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PAYLAŞIMDAN

Y
ıl 1915, aylardan Mart’tır… Aç, susuz, ayağında 
ayakkabısı olmayan Mehmetler, bir türlü gelmek 
bilmeyen baharı değil, vatanı beklemektedirler. 

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? 
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. 
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya- 
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. 
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! 
Nerde-gösterdiği vahşetle ‘bu: bir Avrupalı’
Mehmet Akif’in dizelerindeki gibi cihan, vatanı esir et-

mek için gelmiştir Çanakkale’ye. İşte Mehmet’in görevi 
bütün ahval-i şerait’e rağmen korumaktır memleketi. Ve 
korur da, canı pahasına, geçilmez Çanakkale… Derler ki, 
her karışına kurşun düşmüştür, her karışına kan düşmüş-
tür Çanakkale’nin… Gidelim, atalarımızın canla başla sa-
vunduğu toprakları yerinde görelim, anlayalım ve anlata-
lım istedik. Paylaşım ekibi, bu duygularla Çanakkale’nin 
yolunu tuttu. Savaşın en şiddetli yaşandığı günlerin yıldö-
nümünde, 18 Mart’ta arkadaşlarımız Çanakkale’deydi… 

Türkiye Finans’ta son dönemlerde üzerinde en yo-
ğun çalıştığımız konu, Atılım Projesi faaliyetleriydi. Atılım 
Projesi doğrultusunda Genel Müdürlük birimlerimizden 
şube personeline kadar tüm organizasyon yapımız ye-
niden tasarlandı. Yine bu doğrultuda hayata geçirdiği-
miz ‘Yeni Satış ve Servis Modeli’ sayesinde, reel sektöre 
hem daha kaliteli hem de daha etkin hizmet vereceğiz. 
Bankamızın gösterdiği performans, yurt dışında da dik-
kat çekti. Uluslararası Islamic Finance News dergisinin 
Türkiye Finans’ı Best Islamic Bank / Yılın Katılım Ban-
kası seçmesi de bunun bir göstergesi oldu. Bu haberin 
ayrıntılarını sayfalarımızda bulacaksınız.

Her ne kadar, soğuk iliklerimize kadar işlese de, 
sonuçta Mart, ilkbahar mevsimi… Biz bu sayıda bir 
“bahara” çok şey sığdırdık. Kültürümüzde Nevruz’u 
ele aldık. Türk Dünyası’nda yılbaşı olarak kabul edilen 
Nevruz, bu yıl da 22 Mart’ta ülkemizin her yerinde çe-
şitli etkinliklerle kutlandı. 

Bu sayımızın kapağında ve söyleşi sayfalarında, de-
ğerli ilim adamı Prof. Dr. Hayreddin Karaman beyefen-
diyi misafir etmekten onur duyduk. İlahiyatçı yazar Prof. 
Dr. Hayreddin Karaman, geçmişten günümüze faizsiz 
bankacılığı ve İslam’da ekonomi tasavvurunu anlattı. 
Prof. Dr. Hayreddin Karaman sürecin gelişim yönünü 
çok iyi bilmesinin yanı sıra, ülkemizde faizsiz bankacılık 
uygulamalarının oluşturulmasında da söz sahibi olmuş 
bir ilim adamı. Kendisine faizsiz bankacılığa dair merak 
edilen her şeyi sorduk. 

2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul’u, ona 
bu unvanı veren özellikleri sizler için kaleme aldık. Ay-
rıca, İstanbul’u, İstanbul’un fethini çocuklarına anlat-
makta zorluk çeken, o dönemi tekrardan yaşamak iste-
yenlerin gidebileceği Türkiye’nin ilk panoramik müzesi 
Panaroma 1453’ü de sizin için mercek altına aldık. 

Diğer taraftan, bu sayımızı pek çok unvana sahip bir 
isim renklendiriyor. Gazeteci, akademisyen ve edebi-
yatçı kimliği ile Mehmet Altan, okuyucularımız için ülke 
ekonomisinin bir resmini çizdi ve pek çok sorumuzun 
cevabını verdi. Yazar Muhammed Bozdağ da kişisel 
gelişim kavramına getirdiği farklı yaklaşımları ile yine 
bizimle birlikte... 

Türkiye’de futbol denilince akla gelen birkaç isim-
den biri olan Trabzonspor teknik direktörü Şenol Gü-
neş ile yaptığımız röportaj ise sadece futbolun değil 
hayatımızın her alanında şampiyonluğun bir amaç de-
ğil, araç olduğunu gösteriyor. Şüphesiz, bu sayımızda 
en dikkat çeken röportajlardan biri de medyanın altın 
çocuğu Acun Ilıcalı ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi oldu. 
Acun Ilıcalı’nın hayatı hepimize ders veriyor ve umut 
aşılıyor. 

Kısacası, yine dopdolu, yine okumaya doyamaya-
cağınız bir sayı ile sizlerle birlikteyiz. 

Sevgi ve saygılarımla...

Bir bahara çok şey sığar…
Mehmet Ali Gökçe
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Islamic Finance News dergisi, 2009 yılının en iyilerini açıkladı. Sektörün önde gelenleri arasında 
yapılan “Best Islamic Bank” anketi  “Ülkeler” kategorisinde, ülkemizden  Türkiye Finans en iyi katılım 
bankası olarak seçildi.

T
ürkiye’de “Katılım Bankacılığı” ola-
rak tanımlanan sektörün dünyadaki 
önde gelen yayınlarından Islamic 
Finance News dergisi, 2009’un en 
iyi banka ve finansal kuruluşlarını 
belirledi. Tüm dünyada sektörün 

en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 
“Best Islamic Bank” anketi “Ülkeler” kategori-
sinde, Türkiye Finans, Türkiye’nin en iyi katılım 
bankası olarak belirlendi. 

Dünyada katılım bankacılığının nabzını tutan 
ve İngilizce yayın yapan Malezya merkezli der-
ginin, her yıl düzenlediği ankete bu yıl 2,605 kişi 
katıldı. 25 ülkeden katılım bankacılığı alanında 
hizmet veren bankaların değerlendirildiği anket-
te diğer ülkelerden ödüle layık görülen bankalar 
şöyle sıralandı: BNP Paribas (Fransa),Bank of 
London and the Middle East (İngiltere), Devon 
Bank (ABD), Global Banking Corporation (Bah-
reyn); Faisal Islamic Bank (Mısır), Bank Mel-
li (İran), Jordan Islamic Bank (Ürdün), Kuwait 
Finance House (Kuveyt), Arap Finance House 
(Lübnan), Bank Muscat ( Umman), Arap Isla-
mic Bank (Filistin), Qatar Islamic Bank (Katar), 
Al Rajhi Bank (Suudi Arabistan), Syria Internati-

onal Islamic Bank (Suriye), Dubai Islamic Bank 
(B.A.E.), Tadhamon International Islamic Bank 
(Yemen), Bank Islam Brunei Darussalam (Bru-
nei), Bank Muamalat Indonesia (Endonezya), 
CIMB Islamic Bank (Malezya), Islamic Bank of 
Thailand (Tayland), Meezan Bank (Pakistan); 
Islami Bank Bangladesh (Bangladeş) Amana 
Investments (Sri Lanka), Muslim Community 
Co-operative Australia (Avustralya).

Türkiye Finans 2007 yılında yine aynı dergi 
tarafından, 2008 yılında ise Global Finance Ma-
gazin dergisi tarafından Türkiye’nin en iyi katılım 
bankası seçilmişti.

Türkiye Finans’a Uluslararası Ödül

Türkiye Finans Ticari Bankacılık Müdürü 
Enver Şahin’in de bir sunum yaptığı panelde 

Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Prof. Dr. Mustafa 
Tiftik ve Prof. Dr. Beşir Gözübenli de konuşma-
cı olarak yer aldılar. 

