyince de başarı içeride bir ukde haline 
dönüşüyor. Bu sefer bunu başkaları üzerinden 
gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bazen tuttuğu fut-
bol takımı üzerinden başarı açlığını doyurmaya 
çalışıyor, bazen de medyadan kendisine bir rol 
belirliyor. En kötüsü de ailelerin kendi çocukları 
üzerinden bunu yapmaya çalışmaları. Türkiye’de 
bu model çok görülüyor: Evlatlar üzerinden ken-
dini gerçekleştirme sendromu. Bu artık bilimsel 
bir literatür oldu, bir kavram olarak ortaya çıktı. 
Ben mutlu olamadım sen ol, ben başarılı olama-
dım sen ol, ben okuyamadım sen oku. Burada 
kullanılan bir strateji var. Öncelikle evlat için feda-
karlık yapılıyor. İşte yemeyip yediriliyor, içmeyip 
içiriliyor. Böylelikle aile tarafından psikolojik ola-
rak borçlandırılıyor. Sonra da üniversite sınavına 
gelip bir seçim yapacağı zaman borç hanesi çı-
kartılıyor ve yönlendirme başlıyor. Bunun sonu-
cunda bakıyorsunuz Türkiye’de insanların yüzde 
80’i kendi işini yapmıyor. Bunda sınav sisteminin 
etkisi olmakla birlikte ailelerin de etkisi var.

Yani çocuğun karakterine göre değil, kafalar-
daki imgelere göre yönlendirme yapıyorlar. Anne 
ve babaların aşırı derecede çocuklara başarı bas-

kısı yapması, çocukları başarıdan soğutuyor. Ço-
cuk sırf annesi söyledi diye bazı şeyleri yapmak 
istemez. Çünkü anne ona ıspanak yedirmeye ça-
lışmıştır, pırasa yedirmeye çalışmıştır, o sırada bir 
de “başarılı ol” demiştir, “ders çalış” demiştir. Yani 
ıspanak, prasa, ders çalışmak… Özdeşti. Aileler 
çocuklarına başarılı ol diye baskı kurmak yerine, 
internette veya gazetede başarı ile ilgili güzel bir 
makale bulduklarında okumaya yönlendirmeleri 
tavsiye edilir. Ama bunu oku diye kafasına vurma-
yın. Onun çocuğun masasının üstüne bırakın. Onu 
ister okusun ister okumasın, ona özgürlük tanıyın. 

Amerikalı pazarlamacıların bir sözü var. “İn-
sanlar kendilerine bir şeyler satılmasından nefret 
ederler, ama bir şeyler satın almaya bayılırlar.” 
Çocuklar kendilerine bir şeylerin okunmasının 
dikte edilmesinden nefret ederler, ama masaları-
na bırak okurlar. Çocuğun iradesine pay bırakın. 
Ayrıca çoklu zeka kuramı çıktı dünyada. Haward 
Gardner bunu başlattı, önce Amerika’da son-
ra dünyada uygulanmaya başladı. Unutmayın, 
olimpiyatta başarılı olmuş bir atlet Einstein’dan 
daha az başarılı değil. 

Kişisel ve sosyal başarı

Peki, nedir bu başarı?

Başarının iki tanımı var. Kişisel başarı ve 
sosyal başarı… Kişisel başarı, senin başarın-
dır. Yani hayalin Marmaris’te bir köye yerleşmek 
olabilir. Onu yaptığında kendin için başarılısın-

İnsanlar 
kendilerine 
bir şeyler 
satılmasın-
dan nefret 
ederler, ama 
bir şeyler 
satın almaya 
bayılırlar. 
Çocuklar ken-
dilerine bir 
şeylerin okun-
masından 
dikte edilme-
sinden nefret 
ederler, ama 
masalarına 
bırak okurlar.
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dır. Ama sosyal ola-
rak başarılı değilsindir. 
Senin hayatını kitap 
yapsak kimse okumaz. 
Kişisel başarı da başka-
larının değer yargılarının 
bir önemi yoktur. 

Sosyal başarı ise 
kendi hayal ettiğini 
kendi hayatında gör-
mek değil, başkalarının 
hayal ettiğini kendi ha-
yatında görebilmektir. 
Herkes başbakan ol-
mak isteyebilir ama bir 
tane başbakan var. Bu 
sosyal başarıdır. Sos-
yal başarılarda ilk ve 
en vardır. İşte “İlk uzaya giden kişi” ya da, “En 
büyük binayı yapan kişi” gibi.  “İlk” olmak daha 
iyidir, çünkü “En”in geçilme ihtimali vardır ama 
“İlk”in yoktur. En çok satan kitaptan daha çok 

satılabilir, ama aya 
ilk ayak basan kişi bir 
daha olmayacak. 

Biraz da, finans 
dünyasından bah-
sedelim. Hiç finans 
dünyasından birile-
rine eğitim veya da-
nışmanlık verdi mi 
Sekman? 

Artık orta ve üst 
kademedeki yöne-
ticilere seminerler 
veriyorum. Başarı 
ile ilgili eğitimleri 
daha çok yönetici-

ler aldı. Finans dünyası ile yönetici bazında 
ilişkilerim oldu. Bazı kurumların da çalışanla-
rına seminerler vermeye yönelik iletişim ça-
lışmam oldu.

Sosyal başarı: 
kendi hayal 

ettiğini kendi 
hayatında 

görmek değil, 
başkalarının 
hayal ettiğini 

kendi ha-
yatında 

görebilmektir.

Mümin Sekman Kimdir?  
Kişisel gelişim uzmanı olarak ön plana çıkan 

Mümin Sekman, aynı zamanda KİGEM’in kuru-
cusu. Bu alanda şimdiye kadar 8 kitap yazan 
Sekman’ın “Her Şey Seninle Başlar” Kitabı 650 
binlik satış rakamına ulaştı. Peki kendi ağzından 
Mümin Sekman kimdir? “Üniversitede okuduğum 
yıllar, başarıyla ilgilenmeye başladım. Hukuk fa-
kültesi o zamanlar en yüksek puanla öğrenci 
alıyordu ama ben “Başarıyı araştıracağım ve 
insanlara anlatacağım” dedim ve hukuk diplo-
mamı yırtıp bu işe giriştim. Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi’nde insanlara bir şeyler anlatmaya baş-
ladım. Hedefim şuydu: İnsanların başarıyla ilgili 
bulunan bölgeleri çok kritik. İnsanların başarıya 
bakış açısını değiştirirseniz çok şeyi değiştirirsi-
niz. Yani, bir şeyi değiştirin çok şey değişsin. O 
eşik, hayata bakış açısını değiştirmek çok önem-
lidir, bir de başarıya bakış açısını. 

Robin Hood zenginlerden alıp fakirlere ve-
riyormuş ya, ben de hani başarılı olmak iste-
yen, başarılı insanlarla biraraya gelemeyecek 
olan, yoksul ama zeki çocuklara başarıyı ver-
mek istedim. Kendime bir milyon ölçeği koy-
muştum. “Bir milyonu yakalarsam, çok kritik 
bir kitle olur. Onlar bunları başkalarına anla-
tır ve başarıyı ülkede tetiklemiş olurum” diye 
düşündüm. Hedefimi çoktan geçtim. Ama biz 
kutlama yapmak için bunu kitap bazında satışa 
indirdik. Daha ölçülebilirdi. Oraya baktığınızda 
da toplam kitap satışı da 950’bini geçti. Kısa 
bir zaman sonra da bir milyonu geçeriz. Ben 50 
yaşında buraya ulaşacağımı düşünüyordum. 
Başarı biraz erken geldi.
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Bilmediğiniz bir şeyi 
kontrol edemezsiniz 
Peki finansçıların başarıya bakışını nasıl 

buluyor? 

Şimdiye kadar 70’e yakın farklı sektöre se-
minerler yaptım. Nasıl, su içine konduğu kabın 
şeklini alıyorsa, insanlar da, kariyer yaptıkları 
alana göre şekil alıyorlar. Network marketing 
yapanlar, tıbbi alanlarda çalışanlar, bankacılar 
başarıya çok farklı bakıyorlar. Bankacılara bak-
tığınız zaman, belirli bir hiyerarşisi olan bir yapı-
nın içinde başarılı olmak zorundalar. Önlerinde 
bir yapı var, onun kuralları var, onun dışına pek 

çıkılmaz. 
Ama bir sanatçı ise başarılı olmak 

için sınırların dışına çıkmalıdır. İşte 
kimsenin aklına gelmeyen bir şeyi 
yaparak başarılı olabilir. İkisinin de 
avantajlı ve dezavantajlı yanları var. 

Kuralları belli bir hiyerarşik düzende 
kendinizi daha güvenli hissedersiniz. 

Ama bir sanatçı her zaman diken üstün-
dedir. Tabii bunun karşılığında, bankacılık, 

sıkıcı, monoton ve yaptığı işten herhangi 
bir heyecan duymamayı da getirebilir. Ama 

karakteriniz kariyerinizle örtüşüyorsa, yani ban-
kacılık mesleği karakterinize uygunsa, güven 
içerisinde hızlı ilerleyebilirsiniz. Başarı için işinizi 
disiplinli ve iyi yapmanız yeterli olabilir. 

Öte yandan bankacılık her gün kendinizi ye-
nilemeniz gereken bir meslek. Çünkü sektörü-
nüz sizin ruh durumunuzu kaldırmaz. Düşünün, 
bir sabah yataktan kalktınız ve moraliniz bozuk. 
Belki telefon faturanız fazla geldi, belki eşiniz-
le tartıştınız v.s… İşe, bütün bunları bir kenara 
bırakıp gitmek zorundasınız. Çünkü profesyo-
nel bir kimlikle, insanlara olabilecek en yüksek 
standartlarda hizmet sunmanız gerekiyor. 

Hizmet sektörü her gün kendini yenmeyi ge-
rektiriyor. Zayıf taraflarını yeneceksin, tembel ya-
nını yeneceksin, mız mız taraflarını yeneceksin. 
İrade gücünü zayıflatan anlarla mücadele ede-
ceksin. Her gün insanların karşısında olabilecek 
en iyi halinle duracaksın. 

Bankacılar, hizmet sektöründe çalışanlar, ol-
ması gerektiği gibi görünmek zorundalar. Çünkü 
bankaya gelenler, güler yüzlü, güvenebilecekleri 
kurumlar arıyorlar.  Hizmet sektörü herkesin ba-
şarılı olabileceği bir alan değildir. Fabrikada üre-
tim yapıyorsanız, alıcı genelde sizin ruh durumu-
nuzun etkisini doğrudan hissetmez. Ürettiğiniz 
bisküviye ruh durumunuz yansımaz. Ama banka-
cıysanız, ruh durumunuz üretiminize doğrudan 

yansır. Ürününüz olan hizmete yansır. Dolayısıyla 
duygusal zekası çok yüksek olan, insan ilişkileri 
iyi olan, anlık psikolojilerini yönetebilen, profes-
yonel kimliğe göre formatlanabilecek insanlara 
göre bankacılık. Ha, karakterinize uygun olmasa 
da bu işi yapabilirsiniz, ama diğer çalışanların iki 
katı performans sergilemek zorunda kalırsınız. 

Finans dünyasında bir çalışan, sabah işe 
gelince ne yapmalı? 

Basit bir “yap-yapma” listesi sıralayamam. 
Öncelikle insanın kendisi üzerinde çalışması 
gerekiyor. Kişi, “Benim kişilik özelliklerim neler, 
bankacılığın gerektirdiği kişilik özellikleri neler?” 
sorusunu sormalı ve buna göre kendini yeniden 
yapılandırmalı. Bunun yöntemleri var, bunları öğ-
renerek hayatına uygulayabilir. Örneğin “Olması 
gereken duygusal durumlarım, şimdiki duygusal 
durumlarım” diyerek kendini sorgulayabilir. Bu-
nun için sektördeki müşterinin ve işverenin istek-
lerini göz önünde bulundurabilir, kendi durumu-
nu bununla karşılaştırabilir. Daha sonra sektör 
içerisinden kendine ekoller seçebilir. Elbette tek 
bir başarı modeli yok. Bunların içerisinden uy-
gun modelleri seçerek kendi modelini yaratabilir. 
Sabah geldiğiniz zaman, duygularınızı kapının 
önünde bırakın diyebilirim ama bunun da “nasıl”ı 
var. Tabii, bunun temelinde şu var: “Kendini ol-
duğun gibi kabul ediyor musun, yoksa kendini 
olabileceğin en iyi hale dönüştürmeye mi çalışı-
yorsun?” Kendini olabileceğin en iyi hale dönüş-
türmeye çalışırken, sektörünün ihtiyaçlarını baz 
almalısın. Ama öğrenmediğiniz bir şeyi bilemez-
siniz, bilmediğiniz bir şeyi kontrol edemezsiniz, 
kontrol edemediğiniz bir şeye de sahip olamaz-
sınız. Başarı için kişi kendisi üzerinde çalışmalı. 
Bunun için “Beyin nasıl çalışıyor, insan nasıl ka-
rar alır, profesyonellerin beyini nasıl çalışır?” gibi 
konuları ve davranış modelleri, vücut dili daha 
birçok şeyi öğrenebilirsiniz.

Yöneticilere öneriniz nedir?

Ben Montaigne’in bir sözünü çok severim. 
“Her insanda, insanlığın bütün halleri vardır.” Her 
insanda şefkat var, şiddet de var. Her insanda 
bilgelik var, her insanda cehalet de var. Her in-
sanda kararlılık var kararsızlık var, çalışkanlık var, 
tembellik var. Başarı tutkusu var, tembellik key-
fi de var. İnsanlığın bütün bileşenleri bir insanın 
hayatında var. Bir yöneticinin bana göre yap-
ması gereken çalışanlarının ve kendindeki beyni 
yönetmek. Kısaca, yöneticilerin özellikle bu kriz 
dönemlerinde umutlarını yüksek, sabit giderlerini 
düşük tutmalarını tavsiye ederim. 