Türkiye Finans Ticari Bankacılık Müdürü En-
ver Şahin yaptığı sunumda Türkiye’de katılım 
bankacılığı sektörünün gelişimini özetlerken, ka-
tılım bankalarının bankacılık sektöründen aldığı 
payın henüz yeterli seviyede olmadığını vurgu-
ladı. Şahin; “Kullandığımız en ileri teknolojiler ve 
bankacılık yaklaşımımızla reel sektörün vazgeçil-
mezi olduk. İlerleyen dönemlerde katılım banka-
cılığı büyümesini devam ettirecek ve bankacılık 
sektöründen aldığı pay yakın zamanda yüzde 10 
seviyelerine yükselecektir” dedi.  

Erzurum Atatürk Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 13 Ocak’ta düzenlenen 
“Türkiye’de Katılım Bankacılığı” başlıklı panelde, sektörün durumu ve geleceği tartışıldı.

Katılım Bankacılığı Erzurum’da Tartışıldı…
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Türkiye Finans, MultiPay hizmeti ile yurt dışına para transferini kolaylaştırıyor. MultiPay ile 
dünyanın her yerine 135’ten fazla para birimi cinsinden zahmetsizce para transferi yapılabilecek. 

T
ürkiye Finans, artan yurt dışı para 
transferleri hacmine paralel ola-
rak müşterilerine önemli bir 
kolaylık sağlayacak Mul-
tiPay hiz-
m e t i n i 

başlattı. MultiPay ile 
‘egzotik para birim-
leri’ olarak adlan-
dırılan 135’ten fazla 
para birimi cinsinden, 
200 farklı ülkeye para 
transferi yapılabilecek. 
MultiPay hizmetinden 
yararlanmak isteyen 
Türkiye Finans müşte-
rilerinin yalnızca Yurt-
dışı Transfer Talimatı’nı 
doldurması yeterli ola-
cak.

MultiPay yurt 
dışı para transfer 
maliyetini azaltıyor
MultiPay hizmetinden yararlanmak isteyen 

Türkiye Finans müşterileri, tüm ödemeleri tek 
bir kaynaktan yapabileceği için, yerel döviz he-
sabı açmalarına da gerek kalmayacak. Sistem 
sayesinde yaşanan kur kayıpları minimumda 
kalırken, gönderilen paraya ulaşım da kolay ve 
hızlı olacak. Yurt dışı para transferlerinde riski 
minimum seviyeye indiren MultiPay, yerel takas 
sistemi kullanıldığı için muhabir banka da dahil 
olmak üzere müşterilerin maliyetlerini önemli öl-
çüde azaltacak.  

MultiPay hizmetinden yararlanan Türkiye 
Finans müşterileri, yapacakları transfere ilişkin 
tüm soru, istek ve sorgulamalarını şubelerdeki 
müşteri hizmetleri yetkilisine yönlendirebilecek. 
Ayrıca müşteriler farklı saat dilimlerinde ve fark-
lı bankalara yaptıkları ödemelerini takip etmek 
için zaman harcamak zorunda kalmayacak.

MultiPay, hesaplı ve avantajlı
MultiPay, müşterilere ödemeler konusunda 

da çeşitli avantajlar sağlıyor. Yapılan para trans-
ferleri için herhangi bir komisyon ödenmezken, 
MultiPay ile sınırsız para gönderimi imkânı da 
sunuluyor.

MultiPay’de kur, gönderim esnasında belir-
lendiği için karşı ülkede sorun yaşanmıyor. Müş-
teri böylelikle anlık kur değişikliklerinden dolayı 
zarar etmiyor. MultiPay kullanılarak yapılan para 
transferlerinde işlemler Türkiye Finans sistemi 
üzerinden yapılacağı için gönderimler kayıt al-
tında tutulacak. Bu sebeple hem kaçakçılığın, 
para aklamanın önüne geçilecek, hem de ulus-
lararası para gönderiminde banka kullanıldığı 
için girişimcilerde güven ortamı oluşacak.

Türkiye Finans’tan MultiPay Hizmeti
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T
ürkiye Finans İnternet 
Şubesi kullanıcıları, “Mo-
bil CepŞifre” sayesinde 
cep telefonlarına yükle-
nen yazılım aracılığı ile 
internet şubesine giriş 

işlemlerinde kullanacakları şifreleri 
kendileri üretebilecek.

Java tabanlı cep telefonlarının 
yanı sıra BlackBerry ve iPhone sa-
hipleri de “Mobil CepŞifre” uygula-
ması ile şifre üretim işlemlerini ger-
çekleştirebilecekler. Türkiye Finans 
tarafından sunulan ve tüm mobil 

cihazlarla çalışabilen tek kullanımlık 
şifre üreten uygulama, kullanıcılara 
internet şubesi girişlerinde ekstra 
güvenlik sağlayacak.

Türkiye Finans, İnternet Şubesi 
kullanıcıları “Mobil CepŞifre” uygu-
laması için bankaya herhangi bir 
ücret ödemiyorlar.  Tek kullanımlık 
“Mobil CepŞifre” uygulamasından 
faydalanmak isteyenler Türkiye Fi-
nans İnternet Şubesi’nden gerekli 
yazılımı yükleyerek İnternet Şubesi 
girişlerinde Mobil CepŞifre’yi kulla-
nabilirler.

6

Türkiye Finans’ın Mobil CepŞifre uygulamasıyla Java tabanlı cep telefonu kullanıcılarının 
yanı sıra, BlackBerry ve iPhone sahipleri de İnternet Şubesi’ne girerken “tek kullanımlık şifre” 
uygulamasından faydalanabiliyor. Yeni uygulama sayesinde kullanıcılar şifre üretme işlemini 
kolayca, güvenli ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Türkiye Finans’tan 
Mobil CepŞifre

Türkiye Finans, tıpkı konut finansmanı gibi 
prefabrik yapı sahibi olmak isteyenler için de 
özel bir finansman paketi geliştirdi. Türkiye’de 
ilk kez bir kredi paketi olarak Türkiye Finans ta-
rafından hayata geçirilen “Prefabrik Konut Fi-
nansman Paketi” 48 ay vade imkanı ve uygun 
kâr oranları ile tüketicilere sunuluyor. Türkiye 
Finans’ın yeni ürününden yararlanmak isteyen-
ler arsa veya farklı bir gayrimenkul ipoteği kar-
şılığında prefabrik yapıları için finansal destek 
alabilecek. 

Kolay kurulumu ve kısa sürede tamam-
lanmasının yanı sıra depreme karşı güvenlik 
özellikleri ile ön plana çıkan prefabrik yapıların 

kullanımı Türkiye’de de giderek yaygınlaşıyor. 
Çoğunlukla yazlık konut ve dağ evi olarak ter-
cih edilen prefabrik yapıların sayısının önümüz-
deki dönem 250 binden 350 bine yükselmesi 
ve ikamet amaçlı kullanımının yaygınlaşması 
bekleniyor.

Türkiye Finans, prefabrik yapıları tercih 
edenler için sunduğu avantajlı finansman pa-
keti ile tüketicilerin konutlarına daha uygun 
şartlarda sahip olmaları için önemli bir fırsat 
sunacak. 

Kullanımı giderek yaygınlaşan prefabrik konutların finansmanı için Türkiye Finans yeni bir finansman 
paketi oluşturdu. Prefabrik konut sahibi olmak isteyenler bu paketten yararlanarak, uzun vadeli geri 
ödeme avantajı ile yeni bir ev sahibi olabilecek. 

Türkiye Finans’tan 
 Prefabrik Konut Finansmanı  
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T
ürkiye’nin önde gelen firmalarının fut-
bol takımlarının katılımıyla kurulan ve 
bu yıl 7. sezonu gerçekleştirilecek 
olan Şirketler Futbol Ligi’nde tek he-
def şampiyonluk… Nisan ayının ikinci 

haftası başlayacak mücadele için hazırlıklarına 
haftalar önce başlayan Türkiye Finans Futbol 
Takımı’na başarılar diliyor, bir sonraki sayımız-
da şampiyonluk kutlamalarına yer verebilmeyi 
ümit ediyoruz.

Bugüne kadar gösterdiği yüksek performansla pek çok başarılara imza atan Türkiye Finans Futbol 
Takımı, Şirketler Ligi 2010 için çalışmalarına başladı.

Hedef Şampiyonluk…

Kullanıcı dostu tasarımı, kolay erişilebilir 
menüleri ve modern tasarımıyla müşterile-
rinden övgüler alan Happy Card web sitesi 
happycard.com.tr, uluslararası bir grup olan 
Interactive Media Council tarafından ödüllen-
dirildi. Tamamıyla Türkiye Finans Web Tasarım 
Ekibi tarafından tasarlanan ve güncellenen 
happycard.com.tr, dünya genelinde Finansal 
Servisler alanında “Üstün Başarı” ödülünü aldı.

Happy Card web sitesi happycard.com.tr, 
uluslararası bir grup olan Interactive Media 
Council tarafından ödüle layık görüldü.

happycard.com.tr’ye “Üstün Başarı” Ödülü

Soldan sağa ayaktakiler:  Mustafa Eski (Teknik Direktör), İslam Alemdar, Fahri Bahadır (3.kaptan), Hakan Saygın, Evren 
Demir, Selim Ünver, Ender Erden, Cihat Furat, Fatih Çölgeçen, Faik Yavuz, Latif Özkaynak (Başkan), İkram Göktaş (Yö-
netici), Mesut İsen (2. Kaptan)
Soldan sağa oturanlar: Hacı Tepe, Ömer Fettahoğlu, Sezai Şevluk, Sinan Söğüt,  Muharrem Sevinç, Enes Gülaydın, Onur 
Uslu , Ümit Doğan, Samet Serbest,  Fatih Güler (1. Kaptan)
Ali Güney (Yönetici),  Aytaç Dayı, Gökhan Esen, Yusuf Hellaç
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Prof. Dr. Hayreddin Karaman: 
“Ticarette kâr ve zarar vardır. Kâr 
ticaretten elde edilecek ranttır. Ama 
faiz sisteminde, bir taraf kaybeder, 
diğer taraf ne olursa olsun kazanır. 
Birinin mutlaka kazanması, 
diğerinin mutlaka kaybetmesi, 
adım adım o toplumda yaşayan en 
fakir adama kadar sirayet eder...”
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Hayreddin Karaman:

“Faiz Toplumu Fakirleştirir”
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D
ünya ticareti önündeki sınırlar 
kalkarken, küreselleşen serma-
ye, karmaşık bir finans sistemini 
ortaya çıkardı. Fonlar, tahviller, 
hisse senetleri, türev ürünler ve 
işletmelerin uzun vadeli finans-

man ihtiyaçları gibi birçok unsur, iyice kafaları ka-
rıştırıyor. İnançlarınızla çelişmemek için sistemin 
dışında kalmayı denerseniz, ülkenizin ve kendini-
zin fakirleşmesine neden olabilirsiniz. Ya da eko-
nomik hayatın dışına çıkmadan, kendi prensiple-
rinizle dünya ile rekabeti sürdürebilirsiniz. 

Peki mevcut sistemde kendi prensipleriniz-
le hayatınıza nasıl devam edeceksiniz? Finans 
sektörüne İslami yönden bakış açısı nedir? Bu 
konudaki soruları Türkiye Finans’ın danışmanı, 
ülkemizin önde gelen ilim adamlarından Prof. Dr. 
Hayreddin Karaman’a sorduk.  

Finans kurumlarını, Katılım Ban-
kalarını yakından tanıyorsunuz. 

Bir ilahiyatçı olarak banka-
cılığa bakış açınızı anlata-
bilir misiniz?

Bir kapital var, bir kapi-
talizm var. Bir modernite 
var, bir modernizm var. 
Bir sosyal var, bir sosya-
lizm var. Bunlar birbirin-
den ayrı, bu ikilerden bir 
tanesi tabii bir olgu, va-
kıa… Sosyal dediğiniz 
zaman bu bir vakıa… 
Eski dilde içtimai demiş 
oluyorsunuz. Bugünkü 

dilde toplumsal demiş oluyorsunuz. Lakin sos-
yalist veya sosyalizm bir ideoloji, bir dava… Ka-
pital ve kapitalizm de böyle. İslam kapitale, özel 
mülkiyete karşı değildir. Ama özel mülkiyete, yani 
üretim araçlarının özel mülkiyetine çeşitli açılar-
dan sınırlar ve yükümlülükler getirmiştir. Siz birey 
olarak, özel kesim olarak üretim araçlarına malik 

olabilirsiniz. Böylece sosyalizmden ayrılırsınız. 
Lakin, İslam’ın görüşü, bu üretim araçlarına sa-
hip olmanın hangi araçlarla olacağı konusunda, 
mülkiyet hakkı, bu mülkiyetin sınırları, üretim 
araçlarının mülkiyeti ve ürettiğiniz nesneler hu-
susunda, sonra bu üretilenlerin dağılımı, tüketi-
mi konusunda ve de tüketimi teşvik veya adem-i 
teşvik hususunda kapitalist ekonomiden farklıdır. 

Batıda ulus devletler ve ona bağlı olarak 
burjuvazi demokrasi oluşup sonrasında endüstri 
devrimi olduktan ve toplu iş- toplu üretim ve 
pazarlamada önce ulusal sonra uluslararası 
genişleme gibi vakıalar ortaya çıktıktan sonra, 
bazı kimselerin önüne vahşi sıfatı koyduğu 
kapitalizm oluşmuş. Bu vahşi, merhametsiz, 
insafsız, sömürücü, kendi menfaati için birçok şeyi 
mubah sayan, kan dökücü kan emici bir sistemi 
ifade ediyor. Böyle bir sistem uzun süremezdi., 
Bir müddet sonra mazlumlar, mağdurlar ve onlar 
adına hareket eden insanlar isyan etmişler ve 
başkaldırmışlar. Bu başkaldırıdan sonra başka 
sistemler doğmuş, bu sistemlerin baskısıyla 
dünyada bazı bloklar oluşmuş. Bu sefer bir yandan 
karma ekonomiler ortaya çıkmış, bir yandan da 
bu “izm”lerde yumuşamalar olmuş ve nispeten 
birbirlerine yaklaşmışlar. Bunlar böyle olup 
gidiyor. Fakat bu arada daima İslam’ın da biraz 
önce arz ettiğim noktalardaki farklılıkları yerinde 
duruyor. Müslümanlar evvelki çağlarda, ekonomi 
faaliyetlerinden insanlık için, gerçek anlamda 
saadet ve tabii bu saadetin dayanaklarından biri 
olarak sosyal ve hukuki adaleti getiren İslam’ın 
öz sistemini uygulamışlardır. Ama Müslümanlar 
bu çağda, bugünkü alternatifler karşısında 
İslam’ın sistemini dünyanın dikkatini çekecek ve 
dünyanın beğenisini kazanacak şekilde, belki 
çıkarlarına ters düşen büyük ekonomik gruplar 
müstesna, hem entelektüel kesimin, hem orta 
kesimin, hem de ekonomik durumları daha 
aşağılarda olan kesimin tehalükle (can atarak) 
üzerine atlayabilecekleri sistemi, dünyanın bir 
yerinde kurup işletip, dünyaya göstermeye 
muvaffak olamamıştır. Marks ve Marks’ı takip 
eden kurucular, teorisyenler geliyor ve sistemi 
yazıyorlar. Ama arkadan gelen Lenin ve Stalin 
aksiyon adamları, bu adamlar o yazılı şeyi hayata 
geçiriyorlar. O halde bir şeyi yazmak yetmiyor. 
İslam’da da sistem yazılı, kitap ve sünnet de 
kaynak olarak, çerçeve olarak verilmiş. Bununla 
birlikte, çağımızda, önce Hindistan’da 1940’lı 
yıllarda başlamak üzere, İslam ekonomisinin 
nasıl müesseseleşeceği, kurulacağı ve işleyeceği 
konusunda teorisyenler çok çalışmış ve yazmıştır. 
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İslam kapi-
tale, özel 
mülkiyete 
karşı değil-
dir. Ama özel 
mülkiyete, 
yani üretim 
araçlarının 
özel mülki-
yetine çeşitli 
açılardan 
sınırlar ve yü-
kümlülükler 
getirmiştir.