Öğrenmedi-
ğiniz bir şeyi 
bilemezsi-
niz, bilme-
diğiniz bir 
şeyi kontrol 
edemezsi-
niz, kontrol 
edemediği-
niz bir şeye 
de sahip 
olamazsınız.
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Urfa Şubesi şu isimlerden oluşuyor: Zeki Çam (Şube Müdürü), Faruk Yaşar, Hüseyin Barış, Mehmet Öncel, Mustafa 
Çelik, Mustafa Şeker, Mustafa Baziki, Mehmet Ateş, M. Akif Bahar, Hasan Yılboğa, M. Selim Umral, A. Kadir Çakmak, 
Resime Altıngöz, Abdurrahman Şit, Mehmet Uğur, A. Zeki Akkaya, Mehmet Göçmez.

anlıurfa tarıma dayalı bir kent. 
Harran Ovası’nın verimli toprakları 
GAP suyuyla can bulmuş. Sula-
ma imkanıyla birlikte verimlilik ar-
tışı olmuş. Suriye ve Irak’la sınırı 
olan Şanlıurfa’da sınır ticareti de 
gelişmiş durumda. Çin’den yoğun 
bir şekilde ithalat yapan Şanlıurfa, 

aynı zamanda Çin mallarının Türkiye’deki depo-
su gibi. Türkiye Finans Şanlıurfa Şube Müdürü 
Zeki Çam’ın anlattığına göre, Türkiye Finans 
kentin ekonomik yaşamında önemli yer işgal 
ediyor. Kentin en işlek caddelerinden birisinde 
bulunan şube karlılık, mevduat ve kredi hacmi 
bakımından Şanlıurfa’da bankalar arasında bi-
rinci sırada. Zeki Çam’la Şanlıurfa’yı ve Türkiye 
Finans Şanlıurfa Şubesi’ni konuştuk. 

Ne zamandan beri Türkiye Finans Şanlıurfa 
şubesinde görev yapıyorsunuz? 

Ben görev gereği Güneydoğu’nun hemen he-
men bütün illerini dolaştım. İstanbul’da kısa bir 
süre kaldıktan sonra, Gaziantep, Maraş, Van… 
Van’da bir yıl kaldım. Van şube müdürüyken, 
Şanlıurfa Şube müdürü olarak bir buçuk yıl önce 
tayin edildim…

Bize şubenizden bahseder misiniz?

Şubemiz, 1989 yılından beri hizmet vermekte ve 
18 personelimiz var. Şubemizde bütün bankacılık 
işlemleri, yoğun olarak gerçekleştiriliyor ve bütün 
sektörlere hitap ediyor. Konumu itibariyle de şehrin 
en önemli yerinde. Ben burayı bir okul olarak gö-ŞU
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Türkiye Finans   
Şanlıurfa’nın Bir Numarası

Türkiye Finans Şanlıurfa Şubesi, Urfalılar’ın en büyük destekçisi. Şube, kârlılık, mevduat ve kredi 
hacmi bakımından Urfa’da bankalar arasında birinci sırada. 

Ş
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rüyorum. Şubemizde üç kurumsal, iki de bireysel 
pazarlama elemanımız var. Personelimiz Şanlıurfa 
piyasasını çok iyi biliyor, ayrıca kendi uzmanlık dal-
larında aranılan kişi olarak göze çarpıyorlar. 

Bölgenizin ekonomisinden bahseder misiniz?

Şanlıurfa genelde, tarıma bağlı ürünler üzerine 
faaliyet göstermektedir. Urfa’da genelde pamuk, 
buğday, nohut, mısır üretimi gerçekleştirilmekte-
dir. GAP projesi ile sulanan arazi oranı arttı. Do-
layısıyla buradaki üretim rekoltesi de arttı. GAP’ın 
verdiği avantajlar sayesinde, Şanlıurfa işçi ihraç 
eden değil de, işçi ithal eden bir yer oldu. 

Bunun yanı sıra bütün Türkiye’de olduğu gibi, 
Urfa’da da çok farklı sektörler mevcut. Biz her 
sektörün en iyileri ile çalışıyoruz. İthalatından ih-
racatına kadar her şeyi biz finanse ediyoruz. İh-
racat genelde Suriye ile sınır ticareti şeklinde ya-
pılıyor. Yoğun olarak ise ithalat yapılıyor. Şanlıurfa 
Çin ürünlerinin deposu gibi… Burada pasajlarda 
Çin’den ithalat yapan yüzlerce şirket var. Bu ürün-
ler de Urfa’dan, Türkiye geneline ve yurtdışına da-
ğıtılıyor. Ayrıca Suriye ve Kuzey Irak’a un, buğday 
ve çeşitli gıda maddeleri satılıyor. Bizim de ithalat 
yapan çok sayıda müşterimiz var. Çoğu zaman 
da teknik ve danışmanlık açısından biz destek 
veriyoruz. Ben daha önceden ithalat, ihracat uz-
manı olarak çalışıyordum. Şimdide Firmalarımızın 

zor durumda kalmaması için danış-
manlık veriyorum.

Şube’de 2002’den beri neler oldu?

2007’den beri ben Şanlıur-
fa’dayım. Biz şube olarak, firmalara 
genellikle kârlılık içerisinde büyü-
meyi tavsiye ediyoruz. Firmaları-
mızın tüm ihtiyaçlarını maksimum 
şekilde karşılamaya çalışıyoruz. 
Urfa’da Eylül-Ekim aylarında pa-
muk, Mayıs-Haziran aylarında buğ-
day ile uğraşan firmalarımız oluyor, 
biz bunların ihtiyaçlarını karşılama-
ya çalışıyoruz. Bu da bizim toplam 
kaliteyi yakalamamız açısından 
önemli. Rakamsal olarak baktığı-
mızda ise Urfa’da biz diğer banka-
lar arasında birinci sıradayız. Gerek 
mevduat açısından, gerek kredi, 
gerekse de kârlılık açısından…  

Yaşam felsefeniz nedir?

Çalıştığım gün içerisinde kendi 
işyerimden mutlu olarak ayrılmak-
tır. Arkadaşlarım sabahları gülerek 
işe gelebiliyorlarsa, bu felsefemde 
başarıya ulaşmışım demektir. İş ha-
yatımdaki bakış açımı şu şekilde an-
latabilirim: Her gün kendime şunu 
sorarım “Bugün şubem için, ban-
kam için ne yaptım?” Bu da kârlılık 
içinde büyüme politikasıdır. Ben kâr 
etmeden hayatımı sürdürüyorsam, 
o zaman kendimi mutlu hissetmiyo-
rum. Bireysel hayatımdaki felsefem 
mutluluk, iş hayatımdaki felsefem 
ise kârlılıktır. 

İbrahim Yetkin

Sizi tanıyabilir miyiz?

Marmara Üniversitesi 
İktisat’ı bitirdim. 1974’te 
ticarete atıldım. O 
günden beri de ticaretin 
içindeyim. Şu an ağırlıklı 
olarak tekstil işiyle 
uğraşıyoruz. Ayrıca, 
İnşaat firmamız var. 
Bulgur da üretiyoruz. 
Küresel şartlar gereği 
tekstil şu an zor günler 
geçirse de ileriye umutla 
bakıyoruz.

Sizi Türkiye Finans’a 
çeken şey neydi?

Türkiye Finans’ın diğer 
bankalardan çok daha 
ayrıcalıklı olduğunu 
biliyorum. Daha önceden 
çok farklı bankalarla 
çalıştım. 30 senelik ticari 
hayatım var. Family 
Finans olarak açıldığı 
günden beri Türkiye 
Finans’ın müşterisiyiz. 
Son 7-8 yıldır ağırlıklı 
olarak Türkiye Finans 
müşterisiyim. Neredeyse 
bütün bankacılık 
işlemlerimizin yüzde 
70-80’i Türkiye Finans’ta 
yapılıyor. Bankamdan 
çok memnunum ve 
zevkle çalışıyorum. 
Gerek çalışanlarının 
güler yüzü, gerekse 
de sisteminin verdiği 
güvence bizi bu 
bankaya bağlıyor. Bence 
bankacılıkta birebir ilişki 
çok önemli. Bu çok az 
bankada var. Türkiye 
Finans’taki arkadaşlar 
da birebir ilişkide çok 
güçlüler.

Zeki Çam kimdir?
1964 Adıyaman doğumlu olan 
Zeki Çam, 1987’de Çukurova 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler İngilizce Bölümü’nden 
mezun oldu. 1989 yılında ban-
kacılık hayatına başladı ve 13 
yıl Yapı Kredi’de çalıştıktan 
sonra 2002 yılında Türkiye Fi-
nans ailesine katıldı. O yıldan 
beri de Türkiye Finans’ta mü-
dür olarak görev yapmakta. 
Evli ve Beyza adında bir kızı, 
Oğuzhan ve Kamer adında 
iki oğlu var. 

Bir Müşteri
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URFA’NıN SEVİlEN 
DOKTORU: 

AYŞE GÖlCÜK

Türkiye Finans’ın, Urfa’daki müşterilerin-
den birisi de Doktor Ayşe Gölcük. 1973 yılın-
da Diyarbakır’da doğan Gölcük, ilk orta ve lise 
öğrenimini Diyarbakır’da birincilikle bitirdikten 
sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni ta-
mamlamış. Konya Selçuk Üniversitesi’nde gö-
ğüs hastalıkları ihtisasını yapan Gölcük, mec-
buri hizmet için Şanlıurfa’ya gelmiş ve Araştırma 
Hastanesi’ne tayin edilmiş. 6 yıldır burada çalı-
şan Gölcük, güler yüzlü ve pozitif tavırlarıyla va-
tandaşlar tarafından çok seviliyor. 

Ayşe Hanım güler yüzlü oluşunu, kendi ço-
cukluğuna bağlıyor. 10 kişilik bir ailede büyüyen 
Gölcük, kalabalık ve geniş bir ailede ilişkilerin çok 
daha sıcak olduğunu ve insani değerlerin daha 
iyi verildiğini düşünüyor. Doktor olmaya da an-
nesinin kronik hastalıkları ve hastanede fiş almak 
(muayene olmak ) için saatlerce sırada bekleme-
si üzerine çok küçükken karar vermiş. O günle-
ri şu şekilde anlatıyor Gölcük: “20–30 yıl önce 
Anadolu’da hekim sayısının azlığı, toplumdaki 
sağlık sorunları, çok daha fazla idi. Şu anda tabii 
ki sorunların çoğu azaldı. Mesleğimin çok saygın 
olması, insanlara yardım etmek, dertlerine der-
man olmak çok güzel. Özellikle bulunduğum böl-
gede göğüs hastalıklarının yoğun olması çalışma 
azmimi biraz daha fazla arttırıyor. Astım, koah gibi 
gittikçe insidansı artan hastalıklarla karşı karşıya-
yız.  Gün boyu poliklinik muayeneleri, acil nöbet 
derken günü nasıl bittiğini anlayamıyoruz. Akşam 
eve gittiğimde günün yorgunluğunu unutmak ve 

anne olarak çocuklarıma zaman ayırmak mecbu-
riyetindeyim. Çoğu zaman kapıdan girer girmez 
mutfakta yemek hazırlamak, çocukların derslerine 
yardımcı olmak için kendi kişisel ihtiyaç ve sos-
yal yaşantımızdan feragat etmekteyiz. Ancak gün 
boyu olan yorgunluğumuz, çocuklarımızın gülüm-
semesi, sarılması ile son buluyor.”

“Allah razı olsun” 
demeleri yetiyor

Doktorluk mesleğinin çok fedakârlık istediğini 
belirten Gölcük, “Hastalarımızın hayır duaları ça-
lışma şevkimizi kamçılıyor. Zaman zaman olum-
suzluklarla karşılaşıyoruz. Hastalarımızın eğitim 
seviyesinin düşük oluşu, tedaviye direnç, hasta 
eğitiminin yetersiz olması bunlardan birkaç ta-
nesi. Ancak çalışarak, hekimlik yanında eğitmen 
olarak da toplumu bilinçlendirmek görevi bize 
düşüyor. Devlet hastanesinde görev yapmak, 
üniversite hastanesinde görev yapmak gibi de-
ğil. Hasta yoğunluğu çok fazla, bazen nöbet 
sonraları hiç uyumadan poliklinik hizmetine de-
vam ediyoruz. Ortalama günde 70–80 hasta ba-
kıyoruz” diyor. Ayşe Hanım, Urfa’daki hastalıkla-
rın nedenini tütün kullanımı, tahıl polenleri, hijyen 
yetersizliği, sık geçirilen solunum yolu enfeksi-
yonları, gebelikte yetersiz beslenme, tüberküloz 
ve kalabalık aile olarak sıralıyor. Solunum yolu 
hastalıklarının çok sık görüldüğünün altını çizen 
Gölcük, bazı hastalarımda tüm ailede astım tes-
pit ettiklerini de anlatıyor. Buna karşın, hastaların 
düzenli ilaç kullanımının neredeyse %5-10’ları 
geçmediğini söylüyor. “Bu noktada bize çok iş 
düşüyor” diyen Gölcük, sözlerini şu şekilde sür-
dürüyor: “Mesleğimin kutsallığına çok inandığım 
için insanlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalı-
şıyorum. Hastalarımızla aile gibi oluyoruz. Kendi 
çocuğumuz anne ve babamız gibi ilgileniyoruz. 
Tıp eğitimi, fakülteyi, ihtisası tamamlamakla 
bitmiyor. Ömür boyu eğitim gerekiyor. Mesle-
ğimizde yeni gelişmeleri tedavi yöntemlerini 
sürekli yenilemek gerekiyor. Küçükken ilkokul, 
ortaokul ve lisede ailem kalabalık olduğu için 
onların uyumalarını, sessiz bir ortamın oluşma-
sını beklerdim. Daha sonra sabahlardım. Günler 
çoğu zaman böyle geçerdi. Çok az uyurum. Ço-
cukluğumdan beri günde iki üç saat yeterli olur. 
Bazen 24 saatin güne sığmadığını ve çok hızlı 
geliştiğini düşünürüm. Hastane, çocuklar, eşim 
ve ev işleri derken, geçiverir zaman. Günün so-
nunda artık çok bitkin olduğumda iki saatlik uyku 
tüm yorgunluğumu alır. Ben, sorumluluk sahibi 
her bireyin bu ülkede işini en iyi şekilde yapması 
gerektiğine inanıyorum.”ŞU
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İki küçük çocuk bilgisayar başında kavga 
ediyorlar. Sorun bir bilgisayar oyunu… Ev sahi-
bi olan çocuk, abisine arkadaşını şikayet ediyor. 
Çocukluğu sokaklarda geçmiş ağabey kendisin-
den 10 yaş küçük kardeşine dönüp şöyle diyor: 
“Niye kavga ediyorsunuz bu bilgisayar için anla-
mıyorum. Madem basketbol oynamak istiyorsu-
nuz, neden bir makine başında kavga ediyorsu-
nuz? Bak dışarıda pota var. Evde de basketbol 
topu. Çıkıp oynasanıza!”