Sonra Pakistan ayrılınca aynı zamanda 
Pakistan’da, Hamidullah Hoca’nın Türkiye’ye gel-
mesinden sonra, Türkiye’de, Suudi Arabistan’da, 
Mısır’da, sonra Endonazya ve Malezya’da, bu-
gün de dünyanın her yerinde İslam ekonomisinin 
muhtelif unsurlarının teorisi üzerine çok çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır. Bugün artık bilgi ve teori 
bazında hiçbir eksiklik yoktur. Zaten siz onu uy-
gulamaya başlarsanız o kendi kendini tamamlar.

 Teori ne olursa olsun, aynı zamanda bir tasa-
rıdır. Siz projenizi cemiyette uygulamaya koyduk-
tan sonra, onu tâdil ederek yürürsünüz. Bu hep 
böyle olmuştur. Diğer sistemlerde teorik olarak 
yazıldığı gibi olmamıştır, hayata geçtiğinde za-
manla tadilata uğramıştır. Bütünüyle olmasa da 
parça parça tadil edilmiştir. 

İslam ekonomisinde de o parçalardan bir ta-
nesi  İslam bankacılığıdır. Yani İslam ekonomisi-
ni bir binaya benzetirseniz, odalardan biri finans 
odasıdır. Bu finansın araçlarından bir tanesi de 
bankadır. İslam da faizi haram kıldığına göre, 
faizsiz çalışan bir bankacılıktır. Bankacılık husu-
sunda teorik olarak ekonominin diğer alanlarına 
nispetle, epeyce çalışma yapılmıştır ve neticede 
pratiği de yapılmıştır.  

Mısır’da teorisyen olarak çok önemli olan 
Prof. Ahmet  en-Neccar diye bir zat var. O En-
ver Sedat zamanında, 1960’lı yıllarda Mısır’da, 
muhtelif yerlerde ilk İslam bankası örneğini kurup 
bunu işletmiş, sonuçlarını da tahlil ederek rapor-
lar düzenlemiş ve bunları yazılı olarak neşretmiş-
tir. Bu uygulamadır. Arkasından İslam Kalkınma 

Bankası kurulmuştur. Ondan sonra yurt dışında 
yavaş yavaş İslam bankaları ya da faizsiz ban-
kalar kurulmaya başlanmıştır. Bizde de, kanun 
kuvvetinde bir kararname ile 1984 yılında ülke-
mize giren bu sistem, 85’te Faysal Finans olarak 
faaliyete başlamış ve adı “Özel Finans Kurumu” 
olmuştur.  

Kâr ve faiz arasındaki fark

Sanayi devriminden sonra, fabrika gibi bü-
yük yatırımların yapılabilmesi için büyük ser-
mayeye ihtiyaç duyuldu ve bankalar halkın 
tasarruflarını faiz taahhüdüyle toplayarak, üre-
tim yapmak isteyenlere vermeye başladılar. 
Faize karşı olanlar, sanayileşmeyi bilmemekle 
eleştirildi. Katılım bankacılığı bu eleştirilere 
nasıl cevap veriyor? Liberal sistemin işleyiş 
mantığıyla uyumlu mu?

Bankacılığın temeli, kalbi, liberal sistemde 
faizdir. Sizin soruda ifade ettiğiniz sermaye top-
lama işinde olanlar, faiz teşvikine dayalı olarak 
sermaye toplarlar. Yani insanlar yastık altındaki 
paraları risksiz olarak, faiz garantili olarak, yani 
gelir garantili olarak bir yere teslim etmeyi kabul 
ettiler. Onlara göre, risk olmaz ise, gelir garantisi 
olur ise, bu ancak faizle mümkün oluyor. Ban-
kalar da insanların tasarruflarını toplayıp, üretim 
için ya da başka bir amaçla kredi verir. Bildiğiniz 
gibi bankalar artık sadece üretim için kredi ver-
miyorlar. Bir ihtiyaç gösterdikten sonra oradan 

“İslam 
ekonomisini 

bir binaya 
benze-

tirseniz, 
odalardan 
biri finans 
odasıdır. 

Bu finansın 
araçlarından 
bir tanesi de 

bankadır.”
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aldığınız parayla kumar da oynayabilirsiniz. Tabii 
şunu doğruca ortaya koymak lazım ki, ekonomi-
yi ele aldığınızda bu bankacılığın hedefi üretim 
için gerekli olan, gerekli sermayenin toplanma-
sı için faizi zorunlu görmesidir. Bankalar da faiz 
teşvikiyle insanların tasarruflarına talip olmuşlar 
ve insanlar da asırlar boyu paralarını bu sisteme 
teslim etmişlerdir. 

Bankacılık aslında kapitalizmden eskidir. Ka-
pitalizmle birlikte bankacılığın mahiyeti, önemi, 
fonksiyonu ve rolü değişmiştir… Faizcilik belki 
insanlıkla yaşıt. Müesseseleşmesi ise daha son-
ra gerçekleşmiştir.

Düşünün ki bir din faizi haram kılıyor, lakin di-
ğer sistem “faizsiz asla olmaz” diyor. İslam bu 
sistemin bazı unsurlarını kabul ediyor. Bunların 
başında da üretim araçlarının özel mülkiyeti geli-
yor. Tasarrufu, üretimi, dağıtımı, tüketimi, ticareti 
meşru görüyor. Tabii bu dinin yasak ettiği faize 
karşı, serbest bıraktığı mekanizmanın çalışabil-
mesi için bir alternatif getirmesi lazım. Onun adı 
ortaklıktır, ticarettir. Faiz yerine, kâr ve zarara or-
taklıktır. Hatta zararda ortaklık söz konusu olma-
dığında da,  din amili, yani işi yapanı kayırır. Biz 
şimdi sizinle ortaklık kursak, sermaye benden 
olsa, proje de sizden olsa. Siz müteşebbissiniz 
ama paranız yok. Ben de para var ama fikir yok. 
İkimiz bir araya geliyoruz ve bilgisayar üretmeye 
karar veriyoruz. Ama üretecek olan sensin. Ya da 
bu üretim mekanizmasını işletecek olan sensin, 
ben anlamıyorum, sadece param var. Başladık 
işe, siz o alemde makul meşru görülecek şekil-
de hareket ettiniz, bu anlamda kusurunuz yok, 
ama zarar ettik. Siz zarara katılmazsınız. Ama biz 
kâr ve zararda ortaklık diyoruz ya, kâr ve zararda 
ortaklık herkes sermaye sahibi olduğunda söz 
konusu olur. Sizin sermayeniz yoksa, sizin eme-
ğiniz gider benim param gider. 