Ne olduysa zaten bir 10 yılda oldu. Hayatımızı 
kolaylaştıran İnternet, çocuklarımızın hayatından 
da sanki bir şeyleri götürdü. Çocukluğu 2000’li 
yıllardan önce yaşamış olanlarımız, annelerin ak-
şam yemeği vakti çocuklarını nasıl sokaktan top-
ladığını iyi bilir. Önce sokağın başından yumuşak 
tonlu bir kadın sesi duyulurdu: “Aliiiiiiiiiiiiiii……… 
Hadi eve oğlum… Akşam oldu…” “Birazdan 
geliyorum anneee!” Arkasından kızgın bir anne 
sesi: “Hemen diyorum sana!” “Tamam anne!” 

diyen bir çocuk sesini duyardınız ama bilirdiniz, 
tamam dese de nasıl olsa hemen eve gitmeye-
cek. Ve sonra annenin daha da kızmış sesi du-
yulacak sokağın başından. “Baban işten geldi, 
yemek yiyeceğiz, bak hâlâ geliyor mu?” 

Artık limiti zorlamaya başladığını anlardı ço-
cuk bu son ses tonundan… Akşam olunca, gün 
batınca, çocuk sesleri kesilirdi sokaklarda… 
Oysa şimdi, neredeyse hiç duyulmuyor… 

Akşama kadar hem arkadaşlık edinir, hem 
de spor yapardı çocuklar. Şimdi biraz çocuklu-
ğumuza geri dönelim. Bilgisayarları ve interneti 
ortadan kaldırın ve o çocuk oyunlarını hatırlayın. 

Gazoz kapağından oyuncaklar

Örneğin saklambaç en bilindik oyundur. Şim-
diki çocukları bilmiyoruz ama, belli bir yaşın üstün-
deki hemen hemen herkes bu oyunu oynamıştır. 
Şehirlerde inşaatlar, evlerin arkası en iyi saklan-
ma yeriyken, köylerde çalılar, ağaçların arkası ve 
neredeyse bütün arazi saklanmak için idealdir. 
Zaten artık çocukların, sosyal alanların darlaştığı 
kentlerde bu oyunu oynaması da zor.  

Belki de çocukluk deyince ilk akla gelen oyun-
lardan birisi miskettir. Günümüzde arada sırada 
saklambaç oynayan çocukları görseniz de, mis-
ket oynayanlara neredeyse rastlamazsınız. Cam 
veya demir misketler çocuklar için bir zamanlar 
en değerli şeylerdi. En gözü pek çocuk, en fazla 
misket üter, sonra da bir hazine gibi saklardı onu. 
Kimisi toprağın altına gömerdi, kimisi ninesinin 
sandığının dibine saklardı. Sanki birisi gelip onu 
çalacak gibi… Miskete benzer bir de mazı vardır. 
Bilmiyorum bilir misiniz? Çünkü her yerde, özellik-
le kentlerde oynanmaz mazı. Çünkü cam ve de-K
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Kaybolan 

Çocuk Oyunları
Zaman ne hızlı tüketiyor her şeyi… Bilgisayar ve internet 

hayatımıza o kadar hızlı girdi ki, sadece çocuklarımız değil, biz 
bile unuttuk, “Birdirbir”leri, “Çelik Çomak”ları, “Beş Taşları.” 
Akşamları çocuğunu sokaktan evine çağıran annenin sesi du-
yulmuyor uzun zamandır. Çünkü bütün çocuklar bilgisayar ba-
şında, son teknoloji silahları ve bombaları öğreniyor. 
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mir misketler yerine, bodur ağaçlardan (çalılardan) 
toplanan doğal bir oyuncaktır. Onu parayla satın 
almazsınız ama misket kadar değerlidir. Çünkü 
çalılarda yılda bir defa olgunlaşır ve köy çocukları 
keçiler yemeden gidip toplamalıdır hazineyi dağ-
lardan. 

Aslında çocukluğumuzun oyunları, belli bir 
dönemin ekonomisini de ele verir. Örneğin, 
Çamlıca gazozu içilip, açık hava sinemasına gi-
dildiği zamanlarda, çocuklar için gazozdan daha 
değerli birşey olmuştur. O da gazozların kapak-
ları. Dövülerek, yuvarlak hale getirilir, açılır… Bir 
nevi demir ustalığının ilk çıraklığı gibidir… Sonra, 
üzerine vurularak diğer çocukların gazoz kapak-
ları ütülür. Tabi şimdi bilgisayarlar gibi gazozla-
rın kapakları da değişti. Kutu kolalar var artık, 
şişe gazozların kapakları bile plastikten, haliyle 
de oynamaya da pek müsait değil. 

Çelik çomak ve birdirbir unutuldu

Elbetteki çelik çomak unutulmaz oyunlardan 
birisidir. Bunun için illaki boş arazi şarttır. Çünkü 
çeliği mümkün olduğunca ileriye fırlatmak gerekir 
ki, bol sayı elde edilebilsin. Bu oyun, çeliği yaka-
lamak zorunda olan çocuklar için tehlikeli olmak-
la birlikte, çocukların reflekslerini geliştirir. Yine 
bir refleks oyunu olan “beştaş”ı da unutmamak 
gerekir. Sanırım bu oyunu oynayan kişi sayısı da 
aynıdır. Saklambaç gibi basit değildir. Öncelikle 
ele avuca gelen, düzgün beş taş bulmak gerekir. 
Mümkün olduğunca onu elin üstünde ve altında 
zıplatmak gerekir ki, bol skor yapılsın ve oyun 
kazanılsın. İkili, üçlü sektirmeler vardır. Tabi aynı 
oyunun 20’li taşla oynanan versiyonu da vardı. 

Genelde kızların oynadığı çocuk oyunları da 
vardı. Seksek, ip atlama, bezirgâncı başı v.b. 
Buna mukabil sadece erkekler tarafından oy-
nanan, uzuneşek ve bekçili eşek gibi oyunlarda 
mevcuttu.  Bizim çocukluğumuzda dünyada her 
çocuğun oynadığı oyunlar da oynanırdı. Örne-
ğin, “kutu kutu pense” olarak bilinen oyun, ya da 
yakan top, istop dünyanın çeşitli yerlerinde de 
oynanır. (Zaten bu oyunların eğitim sistemimiz-
le birlikte sonradan ülkemize geldiği söylenir.) 
“Kutu kutu pense” oyununun daha yerli versi-
yonu, biraz daha farklılaşarak “yağ satarım bal 
satarım” oyunu olmuştu. Bu oyun da çocukları 
koşturduğu için, fiziksel gelişimleri açısından 
önemliydi. “Birdirbir” oyunu da bugün neredey-
se tamamen kaybolanlardan. Tabi bütün bun-
larla birlikte, onların yaratıcılığını ve el becerisini 
geliştiren oyunlar da vardı. Örneğin kağnı yap-
mak. Küçük bir otomobil inşa etmek demekti. 
Bunun için tekerlek, direksiyon düşünürdünüz. 
Hem zihinsel, hem fiziksel, hem de sosyal açı-

dan gelişirdiniz. Bugün bu oyunların birçoğu gitti. 
Peki şimdi çocuklarımız ne oynuyor? Bilgisayar 
başında, futbol, basketbol gibi biraz daha ma-
sum kabul edilebilecek oyunlar olmakla birlikte, 
yoğun olarak şiddet içerikli oyunlar oynanıyor. 
Kız çocuklarının makyaj yapıp, elbise giydirdiği, 
tüketimi özendiren oyunlar bile bunların yanında 
masum kalıyor. 

 Bugün ise bilgisayar teknolojisi ile birlikte ço-
cuk oyunlarındaki değişim beraberinde birçok riski 
de getiriyor. Örneğin, birçok bilgisayar oyunu şid-
dette davetiye çıkarıyor. Bununla birlikte, çocukla-
rın hareket kabiliyetini kısıtladığı için anatomilerini 
bozuyor ve sağlıklı gelişimlerini engelliyor. Çocuk-
lar bütün gün bilgisayara baktıkları için gözleri bo-
zuluyor. Bütün bunlarla birlikte asosyal insanların 
yetişmesine neden oluyor. Gelecek nesiller daha 
az paylaşımcı, daha bencil oluyor, sosyal anlamda 
onları soyutluyor. Bilgisayar ekranına devamlı bak-
maları gözlerini de bozuyor. 

Sonuç olarak bakıyorsunuz ki, paylaşımın yerini 
toplu katliamlar ve hiç durmadan tüketen toplum 
almış. Artık mahallelerde çocuğunu çağıran anne-
lerin sesi kesildi. Çelik çomaklar, birdirbirler, beş 
taşlar unutulmaya başlandı. Çünkü artık bütün ço-
cuklar evde, son model silahların ne işe yaradıkla-
rını öğreniyor.
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Kriz ortamında satışta başarının yolu; artık en kıt kaynak konumuna gelen 
“müşteriyi” tanımaktan, satışı anlamaktan, satış yöntem ve süreçlerini “müşteri 
odaklı” kalarak sorgulamaktan geçer. Satış ekiplerine sahip satış şirketlerinin, 
kriz zamanlarında yapmaları gereken de budur ve bu olmalıdır. Hiç bir şirketin, 
yaşanan bu büyük kriz ortamında, krizin olmadığı zamanlardaki gibi davranma, 
satış yapma ve değişmeden kalma lüksü yoktur. Unutulmamalıdır ki; sonuçlar 
her zaman o sonucu üretecek sistemlere, yöntemlere ve yaklaşımlara bağlıdır.
Satış; satış yöntem ve süreçlerinin girdisine bağlı bir iş olduğu için de, koşul-
ların değiştiği durumlarda istenilen sonuçları almak, ancak girdilerin değiş-
mesiyle mümkün olacaktır. 

Kriz Ortamında 

Satışta Başarıyı 

Yakalamak

Yaşanan ekonomik krizin olumsuz etkilerinin 
artan oranda hissedilmeye başlandığı bu günler-
de, satış organizasyonlarına ve ekiplerine sahip 
şirketler için benden satış ve satış yönetimi ko-
nusunda bir yazı yazmam istendiğinde, aşağıda 
okuyacağınız türden yanlışların yapıldığını çok 
sık gördüğüm satış dünyasının pratiğini, bu dün-
yanın aktörlerine farklı bir bakış açısıyla anlatma-
yı uygun gördüm.

Bu sebeple; bu yazının yazılmasındaki amaç: 
satışların düştüğü, müşterinin alım gücünün 
zayıfladığı ve üretim ile satış arasındaki ilişkinin 
gerildiği, zorlandığı ve sorgulandığı yaşamakta 
olduğumuz ekonomik kriz ortamında,  satıştan 
sorumlu yöneticilere ve satış elemanlarına satış-
ta başarı oranlarını artırma adına düşünme fırsatı 
yaratacak ortam yaratmaktır.

Satışta başarı; satış ekibindeki her satış ele-
manının ürüne uygun “Doğru Satış” Yöntemi-
ni bilmesine ve kullanmasına bağlıdır. Satışta 
sonucu etkileyen diğer faktörler bundan sonra 
gelir. Müşterilerin alım güçlerinin zayıfladığı ve 
satışların düştüğü kriz ortamları, satış ağırlıklı 
çalışan şirketlerin satış yöntemlerini ve satış sü-
reçlerini sorgulamaları, eksik yanları varsa gider-
meleri ve düzeltmeleri için, krizlerin yaşanmadığı 
ve işlerin tıkırında yürüdüğü dönemlerden daha 
fazla fırsat sunar. Satış ekiplerine sahip büyük 
satış şirketlerinin, kriz zamanlarında yapmaları 
gereken de budur ve bu olmalıdır. Satışta başa-
rı, satışı tanımaktan, anlamaktan ve satış ekibi 

içindeki her satış elemanının ortak bir yaklaşım 
kullanarak müşteriye aynı satış sistemiyle gitme-
sinden geçer.

Satış odaklı çalışan şirketlerin satışta başarılı 
olabilmeleri için herşeyden önce satış ekiplerin-
deki satış elemanlarının “Nasıl bir satış sistemi 
içinde satış yaptıklarını” bilmeleri ve bu satış sis-
temi içinde aynı dili konuşup aynı atmosferi so-
lumaları ve aynı satış sistemiyle müşteriye gitme-
leri gerekir. Bu sebeple; satış teşkilatı içinde “Dil, 
Düşünce, Sistem ve Yöntem Birliği” sağlanmak 
zorundadır.

Satış, sonuç almaktır

Birçok şirkette satış eğitimleri verirken sürekli 
karşılaştığım ve yaşadığım bir gerçek varki beni 
hep şaşırtmıştır. Bugüne kadar birçok eğitimde 
ve konuşmam da “Satış nedir?” diye sorarak ta-
nımlamalarını istediğimde, beni dinleyen kişi sa-
yısı kadar satış tanımının ortaya çıktığını gördüm. 
Bu çok doğaldı, çünkü satış farklı tanımlamalara 
açık bir kavramdı, fakat doğal olmayan aynı sa-
tış ekibinde bulunan, aynı ürünü aynı satış sis-
temi içinde satan satış elemanlarının satışı farklı 
tanımlamalarıydı. İşte bu olmamalıydı. Çünkü 
insan bir şeyden ne anlıyorsa onu davranışına 
yansıtır. Eğer, aynı ürünü satan bir satış ekibin-
de herkes satışı farklı tanımlıyorsa ve kafalarında 
satışın içini farklı dolduruyorlarsa hiç kuşku yokki 

Yazı:
İlhan Ürkmez
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İlhan Ürkmez kimdir?
ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakül-

tesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 
Bölümü’nden mezun olan İlhan Ürkmez, 
lisansüstü eğitimini yine ODTÜ Yönetim ve 
Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. 

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası, 
ölçekte faaliyet gösteren yerli ve yabancı 
şirketlerde İnsan Kaynakları ve Eğitim Uz-
manlığı, Satış Eğitim Koordinatörlüğü, İn-
san Kaynakları Müdürlüğü, Eğitim Program 
Yöneticiliği ve Danışmanlığı, İnsan Kaynak-
ları Direktörlüğü görevlerinde bulundu. 