Peki kâr ve faiz arasında nasıl bir fark var? 
Marksistler, komünistler, sosyalistler diyorlar ki; 
faiz ve kâr arasında bir fark yoktur, ikisi de gayri 
ahlakidir, gayri meşrudur ve emekçilerin aleyhi-
nedir. Dedim ya İslam’ın farkları var. İslam diyor 
ki, faiz farklıdır. Faiz kapitalist sermayeyi, parayı 
riske sokmadan ondan para kazanmaktır. Birçok 
tabiri yapılabilir ama bizim konumuz açısından 
en uygun tabiri budur. Sermayeyi üretim zinciri-
ne soktuğunuz vakit, kâr da eder zarar da eder. 
Çünkü ticarette kâr ve zarar vardır. Kâr ticaret-
ten elde edilecek ranttır. Ama diğerinde, bir taraf 
kaybeder, diğer taraf ne olursa olsun kazanır. Bi-
rinin mutlaka kazanması, diğerinin mutlaka kay-
betmesi, adım adım o toplumda yaşayan en fakir 
adama kadar sirayet eder. Basit bir şey söyleye-

yim size. Ben kalem üretmek istiyorum, bunu iki 
türlü yaparım, bir bankaya giderim 100 lira kredi 
alırım, yüzde 50 faizle, aldığım para dikkat buyu-
run 150 lira, 100 lira değil. Orada bir hava boş-
luğu var, ne o hava boşluğu, 50 lira… O 50 lira 
üretime girmiyor. Ne üretime giriyor, 100 lira. 

100 lirayı aldığımı kabul edin, bununla 100 
tane kalem ürettiğimi kabul edin. Peki, ben bu 
kalemin tanesini kaça satmalıyım ki para kaza-
nayım? 150 kuruşa satsam para kazanamam, 
zaten 150 borcum var. O zaman ben bunu asga-
ri 160’a satmam lazım ki 10 kuruş kazanabileyim. 

Bankaya gitmedim; bu işi parası olan birisiy-
le ortaklaşa yapmaya karar verdim. O kişi bana 
100 lira verdi. 100 liraya 100 kalem ürettim, ta-
nesi yine 1 liraya mal oldu. 10 kuruş kazanmak 
istiyorum kalem başına, toplam da 110 kuruşa 
satsam olur. 

Peki diğerinde, aradaki 50 kuruş kimin ce-
binden çıkar? Üreticiden çıkmaz. Bu 50’yi tar-
lasını, bağını satarak ödemez. Bu 50’yi üretimin 
maliyetine ekleyerek öder. Peki, bu 50’yi o za-
man kim öder? Bu, toplumun en ucundaki, en 
fakire kadar herkes öder demektir. O halde faiz, 
üretimin girdisini artırır, haksız ve gayri ahlaki bir 
biçimde toplum içerisinde ezilen kesimin, riske 
giren insanların zarar etme ihtimaline karşı ken-
disini garantiye alır. İnsanların herhangi bir üre-
tim mahsulünü daha pahalı alıp kullanmalarına 
aldırış etmez, üretimde diğer araçları kullanan 
insanların zararına aldırmaz, katılmaz, bunla-
ra karşı duygusallık göstermez. Sadece kendi 
çıkarını, menfaatini düşünür. O kendi çıkarını 
düşündükten sonra, diğerlerinin zararı onu ilgi-
lendirmez. Fakirin daha fakirleşmesi, zenginin 
daha zenginleşmesi, enflasyon ortamının art-
ması onu ilgilendirmez. Sermayeyi ortaklık yo-
luyla elde etmeyle, faizli kredi yöntemiyle elde 
etmek arasındaki en önemli fark budur. 

Faiz toplumu adım adım 
fakirliğe sürükler

Faiz, üretimin girdisini artırır, haksız ve gayri 
ahlaki bir biçimde toplum içerisinde ezilen ke-
simin, riske giren insanların zarar etme ihtimali-
ne karşı kendisini garantiye alır. İnsanların her-
hangi bir üretim mahsulünü daha pahalı alıp 
kullanmalarına aldırış etmez, üretimde diğer 
araçları kullanan insanların zararına aldırmaz, 
katılmaz, bunlara karşı duygusallık göstermez. 
Sadece kendi çıkarını, menfaatini düşünür.
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Marifet zor olanı başarmaktır

Bu felsefe ile çalışan bankalar yeterince 
tercih edilmiyor. Sektörden aldıkları pay yak-
laşık yüzde 5... Bunu neye bağlıyorsunuz?

Eğitim eksikliği, alışkanlık, İslami bilinç eksik-
liği ve rekabet belası. İki tane taarruz karşısın-
dayız biz. Bir tanesinde garanti faiz var. Adam 
imzayı attığı gün altı ay sonra ne alacağı belli 
olsun istiyor. Sonra buraya geliyor, ben altı ay ön-
cekini sana söyleyebilirim, ama altı ay sonrakini 
söyleyemem. Ama tahmin ediyorum, buralarda 
bir şey olur diyor. Şimdi kafasına karınca giriyor. 
Bir yandan da, “Katılım Bankası mı bunun adı, 
neydi açılımı, söyleyin.” diyor. “Kâr ve zararda 
ortaklık” diyorsun, “Zarar mı dedin?” diyor. Bir 
karınca daha giriyor. Öbür tarafa gidiyor, “Zarar 
mı, öyle bir şey olmaz.” cevabını alıyor.  Üçüncü-
sü birileri diyor ki, “Edebiyatı bırak, bunun hepsi 
aynı, bunlar da faizcilik yapıyor, onlar da faizcilik 
yapıyor. Onlar bunun adına kâr zarar ortaklığı di-
yor, bunlar faiz, aralarında hiçbir fark yok.” Adam 
tabii bilmiyor burada işlemlerin nasıl yapıldığını. 
O konuda fazla bir bilgisi yok. Bir karınca da ora-
dan giriyor. İşte bu karıncalar, güveler beyni istila 
ediyor. Genel olarak da zaten İslami iman, ahlak, 
dünya ahiret dengesi, öncelikler konusunda za-
aflarımız olduğu için tercihlerimizi farklılaştırıyo-
ruz. Sonuçta güçlük ve güç başarma, tam kamil 
manada yapamama, konuşmamın başında söy-
lediğim İslam bankacılığını tam olarak oturtma, 
oturttun diyelim, genişletme konusunda zorluk-
larla karşılaşıyoruz. Marifet zor olanı başarmaktır. 

İnsanlara her vesile ile bu bankaları anlatmak, 
aydınlatmak, bankaların maksadının diğer ban-
kaların kapısına kilit vurmak olmadığını söylemek 
gerekiyor. Ama bu ülkede sosyal çoğulculuktan 
söz ediyorsak, mesela faize bulaşmayan insan-
lar için bu bankaların bir takım kayıplardan, sı-
nırlardan kurtularak her isteyene kapısını açabi-
leceğini göstermek lazım. Ayrıca bu bankaların 
Türkiye’nin her yanına yayılması hakkını talep 
etmeliyiz ve bunun için de gayret etmeliyiz. 

Diğer taraftan, ben size gazetelerin tirajı ve 
TV’lerin reytingini örnek olarak vermek isterim. Bu 
bankacılıkta bahsettiğiniz durum, medya alanında 
da aynı. Neden bizim gazetelerin tirajı 2-3 milyon 
olmuyor? Neden bizim TV’lerin reytingi gayri ah-
laki programların reytinglerinden düşük 
oluyor. Bu niye böyle 
oluyorsa, yüzde 5’te aynı 
sebeple oluyor. Bizim her 
açıdan yüzde 5’i daha 

çok artırmamız gerekiyor. Sadece finansal açıdan 
değil. Tabii bir de Türkiye’de asıl sermaye sahip-
leri var. Türkiye’nin çok büyük sermaye sahipleri 
diğer bankaları tercih ediyor. Ayrıca bizim banka-
larımız Anadolu’da da yavaş yavaş şubeleşiyor ve 
yaygınlaşıyor. Bir de diğer bankalara yurt dışından 
gelen sermayeyi hesaba katmak gerekiyor.  