Bu konularda şimdiye kadar yurt içi ve 
yurt dışında çok sayıda şirkete eğitim ve-
ren İlhan Ürkmez’in çoğu satış konusunda 
12 kitabı mevcuttur. Evli ve iki çocuk baba-
sı olan İlhan Ürkmez, şu anda yurt dışında 
yaşamakta ve farklı ülkelerde faaliyet gös-
teren büyük bir firmanın İnsan Kaynakları 
Direktörü olarak görev yapmaktadır.

sahaya çıktıklarında ve müşteri ile karşı karşıya 
geldiklerinde bu satış elemanlarının davranışları 
da satıştan ne anladıklarıyla doğru orantılı olarak 
farklılıklar gösterecektir.

Bir satış ekibinde satılan ürünler aynıysa ve bu 
ürünler her yerde aynı satış yöntemi ile satılıyor-
sa, o satış ekibindeki her bir satış elemanından 
aynı satış sürecini ve yöntemini kullanması, aynı 
dili konuşup aynı davranışları yapması beklenir. 
Satış ekibindeki satış elemanlarının satışa ilişkin 
bilgileri farklıysa düşünceleri, düşünceleri farklıy-
sa iletişim dilleri ve iletişim dilleri de farklıysa dav-
ranışları da farklı olacaktır. Bütün bu alanlardaki 
farklılıklar ise hiç kuşku yokki satışta sonuçları ve 
müşteri memnuniyetini farklılaştıracaktır.

Satışın; bir şirketin dış dünya ile iletişim kur-
duğu kapı özelliğini görmesinden dolayı ortaya 
çıkan bu farklılıklar o şirkete yarar değil zarar geti-
rir. Diğer taraftan nasıl ki; aynı satış takımının satış 
elemanları satışın tanımını farklı yapabiliyorlarsa, 
aynı şekilde uyguladıkları satış yöntemini de farklı 
tanımlayabilirler. İşte bu durum dışarıdan bakıldı-
ğında masum bir durum olarak görülebilir, ama 
sonucu pek de öyle değildir ve satış kaybı, müş-
teri memnuniyetsizliği ve zarar olarak ortaya çı-
kar. Yakın bir zamanda bir firmaya verdiğim satış 
eğitiminde katılımcılara birer A4 kağıdı vererek şu 
soruyu cevaplamalarını istemiştim: “Satış nedir? 
Nasıl tanımlarsınız?” Katılımcıların verdiği cevap-
lar katılımcı sayısı kadar çeşitlilik göstermişti. Her 
katılımcı satışı farklı bir bakış açısıyla tanımlamış, 
satış sürecini farklı sınıflandırmıştı. Dikkatimi en 
çok çeken nokta ise her katılımcının yazdıklarının 
bilinen klasik doğrusal satış yaklaşımının ürünleri 
olmasıydı. En garip olanı ise bu şirketin sattığı ürü-
nün maddi değeri yüksek ürün oluşundan dolayı 
farklı bir satış uygulaması gerektirdiğiydi.

Talep yaratan satış mı, 
talebi karşılayan satış mı?

Aynı gruba daha sonra şu soruyu sormuş-
tum; “Sizler her gün pazara çıktığınızda sizin sa-
tış davranışınızı oluşturan ve yönlendiren etken, 
müşteri talebi yaratmak mı, yoksa müşteri tale-
bini karşılamak mı?”. Bu soruyu sorduktan sonra 
salondaki sessizliği ve katılımcıların bu soruyu 
cevaplamaktaki sıkıntıları ve çaresiz bana bakış-
ları hala gözümün önündedir.

“Talep karşılayan satışların satış dinamiği ve 
süreci ile talep yaratan satışların satış dinamiği 
ve süreci birbirinden çok farklıdır. Bu farklılık kü-
çük ve önemsenmeyecek bir farklılık değil, gece 
ile gündüz arasındaki farklılığa benzer cidden 

büyük bir farklılıktır.”, diyerek devam ettiğim ko-
nuşmamda eğitimin ilk oturumundaki son soruyu 
sormuştum; “Sizler talep karşılayan bir satış mı,  
yoksa talep yaratan bir satış mı yapıyorsunuz?” 
Cevaplarını kimseye göstermeden bir kağıda ya-
zarak bana vermelerini istemiştim. Salonda ki 22 
satış elemanından bu soruya 14`ü talep karşıla-
yan satış, 8`i ise talep yaratan satış yaptıklarını 
belirtmişlerdi.

Cevapların aynı satışı yapan, aynı şirkette ça-
lışan ve aynı ürünü satan satış ekibi tarafından 
bu denli farklılık göstermesi çok ilginçti. Bu du-
rum, firmayla yapacağımız üç günlük satış eğiti-
minin o firma ve firmanın satış ekibi için ne kadar 
önemli olduğunu gösteren çok önemli bir veriydi.

Müşterinin konumu dikkate alınarak bir di-

Satış odaklı 
çalışan şir-
ketlerin sa-
tışta başarılı 
olabilmeleri 
için herşey-
den önce 
satış ekiple-
rindeki satış 
elemanları-
nın “Nasıl bir 
satış sistemi 
içinde satış 
yaptıklarını” 
bilmeleri ve 
bu satış sis-
temi içinde 
aynı dili ko-
nuşup aynı 
atmosferi 
solumaları 
ve aynı satış 
sistemiyle 
müşteriye 
gitmeleri 
gerekir.

Kriz Ortamında 

Satışta Başarıyı 

Yakalamak
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ğer ifadeyle en temelde müşterinin “satınalma 
davranışı”na ve “karar verme süreci”ne bakarak 
farklı satış yöntemlerinden bahsetmek mümkün-
dür. Örneğin; talep yaratan satış ve talep karşı-
layan satış, ya da tek görüşmede ve tek sefer-
de gerçekleşen satış ile aynı müşteriye yönelik 
tekrarlayan görüşmelerde bitirilen ve birden çok 
görüşme gerektiren tekrar eden satış.

- Bir an için durup düşünelim ve belirtmiş ol-
duğum dört farklı satış yaklaşımını sorgulayalım;

- Acaba aralarında nasıl bir farklılık vardır?
- Satış süreci hepsinde aynı şekilde mi yürür?
- Müşteri davranışları her bir satış yönteminde 

aynı mıdır?

- Müşteri karar alma süreci her bir satışta 
nasıl işler?

- Bir satış yönteminde satış yapmaya alış-
mış herhangi bir satış elemanı diğer satış yön-
temlerinde de başarılı olabilir mi?

- Bir satış yönteminin o yöntemi uygulayan 
satış elemanında olmasını istediği “yetkinlikler” 
ile diğer satış yöntemlerinin satış elemanında 
olmasını istedeği “yetkinlikler” aynı mıdır?

- Her bir satış alanında satış ekibi yöneten 
satış yöneticileri, diğer satış alanında ki yöne-
ticilerden farklı neleri bilmelidir ve neleri farklı 
yapmalıdır?

Satışın; birçok sebepten dolayı farklı işle-
yen satış süreçlerine sahip olduğunu bilmeyen 
satış yöneticisi ve satış elemanları, satışa tek 
bir perspektiften bakarak aslında satış perfor-
manslarını düşürmekte ve yaratıcılıklarını engel-
lemektedirler. Bu sebeple; her satış aktivitesi, 
tek bir satış tanımıyla ve tek bir satış süreciyle 
tanımlanamaz. Satışı çok iyi bilmek gerekir. 

Satış öyle bir genel kelimedir ki içine ne 
koyarsanız alacak büyüklüktedir. Oysa satı-
şın genel anlamının iflas ettiği ekonomik yapı 
içinde yaşıyoruz. Ürünler değişiyor, müşteriler 
değişiyor, müşteri ihtiyaç ve istekleri değişiyor. 
Bütün bu değişimlerin olduğu bir ortamda hiç 
kuşku yokki satış da değişiyor. Değeri 50 TL 
ya da 500 TL olan bir ürünü satmak ile değeri 
5000 TL olan bir ürünü satmak farklı satış sü-
reçleri ve yaklaşımları gerektirir. Aynı zaman 
da tek görüşmede ve tek seferde gerçekleşen 
satışlar ile aynı müşteriye yönelik tekrarlayan 
görüşmelerde bitirilen ve birden çok görüşme 
gerektiren tekrar eden satışlar arasında da sa-
tış süreci, müşteri ilişkileri ve satış elemanın 
sahip olması gereken bilgiler, beceriler ve yet-
kinlikler açısından da farklılıklar vardır. Böyle 
bir farklılık hiç kuşku yok ki talep yaratan ve 
talep karşılayan satışlar için de geçerlidir. O 
halde tek bir genel satıştan söz etmek günü-
müzde artık imkânsız hale gelmiştir.

Talep yaratan satış yapmak zordur

Talep karşılayan satış türünde zaten satı-
nalmaya hazır bir müşteri vardır. Çoğunlukla 
da müşteri ürünün özelliklerini ve faydalarını 
biliyordur. Böyle bir durumda satış elemanının 
görevi; müşteri ziyareti yapmak, siparişi almak 
ve o satış ziyaretini satış ile sonuçlandırmaktır. 
Böyle bir satış ortamında satış elemanı talep 
yaratmaz, zaten var olan talebi doğrudan satı-
şa geçerek karşılar.

Talep yaratan satış türünde ise satış elema-

YÖNETİM
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yayınlanmış 
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nının sattığı ürüne bir talep yaratması gerekir. 
Diğer bir ifadeyle, müşteri bu satılan ürün hak-
kında bilgi sahibi değildir. Belki de bu ürünün 
varlığından bile haberi yoktur. Satış elemanının 
böyle bir durumda ilk işi ve amacı satış yapmak 
değil, talep yaratmak olmalıdır. Müşteriye önce 
ürünü tanıtmalı ve ürüne yönelik bir talep oluş-
turmalıdır.(Talep yaratmadan satış yapılmaz)

“Talep Yaratan Satış” yapmak, “Talep Kar-
şılayan Satış” yapmaktan zordur ve farklı satış 
stratejisi ve yaklaşımı gerektirir. Her iki satış 
türü satış elamanlarından farklı bilgi, beceri ve 
yetkinlik ister. Bu sebeple; mesela talep karşı-
layan satışta uzmanlaşmış ve başarılı olan bir 
satış elemanı, talep yaratan satışın yapıldığı 
satış sürecinde ve satış ortamlarında aynı ba-
şarıyı gösteremeyebilir. Satış elemanının, satı-
şa yönelik bilgi ve becerisi talep yaratan satış-
larda, talep karşılayan satışlarda olduğundan 
daha fazla önemlidir. Çünkü müşterinin ürünün 
ya da hizmetin kalitesine yönelik algısında sa-
tış elemanının, satış sürecini yönetmedeki per-
formansı etkili ve belirleyici olur.

“Talep Yaratan Satış” ile “Talep Karşılayan 
Satış” arasındaki farklılığa benzer farklılıklar 
hiç kuşku yok ki “Tek görüşmede ve tek se-
ferde gerçekleşen satışlar” ile “Aynı müşteriye 
yönelik, tekrarlayan görüşmelerde bitirilen ve 
birden çok görüşme gerektiren büyük ölçekli 
satışlar” arasında da vardır.

Tek görüşmede ve tek seferde gerçekleşen 
satışlar (Bundan böyle “A Tipi Satışlar” diye-
ceğim) ile aynı müşteriye yönelik tekrarlayan 
görüşmelerde bitirilen ve birden çok görüşme 
gerektiren tekrar eden satışlar (Bundan böyle 
“B Tipi Satışlar” diyeceğim) arasında “satış di-
namiği ve stratejisi” açısından çok büyük fark-
lılıklar vardır. Birinci satış türü için kullanılan 
satış yöntemi ve stratejisi ikinci, satış türü için 
pek çok açıdan satışın başarıyla sonuçlandırıl-
masını önleyici engeller olarak karşımıza çıkar.

A tipi satış sürecinde satış elemanının müş-
teriyle kuracağı iletişim dili ve ilişki atmosferi ile 
B tipi satış sürecindeki satış elemanının müş-
teriyle olan iletişimi ve ilişki düzeyi farklılıklar 
gösterir ve farklı beceriler, farklı yaklaşımlar ve 
stratejiler gerektirir.

Bunca yıllık tecrübelerime dayanarak belirt-
meliyim ki; tek bir görüşmede gerçekleşen A 
tipi satışlar için geçerli olan satış yaklaşımının, 
tekrarlayan ve birden çok görüşme gerektiren 
B tipi satış sürecinde de aynen olduğu gibi kul-
lanılması, satışta başarısızlığın en büyük sebe-
bi olarak görülmelidir. A tipi satışlar ile B tipi 
satışlar arasındaki farklılığın en büyük sebebi, 
satışın merkezindeki müşterinin ihtiyaçlarının, 

beklentilerinin, istek ve davranışlarının farklı 
oluşundan kaynaklanır.

B tipi satışlardaki müşteri davranışı ile A 
tipi satışlardaki müşteri davranışı arasındaki 
farklılıklar hiç kuşku yok ki satış elemanına bu 
farklılığa göre davranma ve satış sürecini bu 
farklılığa göre oluşturma sorumluluğu yükler.

A tipi satışlar için çoğunlukla müşteri ile ya-
pılacak tek bir görüşme yeterlidir. Fakat B tipi 
satışlar için aynı şeyi söylemek zordur. Çünkü; 
bu tür satışlar tekrarlayan satışlardan dolayı 
kümülatif getirisine bakıldığında, hem yüksek 
değerli ve maddi getirisi büyük olan satışlardır, 
hem de bu tür satışların sonuçlandırılması A 
tipi satışlara göre hemen gerçekleşmeyebilir. 
Bu sebepten; tekrar eden müşteri ziyaretlerinin 
yapılması sebebiyle zaman alır ve emek ister. 
A tipi satışlarda başarı ile kullanılan ve satış 
elemanına zaferler kazandıran bir satış yönte-
mi, B tipi satış sürecinde satış elemanının ba-
şarısızlığına sebep olabilir.

Ekonomik krizin etkisinin en ağır şekilde 
hissedilmeye başlandığı günümüzde, satış 
ekiplerini yöneten satış yöneticilerinin ve satış 
alanında görev yapan her kademedeki satış 
elemanlarının yukarıda anlattığım çerçevede 
satış yöntem ve süreçlerini tekrardan gözden 
geçirmeleri ve “müşterinin” en kıt kaynak ol-
duğu günümüzde “müşteri odaklı” kalarak sa-
tış yapmaları için sorumluluğu kendilerine ait 
alanlarda gerekli düzeltmeleri yapmaları büyük 
önem taşımaktadır.

Müşterinin alım gücünün zayıfladığı ve 
satışların düştüğü kriz ortamları, satış ağır-
lıklı çalışan şirketlerin satış yöntemlerini ve 
satış süreçlerini sorgulamaları, eksik yanları 
varsa gidermeleri ve düzeltmeleri için, krizle-
rin yaşanmadığı ve işlerin tıkırında yürüdüğü 
dönemlerden daha fazla fırsat sunar. Satış 
ekiplerine sahip büyük satış şirketlerinin, kriz 
zamanlarında yapmaları gereken de budur ve 
bu olmalıdır. (Not:Bu konuda daha fazla bilgi 
için Hayat Yayınları`n dan çıkan “Satışı Anla-
mak” kitaplarıma bakılabilir.)

Satışın; bir 
şirketin dış 
dünya ile 
iletişim kur-
duğu kapı 
özelliğini 
görmesin-
den dolayı 
ortaya 
çıkan  
farklılıklar 
o şirkete 
yarar değil 
zarar getirir.
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İnsan dünyaya geldiğinden beri hep 
mutluluğu aramış-

tır. Bu arayış 
bazen çıkmaz-
lara girerken, 

bazen de in-
sanı alabildiğine 

sürura gark eden bir 
neticeyi ortaya çıkarmıştır. 

Bugünün insanı çoğu kez mutluluğu, ulaşıl-
ması gereken bir hedef, belki de Kaf Dağı’nın 
arkasında var olan bir mekân olarak algılamakta. 
İster istemez insan böyle bir durum karşısında 
şöyle bir soru sormak ihtiyacını duyuyor:

“Mutluluk nerededir?” 
Mutluluğu varılacak bir hedef değil, yaşanan 

bir an/zaman parçası olarak algılayarak, bunun 
cevabını daha rahat verebiliriz diye düşünüyo-
rum. O zaman şöyle söylemek mümkün: 

Mutluluk, belki annenin çocuğunu tatlı bir 
okþayýþýnda…

Belki bir babanın evladına sevgi dolu bir 
bakýþýnda…

Belki küçük bir çocuğun insanı mest eden se-
vimli bir gülüþünde…

Belki ailece yenilen bir akşam yemeğinde…
Belki bir sevgilinin içten bir dokunuþunda...
Kim bilir belki de dostlarla birlikte içilen 

demli bir çayın tadýndadýr.
Mutluluk, belki de mesafeye aldır-

madan sevgiyi, saygıyı, fedakârlığı, 
karşılıklı yardımlaşmayı ve benzeri 
güzellikleri büyütebilmektedir.

Mutluluk, belki gerçek anlamda 

“Her þeye rağmen yaşamak çok güzel. Bana bu 
güzellikleri bahşedene binlerce teþekkür. Beni in-
san olarak yaratana sonsuz minnet” diyebilmek-
tedir. Bize insanca aramak düþer…

Mutlu ve sağlıklı aile
Her insan saðlýklý ve mutlu bir aileye sahip 

olmak ister. Çünkü saðlam bir aile huzur ve 
mutluluðun temel kaynaðýdýr.

Peki, ailemiz saðlam mý? Bu soruyu kendi-
nize sorup cevabýný bulmak, mutlu ve huzurlu 
olmak isteyen herkesin hakkıdır.  İnsanlar ara-
sında mutlu ilişkileri incelediğimizde temelinde 
aile bireylerinin ve özellikle de kadýn ile erkeðin 
birbirlerine bakýþlarýndaki olumlu düþüncenin 
var olduðunu görüyoruz. Zaten kadýn ve erkek 
arasýndaki baðýn ömür boyu mutlu ve baþarýlý bir 
þekilde sürmesi için birlikte atılan temellerinin çok 
saðlam olmasý gereklidir. Aile toplumun en kü-
çük birimidir. Toplumlarý fertlerin bir araya gelme-
si ile oluþan aileler oluþturur. Fertlerin mutluluðu 
ve huzuru ailenin huzurunu, ailenin huzuru bir 

toplumun mutlu ve huzurlu olmasýný 
saðlar. Aile mutluluðu bir anlamda 
fertlerin bir akýl, bir gönül oluþturma 

isteðidir. Bir kiþinin çabasý veya 
fedakârlýðý, aileyi mutluluða taþýmaya 
ve mutluluðun önündeki engelleri 
kaldýrmaya yetmez. Mutlaka birlikte, 
koordineli ve topyekûn bir çalýþma 
ister. “Ben” yerine “Biz” ruhu taþýyan 
aileler, uzun ömürlü olmuþ, huzur ve 
mutluluklarý da devam etmiþtir.

Bir ailede iyi bir karşılıklı iletiþim var-
sa, eþler bu davranýþlarýyla çocuklarýna 

da örnek olmuþlardır. Mesela, bir erkeðin 
iþ hayatýnda baþarýlý olmasýnın, eþinin 
desteði ve yakýndan ilgisine baðlý oldu-
ğunu araştırmalar ortaya koymuştur. 

Saðlam bir aile, þu beş ayak üzerin-
de kurulan kutsal bir müessesedir:

Sevgi+Saygı+Güven+Fedakarlýk+
Hoþgörü.

Bunlardan bir tanesinin sarsýlmasý, 
aile sarsýntýsýna yol açar. Aile haya-
tında mutlu olmak isteyenler birbirini 
sevmek, birbirine saygı duymak, bir-
birine güvenmek, birbirine hoşgörülü 

A
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E 
Mutluluğun Temelinde Aile Var

Yazı:
Selim Çoraklı52

Her insan saðlýklý ve mutlu bir aileye sahip olmak ister. Çünkü saðlam bir aile, huzur ve mutluluðun temel kaynaðýdýr.
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davranmak ve karşılıklı fedakârlık yapmak zorun-
dadırlar. Aile kurumu konumu itibariyle toplumun 
temel taþlarýndan biridir. Bu sebeple aile üyeleri 
arasýndaki iliþki biçimi, bize sosyal iliþkilerin yapısı 
hakkýnda büyük ipuçlarý verecek niteliktedir. 

Günümüz aile yapýsýnýn modernleþmeyle 
birlikte bir mahiyet deðiþimine uðradýðý hemen 
hemen bütün toplumbilimciler tarafýndan kabul 
gören bir gerçek olmuþtur. 

Mutlu ailenin temeli

Ýki ayrý insanýn, daha doðrusu iki âlemin bir 
araya gelerek yeni bir âlem oluþturmalarýnýn adýdýr 
evlilik. Bu anlamda evlilik öðrenilmesi en güç sa-
natlardan biridir. Ama maalesef insanlarýn belki de 
en hafife aldýklarý iþlerinin baþýnda evlilik gelmekte-
dir. Hâlbuki birçok uzmanın deyiþi ile evlilik en güç 
sanattýr. Ama ne hikmetse biz onu en kolay elde 
ettiðimizi ve baþardýðýmýzý zannederiz. Evlilik ayný 
zamanda güzel ve etkili konuþma sanatýdýr. Gü-
zel görebilme ve güzel düþünebilme becerisidir. 
Karþýnýzdakini anlayabilme ve kendinizi ona yeterli 
biçimde anlatabilme yeteneðidir. Karþýnýzdakinde 
görmek istediðiniz bütün güzellik hallerini önce 
kendinizde gerçekleþtirmeye çalýþmadýkça, evli-
likte hiçbir þey istediðiniz gibi gitmeyecektir. “Ev-
lilikte baþarý, yalnýz aradýðýn kiþiyi bulmakla deðil, 
ayný zamanda aranan kiþi olmakta” yattýðýný söyle-
yenler ne kadar haklýdýr. Saðlam, güçlü, saðlýklý ve 
huzurlu bir toplum oluþturmak isteyenler, saðlýklý 
bir yapýya sahip aileleri tesis ederek amaçlarýna 
ulaþabilirler. Evlenen çiftler, hayat anlayýþlarýný, 
“Hayat güzeldir. Allah bana güzel bir eþ verdi. 
Bu güzel hayatý yaþayabildiðim için çok mutlu-
yum. Bu mutluluðu bozacak her türlü hareketten 
sakýnmalýyým” ana fikri üzerine kurduklarý takdirde 
huzurlu bir aile hayatý yaþarlar. Evlenen insanlarýn 
durumu sakin bir denizde kayýkla yolculuða çýkan 
iki kiþiye benzer. Bu yolculuk her zaman için ayný 
þekilde ve þartlarda geçmeyebilir. Zaman içinde 
bazen rüzgâr, bazen bora, bazen fýrtýna çýkabilir. 
Denizin sakinliði bozulup, kayýk sallanýp batma 
tehlikesi geçirebilir. Böyle bir durumda iki insan-
dan her biri kayýðý batýrmamak için elinden geleni 
yapýyorsa selametle kýyýya çýkabilirler. Biri batýrmak 
ister, diðeri kurtarmak isterse, kurtulma ihtimalleri 
yüzde ellidir. Her ikisi de batýrmak için çalýþýrlarsa o 
kayýðýn su üstünde kalmasý büyük bir mucize olur. 

Saðlıklı bir aile düzeni 

Ýnsan yaratýlýþ itibariyle saðlýklý olmayý, aile 
hayatýnda mutlu ve huzurlu yaþamayý ister. Bu-

nun için elinden gelen gayreti gösterir. Ancak 
bazý hayat þartlarý istediði, saðlýklý, mutlu ve hu-
zurlu ortamý bulmasýna mani olabilir.

Ýnsanýn kendi iradesi dýþýnda meydana gelen 
bu türden þartlara tevekkül etmesinden baþka 
elinden bir þey gelmez. Ancak kendi irade-
si ile evlilik hayatýnýn saðlýklý, mutlu ve huzurlu 
olmasýný pekâlâ temin edebilir. Bunun için bazý 
ufak gayretler sarf etmesi yeterlidir.

Bir millet ve toplumun mükemmel olmasý 
aileden, eþlerin elele verip kurduklarý yuvadan 
baþlar. Bu itibarla terbiye, yuvadan baþlamalý 
ki kalýcý olsun. Yuva, terbiye esaslarý üzerine 
kurulamamýþsa, cemiyetin terbiyeli olmasý da 
düþünülemez. Hatta okullarda verilecek kusur-
suz bir talim ve terbiye, ideal insan yetiþtirmede 
çok önemli olsa da aile, verdiði ve vereceði 
þeyler açýsýndan hep önemini koruyacaktýr.

Evlilikte iletişim

Ýnsan sosyal bir varlýktýr. Bunun için birbirle-
rine maddi ve manevi birçok konuda ihtiyaçlarý 
vardýr. Bu ihtiyaçlarýn giderilmesi için ise saðlýklý 
bir iletiþim kurulmasý gerekir.

Ýnsanda hadde hesaba gelmeyen duygu ve 
düþünceler vardýr ve bunlar çoðu kez birbiri içi-
ne girmiþtir. Ýnsanýn saðlýklý iletiþim kurabilmesi 
için bu duygu ve düþüncelerine ve özellikle de 
dili ile davranýþlarýna dikkat etmesi ve bunlarý 
doðru kullanmasý gerekir.

Yapýlan araþtýrmalarýn gazetelere yansýyan 
neticelerine göre her geçen gün boþanma 
oranlarýnýn arttýðý görülmektedir.

Boþanma ve anlaþmazlýklarýn temelinde ya-
tan en önemli etken ise eþler arasýnda bir türlü 
saðlanamayan iletiþim bozukluklarý gelmek-
tedir. Yani eþler birbirleri ile doðru bir iletiþim 
kuramadýklarý için problemin çözümünü ya psi-
kologlarda, ya aile terapistlerinde ya da mah-
kemelerde aramaktadýrlar. Ýletiþim “iki insanýn 
birbirlerini anlama süreci” olarak tarif edilmek-
tedir. Deðiþik bir ifade ile iki insanýn fikirleri ve 
düþüncelerini sözlü ve fiili olarak birbirlerine 
anlatmaya çalýþmalarýdýr. “Bir mesaj alýþveriþi” 
þeklinde de tarif edilebilen iletiþimin saðlýklý 
olmasý iki tarafýn birbirlerini doðru anlamasýyla 
orantýlýdýr. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Aile, iki 
insanýn bir araya gelerek sevgi, saygı, fedakar-
lık ve karşılıklı anlayış üzerine kurdukları bir bir-
liktelik müessesesidir. Bu müessesenin mutlu 
ve huzurlu bir şekilde devam edebilmesi, aileyi 
oluþturan fertler arasýnda kurulacak doðru bir 
iletiþime baðlýdýr.

Ýki ayrý 
insanýn, 
daha 
doðrusu 
iki âlemin 
bir araya 
gelerek yeni 
bir âlem 
oluþtur-
malarýnýn 
adýdýr 
evlilik.
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DVD ARŞİV

Yönetmen: Erdal Murat Aktaş
Oyuncular: Mazhar Alanson, Güven Kıraç, Zihni Göktay, İsmail İncekara, Birsen Dürülü

Mazhar Alanson ve Güven Kıraç’ın muhteşem performanslarıyla ön plana çıkan Kirpi, 
ailecek izlenebilecek bir komedi filmi. Kirpi, Sulhi Dölek’in, 1996 Büyük Edebiyat Ödülü’nün 
de sahibi olan aynı adlı kitabından yola çıkarak senoryalaştırılmış. Kirpi’nin kahramanı 
Reşat (Mazhar Alanson) ve Tahir (Güven Kıraç) ikisi de inatçı kişilerdir… Reşat evli, bir 
çocuk babası, yaşını başını almış ama içindeki çocuğu asla büyütememiş birisidir. Hem 
ünivesiteli hem de diplomalı bir işsizdir. Tahir ise, casting ajansı sahibi, evli ama uslanmaz 
bir tiptir. İkisi de, sinsi ve gizlice intikam almaya bayılırlar. Kendilerine yapılan haksızlığı 
asla unutmazlar ve uygun zamanda intikamlarını sinsice alırlar. Bu ikili bir gün bir fatura 
kuyruğunda karşılaşınca ve birbirleriyle inatlaşmaya başlayınca, bu iş bir kan davasına 
dönüşür.