Katılım bankaları, son zamanlarda yeni 
ürünler çıkarttı. Örneğin Türkiye Finans’ın 
Happy Card’ı var. Bugün diğer bankalarda 
yapılan birçok bankacılık faaliyetini de yerine 
getiriyorlar. Bu bankaların faaliyetleri açısın-
dan diğer bankalara yaklaşmasını nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Yeni çıkan ürünlerin dinen 
bir sakıncası var mı?

Bizim bankalarımızda çalışan kişiler de diğer 
bankalardan geldiği için, piyasanın dilini kullanı-
yorlar. Tabii, müşteri geliyor, kredi istiyorum diyor, 
o da “Nasıl bir kredi istiyorsunuz?” diyor. Tabii 
hemen orada “Biz kredi vermiyoruz” demesi la-
zım. Biz ortaklık yaparız, ticaret yaparız. Bu yuka-
rıda sayılan şeyler de ticarettir. 

Murabaha dediğimiz olayda biz alım satım 
yapıyoruz. Alım satımda, para alır satarsan faiz 
olur, biz para alıp satmıyoruz. Biz mal alıp satıyo-
ruz. Bir de ortaklık yapıyoruz. Bizim şu anda yap-
tığımız ortaklığın riskleri az. Tabii biz murabahayı 
azaltmaya çalışıyoruz. Çünkü katılım bankalarının 
asıl bereketi ortaklığı artırmayla ortaya çıkacaktır. 

Kredi kartında da durum farklı değil. Zaten 
bankaya alım satım talebi geldiğinde de biz ve-
kalet usulü kullanıyoruz. Örneğin;  bir uçak almak 
istiyorsunuz. Bunu almaya gelen bir adam, diyor 
ki, ben uçak almak istiyorum, ya da başka bir şey, 
ama param yok. Ben de diyorum ki, “Ben helal 
olan her şeyi alır satarım. Sen ne istiyorsun?” 
“Uçak.” “Ben bunu alır sana veririm” ya da “Alman 
için sana kart vereyim. Bu kartla başka şeyleri de 
al sat…” Bu kart hem vekaleti hem kefaleti ifade 
ediyor. Ben sana vekalet veriyorum, sen anında 
benden satın alıyorsun. Ben zaten senin adına 
ödüyorum. Diğer bankalardan farkımız bu. O ban-
kalar siz ödemezseniz öder. Biz ise, siz ödeseniz 
de, ödemeseniz de ödüyoruz. 

Bonus kazandırmasına ne diyeceksiniz?
Bonus kazandırması şu demek. Bu firmalar 

hediye veriyor. İşte ben diyorum ki, benden ben-
zin alana bir bardak veriyorum 
gibi… Bu hediyede bir şey yok.  

Teşekkür ederiz!

BANKAMIZDAN



13‘Bu, taşındır’ diyerek Kâ’be’yi diksem başına; 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; 
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle, 
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle; 
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, 
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan; 
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına, 
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına, 
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem; 
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem; 
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana... 

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana. 
Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini, 
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin’i, 
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran... 
Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, 
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın; 
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın; 
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât, 
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât... 
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.

ÇAnAKKALe ŞeHİTLerİne

                          
Mehmet Akif Ersoy
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Faizli bankalar var-
ken neden faizsiz ban-
kacılık diye bir sektör 
oluşmuştur? 

Bu sorunun yanıtı tarih 
boyunca “faiz” konusun-
da yaşanan tartışmalarda 
gizlidir. Borç verip fazlasını 
istemek diye özetleyebile-
ceğimiz “faiz” konusunda 
bazı filozof ve ekonomistler 
müspet kanaat serdeder-
ken başka filozof ve eko-
nomistler ise menfî görüş 
bildirmişlerdir. Örneğin ilk 
çağ filozoflarından Aristo 
(MÖ. 384-322) “En çok 
tiksinmeyi hak eden faiz-
ciliktir. Çünkü bu yoldan 
sağlanan kazanç, doğ-
rudan doğruya paranın 
kendi varlığından kay-
naklanır ve paranın orta-
ya çıkmasına neden olan 
amaca aykırıdır. Zira para 
mübâdele için yaratılmıştır. 
Oysa faiz, paranın miktarı-
nı çoğaltır ve faiz paradan 
doğan paradır. Dolayısıyla 
da doğaya en aykırı düşen 
para kazanma tarzı budur” demiştir. Yahûdîlik, 

Hristiyanlık ve İslâmiyet’te de faiz 
yasaklanmıştır. Kronolojik sırayla 
üç dinden birer metni şöylece ak-
tarabiliriz:

“Kardeşinize para, yiyecek ya 
da faiz getiren başka bir şey ödünç 
verdiğinizde ondan faiz almaya-
caksınız” (Tevrat, Yasa’nın Tekrarı, 
23:19).

“Ödünç verilen para için faiz 
almak adâletli değildir. Çünkü fa-
izle ödünç vermek, olmayan bir 
şeyi satmak demektir ve böyle bir 

şey hiç kuşkusuz eşitsizliğe ne-
den olur ki bu da adâlete ters 
düşer”. (St. Thomas Aquinas 
(1225-1274) 

“Faiz yiyenler, ancak şeytanın 
çarptığı kimsenin kalktığı gibi kal-

karlar. Bu, onların, “Alış veriş 
de faiz gibidir” demelerinden 
dolayıdır. Oysa Allah alışve-
rişi helal, faizi haram kılmış-
tır” (Kur’ân, Bakara Sûresi, 
2:275).

Her ne kadar faiz konu-
sunda dinlerin yasaklayıcı 

tavrı olsa da târih boyunca 
faizcilik devam etmiş ve faizli 

bankalar kurulup geliştirilmiştir. 
Zaman içerisinde bankacılık sek-

törü ekonomik hayatın önemli bir parçası haline 

D
r. İsak Emin Aktepe, geçmiş-
ten günümüze bir tartışma 
konusu olan ve olmaya da 
devam edecek gibi gözüken 
faiz temasına ilişkin çarpıcı 
açıklamalarda bulundu. Za-
man içerisinde bankacılık 

sektörünün ekonomi hayatında vazgeçilmez bir 
unsur olması ile birlikte faizin hayatımızın önem-
li bir noktası haline geldiğini söyleyen Aktepe, 
“Faizsiz bankacılık fikri nasıl doğmuştur? Faizli 
bankalar ile faizsiz bankalar arasındaki farklı-
lıklar nelerdir?” gibi pek çok soruyu dergimiz 
okurları için cevapladı! 

Sorularla 
Faizsiz Bankacılık

Dr. İsak Emin Aktepe, faizsiz bankacılık üzerine A’dan Z’ye akıllardaki tüm soruların ce-
vaplarını tarihten ve günümüzden örnekleri ile verdi. 

Yazı: 
İsak Emin Aktepe
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gelmiştir. Özellikle çeşitli dinlerde faiz yasağına 
bağlı kalan kişiler de bankacılık hizmetinden ya-
rarlanmayı arzu ettikleri için faizsiz bankacılık fikri 
doğmuştur.

Tek yol, faizli kredi değil

İnsanlar finansman ihtiyacı duyduklarında 
faizli kredi alırlar. Faizli krediden başka finans-
man sağlama yöntemi var mıdır?

İnsanlar târih boyunca finansman ihtiyacı içe-
risinde olmuşlardır. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için 
bazen faizle borçlanmış (faizli kredi almış) bazen 
de faizsiz yollar kullanmışlardır. Örneğin birbirleri-
ne karz-ı hasen (faizsiz borç) vermişlerdir. Ortaklık 
yaparak finansman açıklarını kapatmışlardır. Tak-
sitle mal alım satımı yapmışlardır. Bir malı alacak 
kadar parası olmayana o malı kiralamışlardır. 
Henüz mal üretilmeden evvel satımını yapabil-
mişlerdir. Mesela çiftçiler, hasat zamanı ellerine 
geçecek mahsûlü ya da müteahhitler maket üze-
rinden dairelerini satmışlardır. Kısaca insanların 
finansman ihtiyaçlarını karşılamaları için yegâne 
yol, faizli kredi değildir. 

Faizsiz bankacılık

Faizsiz bankalar da faizli bankalar gibi açı-
lan hesaplara fazlalık vermektedir. Burada faiz 
yok mudur?

Faizli bankalar vâdeli hesap açtıklarında hesap 
sahibinden aldıkları paraya ne kadar faiz verecek-
lerini bildirirler. Hatta faiz oranlarını iletişim araçla-
rıyla ilan ederler. Faizsiz bankalar ise açtıkları ka-
tılım hesaplarına aldıkları parayı ortaklık sermayesi 
kabul ederler. Yani elinde parası olan kişi faizsiz 
bankaya şöyle demiş gibidir: “Bu parayı ben iş-
letemiyorum. Sen meşrû yollarla işletirsin. Kâr ve 
zarara ortak oluruz”. Faizsiz banka aldığı mevduatı 
meşrû yollarla işletir ve elde ettiği kârın bir kısmını 
başta anlaştıkları oran üzerinden hesap sahibine 
aktarır. Faizsiz bankalarda katılım hesabı olanlar, 
vâde sonunda ne alacaklarını kesinlikle bilemez-
ler. Bu itibarla faizsiz bankaların katılım hesaplarına 
dağıttığı para kesinlikle faiz değil; kârdır.

Faizsiz bankalar da faizli bankalar gibi kredi 
veriyor. Burada faiz yok mudur?

Dünyada faizsiz bankalar ilk defa kurulurken, 
bu bankaların ortaklık metoduyla topladıkları pa-
rayı yine ortaklık yoluyla işletmesi öngörülmüştür. 

Böylece topla-
nan para doğ-
rudan işletme 
s e r m a y e s i 
olacağı için fa-
izin ekonomiye 
yaptığı menfî 
tesir bu banka-
larda olmaya-
cak idi. Ancak 
insanoğlunun 
ahlâkî zaafları 
o lduğundan 
yolsuzluk hadi-
seleriyle karşılaşılması ve hem de işletme kurup 
kârını bekleyecek kadar uzun vâdeli mevduat bu-
lunamaması söz konusu projeyi akim bırakmıştır.

Bu sebeple faizsiz bankalar bir diğer faizsiz 
finansman sağlama yöntemi olan “peşin alınan 
malın taksitle satılması/murâbaha” yöntemini 
kullanmaya başlamışlardır. Nasıl bütün tüccârlar 
ellerindeki malı peşin ya da veresiye satarlarsa; 
faizsiz bankalar da peşin satın aldıkları malları ve-
resiye satarlar. Peşin fiyat ile veresiye fiyat arasın-
daki vâde farkı ise bankanın kârı olur. 

Finansman açığı yaşayan herhangi bir kimse 
faizsiz bankalardan nakit alıp bunu daha fazla-
sıyla (faiziyle) ödeyemez. Faizsiz bankaya “para” 
almak için değil, “mal” almak için başvuru yapı-
lır. Bu itibarla faizsiz bankalar kendilerine gelen 
finansman taleplerinde, alınıp satılacak bir ma-
lın olup olmadığına, mal varsa bu malın satımı-
nın meşrû olup olmadığına (örneğin içki, sigara 
murâbahası yapılmaz), bu malın taksitle satılıp 
satılamayacağına (örneğin külçe altın murâbaha-
sı olmaz), banka müşterisi ile satıcı arasında satış 
sözleşmesi yapılıp yapılmadığına, peşinat verilip 
verilmediğine, fatura kesilip kesilmediğine ve söz 
konusu işlemin sahte bir alım satım işlemi olup 
olmadığına bakar. Faizsiz bankaların bunlardan 
başka dikkat etmeleri gereken noktalar da vardır. 
Faizli bankalarda ise para satımı yapıldığından 
bunların hiçbirine bakılmaz. Dolayısıyla faizsiz 
bankalar da faizli kredi veriyor demek doğru gö-
rünmemektedir.

Vâde farkını ekonomistler faiz sayıyorlar. Bu 
faiz değil midir?

Vâde farkının ekonomistler tarafından faiz sa-
yılması önemli değildir. Onların bu tür olgulara 
bakışı sekülerdir. Faizsiz bankalar ise salt seküler 
bakışa sahip olamaz. Onların kendilerine özgü il-
keleri vardır. Bu ilkelerin temel kaynaklarından biri 
de dindir. Din âlimleri de vâde farkını faiz sayma-
mışlardır. 
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T 
ürkiye’de “futbol” deyince es ge-
çilmeyecek bir kent Trabzon... 
Ve o kentin futboldaki bir mihenk 
taşı Şenol Güneş... Türk Milli 
Takımı’nın tarihindeki en büyük ba-
şarısının altında onun imzası var... 

Bordo-Mavili formanın Türkiye’deki 3 büyükler 
efsanesini salladığı yıllarda olduğu gibi... Milli 
Takım kariyeri sonrası Güney Kore’de geçen 
yıllar sonrası Türkiye’ye döndü, alışageldiği-
miz şekilde Trabzonspor’un başına geçti. Her-
kes “Bu takım ne zaman şampiyon olacak” 
derken, Şenol Güneş bakın şampiyonluk he-
define nasıl yaklaştı?SP

O
R

 
“Trabzon İçin Şampiyonluk   

               Özlemdir”

Her zaman doğruluktan, dürüstlükten 
yanayım. Öteki türlü, her gün yalan söy-
lemenin yorucu olduğunu düşünüyorum.
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Şenol Güneş:
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Şampiyonluk 
Trabzon için bir özlem

Herkesin ağzındaki soruyla başlayalım... 
Trabzonspor ne zaman şampiyon olacak?

Soru çok net ama cevap net değil. Politik 
bir cevap vermek istemiyorum. Şampiyonluk 
önemli bir özlem bu kent için. Giderilmesi gere-
kir. Ama şimdi diyelim ki, şansa bir kez şampi-
yon olduk. Bu bizi kurtarmaz. Doğru, ilkeli hare-
ket ederek gelmeliyiz. Şampiyonluk araç olmalı. 
Borcu olmayan, oyuncusuna para ödeyen, ke-
yif veren, oynarken keyif alan, örnek taraftara 
sahip bir takım olmalıyız. Bunlar bizim olmazsa 
olmazımız. Bunları yapmak durumundayız. Bü-
yüklük buradan geçiyor. Bunları yaparken şam-
piyon olursan çok güzel. Ama bir anda şampi-
yon olalım derken hem başarısız oluyoruz, hem 
borç yapıyoruz, hem sıkıntı yaratıyoruz. Bunları 
çözmek için uğraşıyoruz sonra. İşimiz çok zor 
dememizin sebebi bu. Anlatmak da zor. Adama 
ben bunları söyleyince, ‘Ya bırak anlatma, şam-
piyon ol’ diyor. Var mı sende bir ilaç? Gideyim 
hastaneden alayım, şampiyonluk gelsin. Evet, 
bizim şampiyonluk yarışının içinde olmamız ge-
rek. Şampiyonluğu yakalayabiliriz de. Geçen 
sene olabilirdik. 2005’te olabilirdik. Kadromuz 
şampiyonluk için ideal dersek, yanlış yaparız. 
Ama futbol bu. Bu yıl ilk ve en önemli hedefimiz 
kupa şampiyonluğu. Kupada sonuna kadar gi-
deceğimize inanıyorum. Açık konuşayım, ligde 
şampiyonluk uzak hedef. Şu an için ilk üçe gir-
mek başarıdır. Gelecek yıl hedeflerimizi büyü-
tebiliriz.