Zeitgeist
Yönetmen: Peter Joseph
Tür: Belgesel

Bu DVD’yi mutlaka bir yerden bulup izlemenizi öneririz. Dünya sistemini, finans sistemini, 
hatta inançları sorgulayan bölümleri var. Şu an belli bir kuşak arasında internetten ve 
elden ele dolaşıyor bu belgesel. Elbette her anlattığı olgunun arkasında duramayız. Lakin, 
bu belgeseli izlediğiniz de, birçok şeyi en azından yeni baştan sorgulayacaksınız. İlk kez 
2007 yılı Haziran ayında Google Video’da yayınlanan Zeitgeist, yayınlanır yayınlanmaz 
günde 70 bin, ayda yaklaşık 2 Milyon izleyenle internet tarihinin en çok izlenen ve 
toplamda dünyanın en çok indirilen filmlerinden biri olmuş. 15 Mart 2008’de dünya 
genelinde gösterim günü ilan edilmiş ve 1800 noktada özel gösterimler düzenlenmiş. 
IMDB’de 8.7 puan almış ve oylamaya katılan 11.000 kişiden 6,387’si filme 10 tam puan 
vermiş.  Bu filmin özellikle Amerikan ekonomi sistemi, İMF ve Dünya Bankası’nı anlattığı 
bölümler bir hayli ilginç. Komplo teorosi olarak da sayılabilecek bölümleri olsa da, 
inandırıcı teoriler ortaya sürdüğü bölümlerin de olduğunu vurgulamak da fayda var. Bir Amerikalı ajanın ABD’nin ülkeleri 
ele geçirme planını anlattığı bölümüde ilgiyle izleyeceksiniz. Son defa belirtelim… Belgeselde anlatılan her şey doğru ve 
her şey kusursuz demiyoruz. Ama hangi inanç sisteminden gelirseniz gelin, bir defa izlemenizi öneriyoruz. Zeitgeist, en 
azından kafanızda soru işaretleri bırakacaktır.

Şatilla’nın Çocukları
Yöneten : Mai Masri 
Tür: Belgesel

Geçtiğimiz aylarda BEKSAV Filistin konulu kısa film günleri düzenlemişti. Burada gösterilen 
filmlerden bir tanesi de, 50 dakikalık bir belgesel film olan Şatilla’nın Çocukları’ydı. Bu 
filmi temin etmek biraz zor olabilir. Ama bulabilirseniz izlemenizi tavsiye ediyoruz. Film, 
1982’de İsrail’in saldırıda bulunduğu Sabra ve Şatilla kampındaki çocukların, oyun ve 
düşlerle örülen günlük yaşamlarını anlatıyor. Orijinal adı Children of Shatila olan film, 99 
Londra Arap Filmleri Festivali’nde En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü ödülü alırken ‘98 
yılında da Palermo’da Özel Mansiyon’a değer bulunmuştu. Şatila’nın Çocukları, adı ilk kez 
1982 Sabra-Şatila katliamından sonra duyulan Şatila Kampı’nda büyümek zorunda kalan 
çocukların sürgün hayatını konu alıyor.

Kirpi
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Anouar Brahem (Enver İbrahim) 
Kaliteli etnik müzik arayanlar için bir albüm değil, 
bir sanatçı önereceğiz bu sefer. Tunus asıllı bir ud 
virtüözü Anouar Brahem (Türkçe Enver İbrahim 
olarak da okunuyor), pek fazla tanınmayan ama 
çok başarılı bir müzisyendir.  Sık sık Türkiye’ye 
konser vermeye de gelen sanatçı, Arap ve Tu-
nus müziğinin en iyi temsilcisidir. Ülkesinde dü-
ğünlerden yetişmiş ve orijinal çalışmalarıyla adını 
dünyaya duyurmuştur. Brahem’in müziklerine 
aslında birçok kişi aşinadır. Beyoğlu’nda yürür-

ken birçok kitapevi onun müziklerini çalar. Bahai, Halfaouine, Parfum de Gitane parçaları 
en bilindikleridir ve “Le Pas Du Chat Noir” parçası alır sizi götürür.  

Cinnet, Panik ve Çöküş Biz Kaybettik Aşk Da Kazanmadı
Yazar Adı : Charles P. Kindleberger
Türü   : Tarih - Ekonomi
Yayınevi : Bilgi Yayınları 

Yazar  : Mahmud Derviş
Türü  : Şiir
Yayınevi : Kitabevi

Dergimizin bu sayısında röportajı bulunan Asaf Sa-
vaş Akat, bu kitabın okunmasını tavsiye ediyordu. 
Peki “Cinnet, Panik ve Çöküş” neyi anlatıyor? Dünya-
nın önde gelen iktisatçıları arasında sayılan Charles 
P. Kindleberger’in konusunun klasik eserleri arasına 

girmiş olan Cinnet, Panik ve 
Çöküş kitabı ilk kez  1978’de 
yayınlanmış. O zaman ge-
nelde II. Dünya Savaşı ön-
cesi yaşanan krizleri ele al-
mış. Ekim 1987’deki Borsa 
krizinden sonra, 1880-1993 
arasındaki dönemi ele alır bir 
şekilde genişletilmiş. Ocak 
1990’da patlak veren ve 90’lı 
yıllar boyunca süren Uzak-
doğu krizi ile üçüncü defa 
basılmış. Yazarın ölümünden 

önce yapılan son baskısında 
ise Meksika’da ve Doğu Asya’daki krizlerin ortaya çı-
kardığı sorunların da yer verildiği geniş kapsamlı bir 
eser haline gelmiş. Artık klasikler arasına yerleşmiş 
olan “Cinnet Panik ve Çöküş’te yazar, “kökü kuruma-
yan döngüler” diye tanımladığı mali krizleri açıklarken; 
öncelikle bu konuda genel bir tanımlamaya gitmenin 
zor olduğunu, ancak spekülasyona yol açan koşullar-
la birlikte parasal boyutlarda kredinin genişlemesi ve 
mali sıkıntılarla başlayıp, panik ve ardından çöküşle 
birlikte tamamlanan kriz modelinin analizlerle çıkarsa-
malara arka plan sağladığına dikkat çekiyor. Kindle-
berger bu çalışmasında, daha önce 1929 Ekonomik 
Buhranı ile ilgili yazdığı kitapta değindiği, krizlerin de-
rinliği ve uzunluğuna neden olarak gösterdiği, ‘kriz-
lerde bir son uluslararası mercii olmaması hususunu’ 
daha da genişleterek ele alıyor.

“Biz Kaybettik Aşk da Kazanmadı”, Filistin davası-
nın şairi Mahmut Derviş’in şiirlerinden oluşuyor. Ki-
tap Türkçe’ye Lütfullah Göktaş tarafından çevirildi. 
Kitabevi tarafından yayınlanan şiir kitabında şairin 
8 farklı eserinden seçilen 26 şiir yer alıyor. Bilindi-

ği gibi şair Mahmut Derviş, 
geçtiğimiz yıl hayata göz-
lerini yummuştu. Kitabın 
çevirmeni Lütfullah Gök-
taş, Mahmut Derviş’in şiir-
lerinin şimdiye kadar otuz 
dile çevirildiğini hatırlatıyor. 
Derviş’in şiirlerinin büyük 
bir zenginlik ve çeşitlilik arz 
ettiğini, onun gençlik döne-
mindeki direniş şiirlerinden 
çok güçlü bir simgeciliği 
de bünyesinde barındıran 

eserleriyle dikkati çektiğini 
kaydeden Göktaş, Derviş’in sadece direniş şairi 
olarak algılanmasının yanlış olduğunu vurguluyor. 
Göktaş “Derviş, şiirde iç ahenk ve estetiğe de son 
derece önem vermiş bir şairdir. Hem dinsel, hem 
de mitolojik kaynaklardan beslendiğini, şiirlerinde 
açıkça hissettirir. Bulunduğu ve yaşadığı coğraf-
yadaki tüm kültürlerden destek almıştır. Kendisini, 
kurbanların ve ezilenlerin şairi olarak tanımlamak-
tadır. Filistinlilerin yaşadığı dram, onun şiirlerine de 
yansımıştır. Ama bu, onun belirli bir coğrafyaya ha-
pis olup kalması anlamında değildir. Ona göre, şi-
irin ufku açıktır, şiirde son durak diye bir şey olma-
yacağına inanır. Bu, onun sürekli yenilik arayışında 
olmasını da beraberinde getirmiştir” diyor. 
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Ölümsüzlüğün Sırrı Okyanuslarda Mı? 
Masallara, filmlere hikaye olan ölümsüzlük sonunda bulundu. 

Okyanusun derinliklerinde sonsuz bir döngü içerisinde yaşayan bir 
tür denizanasının ölümsüz olduğu ortaya çıktı... 

Bilim adamları yaptıkları araştırmada, Turritopsis Nutricula adlı 
denizanasının yetişkinlikten sonra, genetik yapısını değiştirerek 
tekrar çocukluğuna döndüğünü ve bu sürecin sonsuza dek sür-
düğünü  belirledi... 

Bu denizanaları da Tolkien’in ünlü kahramanları Elf’ler gibi sa-
dece “öldürülünce” ölüyorlar. Panama’da bulunan ünlü Smithso-

nian Tropik Araştırmalar Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, bu canlının cinsel birleşme yolu ile 
gençleştiği belirtildi. Buna göre 5 mm boyundaki canlı, cinsel olgunluğa geldiğinde yani daha fazla 
üreyemediğinde, genetik bir değişim geçiriyor. Ve sonra gençliğine yani ergenlik yaşlarına geri 
dönüyor. Bu süreç sürekli tekrarlanıyor .

En Büyük Teleskop ÇOMÜ’de
Türkiye’nin en büyük teleskopunun, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi (ÇOMÜ) Ulupınar Gözlemevi’ne kurulacağı bildirildi. 
Ulupınar Gözlemevi Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman 

Demircan, ÇOMÜ’nün, 1 milyon TL’ye Almanya’daki bir firmaya 
yaptırdığı 122 santimetre çapındaki teleskopun, Türkiye’nin en büyük 
teleskopu olduğunu söyledi. Şu an yapılmakta olan teleskopun, 
Türkiye’nin hiç bir ülkeye bağımlı kalmadan kullanabileceği ilk ve 
tek teleskop olacağını ifade eden Demircan, ‘Bu teleskop, Marmara 
Bölgesi’ndeki tüm üniversitelere açık olacak. Özellikle İstanbul’dan bu 
teleskopu kullanmak için çok sayıda bilim insanı Çanakkale’ye gelecek. 
Buradaki gözlem zamanının yüzde 90’ından fazlasını ise üniversitemiz 
kullanacak’ dedi. Çanakkale’nin Radar Tepesi olarak bilinen noktasında 
bulunan Ulupınar Gözlemevi’nde 22 yetişmiş personel, teleskopta 
meydana gelebilecek arızaları giderilebilecek yeterliliğe sahip.

İnsanoğlu Zihin Okumayı Başardı

Kanada’nın en büyük çocuk rehabilitasyon hastanesinde çalışan bilim adamları, geliştirdikleri 
ilginç teknik sayesinde insan zihnini okumayı başardı. Bilim adamları düşünceyi okuyabiliyor.

Kızıl ötesi ışınları kullanarak beyin aktivitelerini izleyen bilim adamları, beyinin ön bölümüne 
yansıtılan kızıl ötesi ışınlar sayesinde, beyin bir tercih yaptığı zaman ne 
yönde bir tercih yapıldığını, toplanan verilere dayanarak söyleyebiliyor. 
Konuyla ilgili testler henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen 
testlerde %80 oranında başarı sağlanmış olması Kanadalı bilim adam-
larının doğru yolda olduklarını gösteriyor. İlk testler deneklerin önüne iki 
farklı içecek konularak başladı. Deneklere tercih ettikleri içecek soruldu 
ve onlar yanıt vermeden bilim adamları hangisini seçeceklerini zaten 
biliyorlardı. Bu teknik, özellikle konuşma engelli çocukların iletişim ku-
rabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirildi fakat devletlerin farklı amaç-
larla bu tekniğe sahip olmak için can atacağını tahmin etmek zor değil..
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Gençlik İksiri Rusya’dan 
Sibirya’da soyu tükenmiş mamut ve tüylü gergedanlara ait alanda 

kazı yapan Rus bilim adamları, insanların yaşam süresini ve cinsel 
hayatını uzatabilecek bir bakteri buldu...

 Rusya’nın Yakutsk bölgesinde pek çok soyu tükenmiş mamut ve tüylü 
gergedan mezarlarının bulunduğu alanda yapılan kazılarda beklenmedik 

bir ‘yan ürün’ keşfedildi. Yarı donmuş topraklarda keşfedilen yeni bir bakteri, insanlara uzun ömür 
ve uzun cinsel yaşam için umut oldu. ‘Tarih öncesi Viagra’ adı verilen bakteri ile yapılan deneyler de 
bunu destekliyor. İlk bulgular bakterinin yaşının üç ila beş milyon yıl arasında olduğunu gösteriyor 
ancak bunlar kesin sonuçlar değil. Araştırma ekibinden Tyumen Üniversitesi profesörlerinden Anatoli 
Broushkv bulgularını şöyle açıkladı: “Çok eski olduğu anlaşılan ama hala donmuş topraklarda yaşayan 
bir bakteri bulduk. Bakterileri fare ve meyve sineklerine enjekte ettiğimizde hayvanların daha uzun 
yaşadığını gördük. Bakterileri çoğaltarak, laboratuvar ortamında biyolojik yaşam formları ile testleri 
yaptık. Ergen farelerde fiziksel gelişim, zihinsel ve cinsel aktivitelerde belirgin ilerlemeler kaydederken, 
insan yaşamı ile 70 yaşına denk yaştaki dişi fareler yavruladı. Gerçekçi olmak gerekirse eğer bu 
bakterinin nasıl bu kadar uzun yaşadığını anlayabilirsek bu yaşlanmaya karşı geliştirilecek tedaviler 
için bir yol olabilir. İnsanlarda yaşam süresini on yıl daha uzatmamız bile muhteşem bir sonuç.” 

Verilerinizi Bozulmadan Kurtarın
Başarılı bir veri kurtarma yazılımı olan Pandora Recovery, Shift+Delete tuşlarıyla 

veya DOS istemcisi aracılığıyla silinen dosyaları geri getirmeye yarıyor. Hangi 
dosyaların silindiğini ana dosya 
tepsisinde hızlı bir tarama yaparak 

tespit eden program, tüm diski sadece JPG, BMP, GIF ve 
PNG dosyaları içinde arama özelliğine sahip. Yeni eklenen 
FAT desteği sayesinde, dijital fotoğraf makinelerinden 
USB belleklere kadar her türlü diskte veri kurtarabilen 
Pandora Recovery`i kullanırken dosyaları kurtaracağınız 
konumun bir harici disk veya ikinci sabit disk olmasına 
özen gösterirseniz, veri kurtarma işlemi sırasında hiçbir 
dosyanın üstüne veri yazılmamasını sağlayarak, verileri 
bozulmadan kurtarabilirsiniz.

iCub Gelişiyor

Japonlara rakip olmak isteyen Avrupa’daki 7 üniversite, İtalya’daki 
Robot Kulübü Konsorsiyumu etrafında birleşerek ‘iCub’ı tasarladı. 

Kıtanın en gelişmiş robotu olan iCub, aynen üç yaşında bir 
çocuğun öğrenme yeteneğine sahip. Bebek gibi hareket edebiliyor, 
emekleyebiliyor, adım atabiliyor, kafasını kıpırdatabiliyor, nesneleri tutup 
kavrayabiliyor, tanıyabiliyor. 

7 yılda 15 milyon dolar harcanan proje sonucunda ortaya çıkan çocuk 
robot, Manchester Üniversitesi Humanoid Robotbilim Sempozyumu’nda 
tüm dünyaya lanse edilecek. Bir metre boyunda ve 23 kg ağırlığındaki 
iCub şu an üç yaşındaki bir çocuk gibi. Yeteneklerinin de zaman içinde 
aynen büyüyen bir çocuk gibi geliştirilmesi planlanıyor. Gelecekte 
vücudunu oynatabilecek, kelimeleri kullanabilecek ve diğer insanlarla 
iletişim kurabilecek. 
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Üzümün çok faydalı ol-
duğu bilinir. Özellikle 

de zihin açıcı yönü ile sınav-
lardan önce kuru üzüm tavsiye edilir. 

Ama birçoğumuz üzümü yerken çekirde-
ğinden muzdarip oluruz. Onu tüketmez, atarız. 
Hatta marketlerde en çok çekirdeksiz üzümler 
rağbet görür. Hâlbuki üzümün çekirdeği bugün 
birçok Avrupa ülkesinde ilaç niyetine, tabletler 
halinde satılıyor. Yavaş yavaş Türkiye’de de 
yaygınlaşmaya başlayan üzüm çekirdeği, ya-
kında bütün eczanelerde yerini alacak gibi.

Bu çekirdeğin en önemli faydası kan damarı 
onarıcısı olması. Kan damarları insan için hayati 
önem taşıyor. Başınızdan ayakuçlarınıza kadar 
her doku kanla beslenir. İncecik kılcal damarlar-
dan, geniş atardamarlara kadar, karmaşık kan 
damarları ağı sizin yaşam hattınızdır. Eğer kan 
damarları yaşlanır, hastalanır, zayıflar, incelir 
ve kan sızdırırsa, sağlığınız tehlikede demektir. 
Oksijeni taşıyan kan düzgün bir biçimde akmı-
yorsa kalp kasınız hasar görebilir. İşte üzüm 
çekirdeği, zayıflamış kan damarlarını güçlendi-
rip normal sağlıklarına döndürebilen, dolaşım 
bozukluklarının düzeltebilen ve önleyebilen bir 
yapıya sahip. 

Özelliği ise tamamen doğal olması… Çekir-
dek, OPC damar hastalıklarını tedavi ediyor. Za-
yıflamış kan damarlarının yapısını güçlendiriyor. 
Ayrıca üzüm çekirdeği bilinen en güçlü antioksi-
dan… Yapılan bazı testlerde, E vitamininden 50 
kat daha güçlü olduğu ortaya çıkmış.

İlk kez 
Fransa’da 
keşfedildi
Üzüm çekirdeği 40 yıldır Avrupa’da, 

özellikle üzüm bağlarının çokluğu ile bilinen 
Fransa’da etkili bir biçimde kullanılıyor. Üzüm 
çekirdeğinin faydaları 1947 yılında Bordeaux 
Üniversitesi’nden emekli tıp profesörü, Fransız 
Kimyacı Jack Masquelier tarafından keşfedil-
miş. Çekirdek ilk olarak hamileliğinden dolayı 
aşırı ödemi olan fakültenin dekanın eşine, de-
kan tarafından verilmiş. Masquelier o günü şöy-
le anlatıyor; “Kadın şişmiş bacakları ile o kadar 
yorgun görünüyordu ki, güçlükle yürüyebiliyor-
du. Dekanın eşi 48 saat içinde iyileşti. O halde, 
ben üzüm çekirdeğinde özel bir şeyler olabile-
ceğini düşündüm.”

1950’de üzüm çekirdeği Resivit olarak bi-
linen ve Fransa’da satılan ilk damar koruyucu 
ilaç olmuş. Doktor Masquelier ve meslektaşları, 
üzüm çekirdeğinin varis üzerindeki etkisini doğ-
rulayan 9 deney yapmışlar. 

Bununla birlikte çekirdek, göz kamaşması, 
gece körlüğü, maküler dejenerasyon gibi göz so-
runlarının, arterit, saman nezlesi, alerji ve burun 
kanamalarının tedavisinde de kullanılmış. “Eğer 
düzenli olarak üzüm çekirdeği alırsanız, damar 
duvarlarınız güçlenecektir.” diyor Dr. Masquelier. 

Hayat 
Veren 

Çekirdek
Üzüm çekirdeği Avrupa’da ilaç 

niyetine satılıyor. Mucizevi çekirdek 
ödemden, nezleye kadar bir çok 
hastalığın tedavisinde kullanılıyor.
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Diş eti kanayanlar kullanmalı

Peki üzüm çekirdeğine ihtiyacınız olup 
olmadığını nasıl öğreneceksiniz? Doktor 
Masquelier’in konu ile ilgili görüşleri şu şekilde: 
“Sabahleyin dişlerinizi fırçalarsınız ve diş etleri-
nizin kanadığını görürsünüz. Ya da göz kornea-
sında bir kan lekesi fark edersiniz. Veya geceleri 
kendinizi yorgun hissedersiniz, baldırlarınız şi-
şer ödem olduğunu fark edersiniz. Bu durumda 
damar zayıflığından muzdaripsinizdir ve üzüm 
çekirdeği tüm bu patolojik mekanizmalarla mü-
cadele eder.”

1995 yılında İtalya’da yapılan bir araştırma-
da 150 miligramlık üzüm çekirdeğinin ağrıyı, 
yanma, karıncalanma hissini ve atardamarla-
rın şişme derecesini azaltmada, yaygın olarak 
kullanılan bir eczacılık ilacından daha hızlı ve 
uzun süreli etkili olduğu bulunmuş. 1985 yılın-
da da Fransa’da 92 hasta üzerinde yapılan kür 
kontrollü deney, 28 gün boyunca 300 miligram 
üzüm çekirdeği almanın, ağrıyı, karıncalanmayı, 
geceleyin giren bacak kramplarını ve şişkinliği 
yüzde 50 den daha fazla azalttığını göstermiş. 

Üzüm çekirdeğini diğer bir faydası ise göz-
lere... Gece görüşünde önemli olan parlak ışık-
ların neden olduğu göz kamaşmasını geçirme-
ye yardımcı oluyor. Yine Fransa’da 100 denek 
üzerinde yapılan iki ayrı araştırmada 5 hafta 
boyunca günde 200 miligram üzüm çekirdeği 
almanın parlak ışıklara maruz kaldıktan sonra 
görme keskinliğine yeniden kavuşma durumu-
nu artırdığı ortaya çıkmış. Ayrıca testlerde üzüm 
çekirdeği ürünün bir bilgisayar ekranı karşı-
sında çalışmanın neden olduğu göz gerilimini 
geçirdiği ve miyop kişilerde retinanın işlevini ve 
duyarlılığını düzelttiği görülmüş. 

Üzüm çekirdeğinin tansiyonu ve onun so-
nuçlarını düzenlemeye yardımcı olabileceği de 
belirtiliyor. Araştırmaların gösterdiğine göre, 
yüksek tansiyonlu insanlar genellikle çok ge-
çirgen olan, zayıf kılcal damarlara sahipler. Bu 
da onların kılcal damar kanaması geçirme ve 
göz retinasındaki kan damarlarının yırtılma ola-
sılıklarını artırıyor. Dr. Miklos Gabor’un yaptığı 
araştırmada üzüm çekirdeği yüksek tansiyonlu 
deneklerde kılcal damarları güçlendirmiş. 

Anti-Aging etkisi

Üzüm çekirdeği damarları yenilediği için 
ayrıca anti-aging etkisine sahip. Yenilenen 
damarlar yaşlılığı geciktiriyor. Böylelikle cil-
dinizdeki yaşlanma belirtileri azalıyor. Ulus-
lararası sertifikalı “Organik Üzüm Çekirdeği 

Ekstraktı”nın içerdiği Proantosiyanidin bilinen 
en güçlü etkisi antioksidan. Üzüm çekirdeği-
nin antioksidan etkisi vitamin E’den 50, vitamin 
C’den 20 kat daha fazla. 

Antioksidanlar, vücudumuzdaki kimyasal re-
aksiyonlar sonucu oluşan veya dışarıdan sigara, 
alkol, kirli hava v.s. ile alınan zararlı maddeleri 
etkisiz hale getiriyor. Uzmanlara göre vücudun 
antioksidan üretimi 25 yaşından sonra yavaşla-
maktadır. Bu yavaşlamanın yol açtığı deformas-
yonları yok etmek için bilinen en kuvvetli antiok-
sidanın ise organik üzüm çekirdeği ekstraktıdı 
olduğu belirtiliyor. Çekirdek, bağ dokularını güç-
lendirerek cilt sarkmasına engel oluyor. Cildin 
elastik, yumuşak ve düzgün olmasını sağlıyor. 

Üzüm çekirdeğinde 
tavsiye edilen miktar

Üzüm çekirdeğinin tavsiye edilen miktarı 
günde 150 ile 300 miligram. Damar sağlığını 
korumak için gerekli doz ise günde 5-10 gram. 

Üzüm çekirdeğinin insanlar üzerinde her 
hangi bir yan etkisi görülmemiş. Prof. Peter 
Rohdewald tarafından laboratuar fareleri, Hint 
domuzları ve köpekler üzerinde yapılan araştır-
mada doğal çekirdeğin, toksik, mutajenik, kar-
sinojenik olmadığı tespit edilmiş. 

Kimler kullanmalı?

Kan damarlarının yardıma ihtiyacı olduğunu 
düşünenler, cildindeki kırışıklıklar günden güne 
fazlalaşanlar, cildi cansız ve solgun görünenler, 
cinsel yaşantısında kendini yetersiz hisseden-
ler, kalple ilgili sorunları olanlar, ani kalp krizi 
riski olanlar, görme gücünde yaşlanmaya bağlı 
bozulma olanlar, şişlik ve ödem alerjileri olan-
lar, yüksek tansiyon hastası olanlar, kolayca 
kanama ve morarma eğilimi olanlar, dana önce 
kanamaya bağlı felç geçirenler, şeker hastalığı 
olanlar, varis ve hemoroit gibi soruları olanlar

Şunu belirtmek gerekiyor ki; yukarıda bah-
settiğimiz faydaların birçoğu çekirdeğin damar-
ları onarıcı özelliğinden kaynaklanıyor. Çünkü 
damarlar, insan bedenini ayakta tutan ana me-
kanizmalar. Onların bozukluğu insan bünyesin-
de birçok hastalığa neden oluyor. Damarları 
onaran çekirdek, böylelikle diğer hastalıkların 
iyileşmesinde de önemli bir etkiye sahip oluyor. 
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The leading participation bank Türkiye Finans has prepared an advantageous Rent Package for 
homeowners. Homeowners included in the Rent Package will also have exclusive privileges in using 
other Türkiye Finans services. 

Türkiye Finans Salary Account is a demand deposit account in TL which offers account holders 
personal banking products and services together and on more advantageous conditions. So long 
as your salary is deposited in your Türkiye Finans account, you may use our products and services 
on highly favorable conditions special to you.

Türkiye Finans offers “Rent 
Package” advantages to ho-
meowners who are required 
by law to receive rents in 
excess of TL 500 through 
a bank. Besides free bank-
ing transactions, special dis-
counts and various bonuses are 
available to homeowners under 
the Rent Package.

Homeowners included in the 
“Rent Package” will be charged 
no fee for remittances and EFT 
transactions they make at Tür-
kiye Finans, and a bonus point equal to TL 10 will 
be loaded on their Türkiye Finans credit cards. In 
this exclusive package, a 10% special discount 
will also be available to homeowners during their 
loan applications. Under this package, home-

owners desiring to safeguard their 
valuable properties in safe 

deposit boxes will have a 
50%-discount for safe 
deposit box services.

If any homeowner in-
cluded in the Türkiye Finans 

Rent Package wishes to deposit 
their savings equal to or over TL/ 
USD/EURO 10,000 with Türkiye 
Finans, they will be offered the 
opportunity of a high-yield “ac-
tive account” where they can 
withdraw profit shares any 

time of their choice without breaking the term.
Homeowners desiring to have the benefits of 

the advantageous Rent Package from Türkiye Fi-
nans can get detailed information at the branch-
es of the Bank and at www.turkiyefinans.com.tr.   

Advantageous “Rent Package”

Both Establishments and Employees Win With 
Türkiye Finans Salary Payment System...

Our Special Advantages to Campanies 
•Time savings and labor efficiency from pay-

ments being made by our bank. 
• Possibility to make salary payments at week 

ends and holidays, too.
• Reduced accounting procedures. 
• Protection from risks of holding cash. 
• Confidentiality in salary payments. 
• Forwarding salary instructions on CD or by 

e-mail to our branch is all you need to do.

Our Special Advantages to Employees 
• Discount profit rates, flexible payment op-

tions and advantageous campaigns are 
available in all personal loans. 

• No annual usage fee will be charged to any 
employee who applies for a credit card un-
der salary payments.* 

• Your salary can be accessed at all our 
branches, on the Internet branch, and at our 
ATM’s, free of charge. 

• You can win both time savings and bonuses 
from campaigns 
by making your 
regular payments 
over our bank.

* No fee will be 
charged on the 
credit card in the 
first year.
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Aiming to alleviate the impact 
of the global financial crisis on in-
dustrialists and to provide financial 
support to manufacturers, Türkiye 
Finans signed a special loan pro-
tocol with the İstanbul Chamber of 
Industry. According to the proto-
col, cash loans to be extended to 
ICI member businesses will total 
TL 200 million. Under this special 
protocol whereby Türkiye Finans 
provides the most affordable loan 
rate and term options, businesses 
registered with the İstanbul Cham-
ber of Industry will be offered the 
corporate financing and financial 
lease support they need.

Each ICI member may borrow 
an amount from TL 10,000 to TL 
250,000, depending on their ne-
eds, owing to the privilege granted thereto 
under the protocol. Requests by member 
businesses to increase the loan amount will 
also be considered by the Bank separately. 
The loan amounts may be borrowed as ma-
nufacturing support and leasing with monthly 
repayment installments being fixed until end 
of the term or with a maximum term of 24 
months in case of borrowings in TL or linked 
to a foreign currency. 

Mr. Yunus Nacar, General Manager of 
Türkiye Finans, said, ‘As Türkiye Finans we 
have always been by the side of our manu-
facturers, and SME’s since the very day of 
our incorporation. And today we are toget-
her with the industrialists of İstanbul which 
are the backbone of the Turkish Industry. 
We trust and stand by the side of them. We 
hope the 200 million-TL loan package will be 
a good solution to the liquidity requirements 
of the businessmen of İstanbul and believe 
that, with these supports, the country will re-

cover from the current recession and resume 
a stabilized pace of growth.’ 

According to the protocol, even requests 
by ICI members to use such products and 
services as letters of guarantee-reference, 
exchange services, check/note transactions, 
EFT, POS, social security and tax payments, 
personal loans, etc., which are excluded 
from the general loan conditions, will also be 
considered by Türkiye Finans, to be satisfi-
ed on a priority basis and at most affordable 
costs. Requests by the businessmen of İs-
tanbul to benefit by the special conditions of 
loan extended with an affordable profit share 
rate will be responded to within 3 days if up 
to TL 100,000 and within max. 5 days if from 
TL 100,000 to TL 250,000. 

In order to have the benefit of this exc-
lusive offer by Türkiye Finans, ICI members 
may apply to Türkiye Finans branches with a 
registration certificate they may receive from 
the İstanbul Chamber of Industry.

The leading participation bank Türkiye Finans signed a special loan protocol with the İstanbul 
Chamber of Industry. In an effort to solve cash troubles of the industrialists of İstanbul, Türkiye 
Finans will extend TL 200 million in loans to ICI members, with affordable cost and term options!

Support From Türkiye Finans 
To ıCı Members
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EDİRNE

ELAZIĞ 

ERZİNCAN

ERZURUM 

ESKİŞEHİR

GAZİANTEP

GAZİANTEP SUBURCU

GAZİANTEP GATEM

GİRESUN

HATAY

İSKENDERUN

ISPARTA

İSTANBUL AHL SERBEST BÖLGE

İSTANBUL AKSARAY

İSTANBUL ALTUNİZADE

İSTANBUL AVCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR 

İSTANBUL BAHÇELİEVLER 

İSTANBUL BAKIRKÖY

İSTANBUL BAYRAMPAŞA

İSTANBUL BEŞİKTAŞ 

İSTANBUL BEŞYÜZEVLER

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL CADDEBOSTAN 

İSTANBUL ÇAĞLAYAN 

İSTANBUL ÇAMLICA

İSTANBUL ÇARŞI 

İSTANBUL ÇEKMEKÖY

İSTANBUL DES

İSTANBUL DUDULLU 

İSTANBUL EMİNÖNÜ 

İSTANBUL ERENKÖY 

İSTANBUL ESENLER

İSTANBUL ESENYURT

İSTANBUL FATİH

İSTANBUL FINDIKZADE

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 

İSTANBUL GİYİMKENT KOOP.

İSTANBUL GÜLTEPE 

İSTANBUL GÜNEŞLİ

İSTANBUL GÜNGÖREN

İSTANBUL HADIMKÖY 

İSTANBUL HALKALI

İSTANBUL İKİTELLİ

İSTANBUL İSTOÇ

    (0 284) 214 92 40 

    (0 424) 236 43 74 

    (0 446) 223 39 39 

    (0 442) 213 50 10 

    (0 222) 230 02 98

    (0 342) 215 35 31

    (0 342) 231 20 10 

    (0 342) 238 42 07

    (0 454) 212 04 90

    (0 326) 225 36 12

    (0 326) 613 16 15 

    (0 246) 233 00 21 

     (0 212) 465 04 47  

    (0 212) 518 83 84

    (0 216) 651 87 90 

    (0 212) 593 34 44

    (0 212) 462 92 28 

    (0 212) 555 28 20

    (0 212) 583 02 70

    (0 212) 612 24 20 

    (0 212) 236 69 59

    (0 212) 479 71 66 

    (0 212) 876 68 00

    (0 216) 355 70 07

    (0 212) 291 55 25 

    (0 216) 461 00 06

    (0 216) 316 85 85 

    (0 216) 640 01 05

    (0 216) 420 38 00 

    (0 216) 540 70 70  

    (0 212) 514 01 54 

    (0 216) 478 54 02 

    (0 212) 568 10 80 

    (0 212) 596 00 76

    (0 212) 631 04 90 

    (0 212) 491 20 40 

    (0 212) 614 40 46 

    (0 212) 438 35 61 

    (0 212) 280 20 42 

    (0 212) 602 03 30

    (0 212) 539 91 11

    (0 212) 886 22 82 

    (0 212)  697 43 12

    (0 212) 671 21 00

    (0 212) 659 58 00

ADANA

ADANA CEYHAN

ADANA KURTTEPE

ADANA SEYHAN

ADIYAMAN

AFYON

ANKARA

ANKARA BALGAT 

ANKARA BAŞKENT KURUMSAL

ANKARA DEMETEVLER

ANKARA ETLİK

ANKARA GİMAT

ANKARA GÖLBAŞI

ANKARA KEÇİÖREN

ANKARA KIZILAY

ANKARA OSTİM

ANKARA POLATLI 

ANKARA SİNCAN 

ANKARA SİTELER 

ANKARA ULUS

ANKARA YILDIZ

AMASYA 

ANTALYA 

ANTALYA ALANYA

ANTALYA AKDENİZ

ANTALYA MANAVGAT

AYDIN

BALIKESİR

BATMAN

BOLU 

BURDUR

BURSA

BURSA İNEGÖL 

BURSA NİLÜFER 

BURSA ULUCAMİ 

BURSA YILDIRIM 

BURSA YALOVA YOLU

BİNGÖL

ÇANAKKALE

ÇORUM

DENİZLİ

DENİZLİ BAYRAMYERİ 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR KAYAPINAR

DÜZCE

    (0 322) 359 55 35

    (0 322) 611 52 64  

    (0 322) 247 24 04

    (0 322) 363 07 11

    (0 416) 213 34 34

    (0 272) 213 06 07

    (0 312) 430 50 50

    (0 312) 284 87 07

    (0 312) 417 98 98

    (0 312) 335 04 76

    (0 312) 322 04 06 

    (0 312) 397 22 77 

    (0 312) 484 45 41 

    (0 312) 356 00 70 

    (0 312) 417 44 40 

    (0 312) 385 68 23

    (0 312) 621 11 33 

    (0 312) 276 77 47 

    (0 312) 348 10 90 

    (0 312) 309 27 41 

    (0 312) 441 36 11

    (0 358) 212 15 20

    (0 242) 244 53 57

    (0 242) 512 90 06

    (0 242) 345 00 55

    (0 242) 743 23 94 

    (0 256) 213 70 02 

    (0 266) 244 12 55

    (0 488) 214 15 06 

    (0 374) 217 61 31

    (0 248) 234 62 42

    (0 224) 221 33 00 

    (0 224) 711 90 80

    (0 224) 443 43 00 

    (0 224) 223 48 40 

    (0 224) 361 52 22 

    (0 224) 211 33 97

    (0 426) 214 15 23

    (0 286) 214 33 01

    (0 364) 225 31 82 

    (0 258) 241 67 00

    (0 258) 265 06 03 

    (0 412) 229 00 03 

    (0 412) 252 24 54

    (0 380) 514 78 37 

Ş U B E  B İ L G İ L E R İ
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169
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171
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173

174

175

176

177

178

KARAMAN              

KAYSERİ

KAYSERİ  OSB 

KAYSERİ SANAYİ 

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

KONYA

KONYA ALAADDİN

KONYA EREĞLİ 

KONYA BÜSAN

KONYA MEVLANA

KASTAMONU 

KÜTAHYA

LÜLEBURGAZ 

MALATYA

MANİSA

MANİSA TURGUTLU

MANİSA SALİHLİ

MARDİN

MERSİN 

MERSİN TARSUS

MUĞLA FETHİYE

NEVŞEHİR

ORDU 

ORDU FATSA

OSMANİYE 

RİZE 

SAKARYA

SAKARYA/ADAPAZARI ERENLER

SAMSUN

SAMSUN BAFRA 

SİVAS

SİİRT

ŞANLIURFA

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ ÇORLU

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY

TRABZON

UŞAK 

VAN 

YALOVA

YOZGAT

ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ

    (0 338) 214 70 70 

    (0 352) 222 34 88 

    (0 352) 322 16 70 

    (0 352) 336 45 28 

    (0 318) 218 89 89 

    (0 386) 212 32 62

    (0 332) 238 06 66

    (0 332) 350 72 15 

    (0 332) 710 10 15 

    (0 332) 345 31 00 

    (0 332) 353 61 03 

    (0 366) 212 97 90

    (0 274) 216 40 81 

    (0 288) 412 05 55 

    (0 422) 325 03 25 

    (0 236) 239 84 84 

    (0 236) 314 70 60

    (0 236) 715 20 89

    (0 482) 212 32 87

    (0 324) 238 20 24 

    (0 324) 613 95 01

    (0 252) 612 01 30

    (0 384) 214 36 00 

    (0 452) 223 27 47 

    (0 452) 424 24 06

    (0 328) 813 56 26 

    (0 464) 213 21 08 

    (0 264) 274 01 91 

    (0 264) 276 99 81

    (0 362) 435 86 04

    (0 362) 542 54 74

    (0 346) 225 72 00 

    (0 484) 224 69 30

    (0 414) 215 54 21 

    (0 282) 260 40 04

    (0 282) 673 57 26

    (0 282) 726 48 58

    (0 462) 326 01 36 

    (0 276) 227 11 10 

    (0 432) 215 62 62 

    (0 226) 811 21 50 

    (0 354) 212 45 62

    (0 372) 323 53 23

İSTANBUL KADIKÖY

İSTANBUL KARAKÖY

İSTANBUL KARTAL

İSTANBUL KAVACIK

İSTANBUL KÜÇÜKBAKKALKÖY

İSTANBUL KÜÇÜKYALI

İSTANBUL KOZYATAĞI

İSTANBUL LEVENT SANAYİ

İSTANBUL MALTEPE 

İSTANBUL MALTEPE ECZACIBAŞI

İSTANBUL MECİDİYEKÖY

İSTANBUL MEGA CENTER 

İSTANBUL MERKEZ 

İSTANBUL MERTER

İSTANBUL OSMANAĞA

İSTANBUL OSMANBEY

İSTANBUL PENDİK 

İSTANBUL PERPA  

İSTANBUL RAMİ

İSTANBUL SAHRAYICEDİT

İSTANBUL SULTANÇİFTLİĞİ 

İSTANBUL TUZLA SERBEST BÖLGE

İSTANBUL SULTANBEYLİ 

İSTANBUL SULTANHAMAM

İSTANBUL SİLİVRİ

İSTANBUL ŞİRİNEVLER 

İSTANBUL TELSİZ 

İSTANBUL TOPÇULAR

İSTANBUL TOPHANE

İSTANBUL TOPKAPI

İSTANBUL TUZLA

İSTANBUL TÜMSAN

İSTANBUL ÜMRANİYE

İSTANBUL ÜSKÜDAR

İSTANBUL YAVUZ SELİM 

İSTANBUL ZEYTİNBURNU

İZMİR 

İZMİR BORNOVA 

İZMİR ÇİĞLİ

İZMİR KARABAĞLAR

İZMİR PINARBAŞI

İZMİT 

İZMİT GEBZE 

İZMİT SANAYİ

KAHRAMANMARAŞ

    (0 216) 414 56 76 

    (0 212) 297 09 09

    (0 216) 387 21 51

    (0 216) 680 38 60

    (0 216) 469 74 80 

    (0 216) 518 50 30 

    (0 216) 463 56 01

    (0 212) 278 58 34 

    (0 216) 442 80 05 

    (0 216) 441 74 75

    (0 212) 356 03 15 

    (0 212) 640 06 75

    (0 216) 452 86 43 

    (0 212) 637 26 09 

    (0 216) 348 28 19 

    (0 212)231 18 12 

    (0 216) 483 64 05 

    (0 212) 222 66 16 

    (0 212) 417 38 40 

    (0 216) 411 14 94

    (0 212) 475 36 00 

    (0 216) 394 09 42 

    (0 216) 496 12 22 

    (0 212) 514 02 98 

    (0 212) 728 96 01

    (0 212) 551 73 13 

    (0 212) 416 26 09 

    (0 212) 612 13 00 

    (0 212) 251 65 20 

    (0 212) 674 33 36 

    (0 216) 493 13 82

    (0 212) 486 12 39

    (0 216) 523 13 63 

    (0 216) 391 00 70 

    (0 212) 631 93 53 

    (0 212) 665 07 27

    (0 232) 445 51 75 

    (0 232) 339 57 07 

    (0 232) 329 54 60 

    (0 232) 253 66 86 

    (0 232) 479 90 82

    (0 262) 325 25 20 

    (0 262) 644 71 36 

    (0 262) 335 60 35 

    (0 344) 224 00 32 



Bir Cetvel

İskandinav 
Savaş Kahramanı