Devre arasında Gökhan Ünal’ı Fener-
bahçe’ye verdiniz. nasıl oldu bu transfer?

Gökhan çok değerli bir futbolcu, ancak bu 
sene dalgalanmalar geçirdi. Taraftarla arasının 
sıkıntılı olması yüzünden moralinin bozulduğu-
nu söyledi. Kendisiyle bu konuları görüştüm. 
Her geçen gün iyiye gidiyordu, ama trans-
fer yeniden gündeme gelince gitmek istedi. 
Gökhan’ın gitmesine üzüldüm fakat moralsiz 
bir Gökhan’ın bize faydası olmazdı. 

A Milli Takım’dan sonra doğuya açıldınız? 
neden doğu?

Batı ülkelerinden de teklifler aldım. İran ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’nden de... Ben şansı-
mı doğudan yana kullandım. Zaten ben de do-
ğunun insanıyım. Ben batıya açılmam, Batıda 

batma olur. Güneş doğudan doğar ve batıdan 
da batar. Batıya gittiğin zaman batmayı göze 
alacaksın.

Trabzonspor’un birlik ve 
beraberliğe ihtiyacı var
Trabzonspor’a gelişinizde örnek bir birlik 

tablosu oluşturdunuz. Bunu nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Bu benim olayım değil, kulübün olayı. 
Ben, kulübü biraraya getirerek insanlara ve-
sile oldum. Türkiye’nin iyi bir Trabzonspor’a, 
Trabzonspor’un ise sevgi, birlik ve beraberliğe 
ihtiyacı var. İnsanlar bunu yapmak istiyorken, 
ben bunun bahanesi olduysam ne güzel. Yapa-
cağım işlerin bir tanesi de bu olmalı. Eski baş-
kanlar olsun, yöneticiler olsun, futbolcular ol-
sun, antrenörler olsun, iş birliğini arttırabilmek, 
şikayetleri konuşarak çözmek durumundayız. 
Sitem ederek, şikayet ederek bu işler çözül-
mez. Bunları aşamazsak hem kulüp borca girer, 
hem başarısız olur. 

Çok net ve açık bir tavrınız var. Her konu-
da böyle mi davranırsınız?

Her zaman doğruluktan, dürüstlükten ya-
nayım. Öteki türlü, her gün yalan söylemenin 
yorucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü erte-
si gün yalanlarını devam ettirmek için ayrı bir 
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yalan bulman gerekecek. Türk futbolunda, si-
yasette, sosyal hayatta insanların daha mut-
lu olması için birbirlerini anlamaya ihtiyaçları 
var. Farklılıklarımız olacak. Ama kavga olma-
malı. Ayrıştırmayı değil birleştirmeyi düşünen 
bir yapım var.

Teknik adamın bir takımın başarısındaki 
rolü sizce nedir?

Duruma göre değişir. Yüzde 1 de olur, yüz-
de 100 de. Adam kızarsa yüzde 10 der, severse 
80 der. Parçaların bütünü başarıyı getirir. Aşçı 
yemeği kötü yapsa tüm takım ishal olur. Sen ne 
kadar taktik verirsen ver, idman yaptırırsan yap-
tır, takım yenilir. Yani herkes önemli. Türkiye’de 
antrenörlük farklı konumlandırılıyor. Hem saldı-
rısı fazla, hem övgüsü. Bir maç kazanıyorsun, 
‘Hoca aldı’ veya ‘Hoca verdi’ deniliyor. Oysa 
ortada bir ekip başarısı var. Bunlar yumurta mı 
tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan türü tar-
tışmalar. 

Az alıp çok oynadığın zaman 
değerlisin

Üç büyüklerle aradaki ekonomik şartları 
nasıl dengelemeyi düşünüyorsunuz? 

Ekonomi konusu dengelenemez. Fener-
bahçe’nin harcamasıyla bizim harcamamız 
denk olamaz. Hiç olmadı. Biz eski modelden 
faydalanacağız. Ekonomik olarak harcaması 
daha az olan, ama doğru işleri daha fazla ya-
pan bir takım olarak şampiyonluk kovalayaca-
ğız. Fenerbahçe ile aynı parayı kazanamayız, 
o yüzden onlar gibi olamayız. Ama bakarsanız, 
Fenerbahçe de Barcelona gibi olamıyor. Bizim 
oyuncumuz burada mutlu olmalı. Orası 3 veri-
yorsa, burada 2’ye ‘evet’ demeli. Ama Anado-
lu takımlarından iki kat fazla kazanıp sıradan 
oyuncu olmamalı. Rakamlarda dengesizlik 
olabiliyor. Zaman zaman iyileştirme yapılıyor. 
Bunun sıkıntısını oyuncular da çekiyor. Az alıp 
çok oynadığın zaman değerlisin. Fazla alıp 
karşılığını vermiyorsan saldırıya uğrarsın. 

Uzun vadede ne gibi planlarınız var?

20 yaşında değilim. Eskisi gibi uzun vadeli 
hedefler koyamıyorum. Saha içi işleri planlama, 
idari anlamda biraz daha farklı bir konumda olma 
gibi görevler var. Bir, iki kaç yıl burada olurum 
bilemiyorum. Çok uzun vadeli düşünmüyorum.

Türk futbolunu genel olarak nasıl görü-
yorsunuz? eksiklerimiz neler?

Türk futbolu imkanlara göre başarılı ama 
çok eksik işler yapıyoruz. İyi gidiyoruz. İyi so-
nuçlara bakarak kendimizi eksik görüyoruz. 
Bir kötü sonuçta dünya üçüncülüğüne, Av-
rupa üçüncülüğüne göre değerlendirme ya-
pıyoruz. Ne yaptık da o başarıları aldık diye 
soran kimse yok. Değerlendirme hangi açı-
dan baktığınıza bağlı. Fatih Hoca’nın, Musta-
fa Hoca’nın iyi işler yaptığına inanıyorum. Di-
ğer gençler de iyi geliyor. Onların da iyi işler 
yapacağına inanıyorum. Şöyle bir sıkıntımız 
da var. Geçmişe göre yabancı sayımız fazla 
ama verimi o kadar fazla değil diye düşünü-
yorum. Türk oyuncuları daha fazla sayıda ve 
daha donanımlı büyütmemiz gerek. Ama bu-
rada bir sıkıntı var. Gençlerin hobileri değiş-
ti. İnternetin evlere girmesi bunda etkili oldu. 
Futbola zaman kalmıyor. Biz çocukken mec-
bur kalıyorduk futbola. Çünkü yapacak başka 
bir şeyimiz yoktu. Şimdi çocuklar çimde bile 
bizahmet oynuyor. Trabzon’da da eskiden bu 
kadar takım yoktu ama daha çok oyuncu var-
dı. Şu an profesyonelliğin altyapısı var. Ama 
oyuncu yok. Çok sayıda futbolcu yetişmiyor. 
Of, Sürmeli, Araklı takımları var. Onlar da ye-
rel rekabetin derdine düşüyor. Bir başka konu 
da kulüp yapısı. Trabzon takımı para alan de-
ğil, taraftarın desteğiyle para kazanan takım 
olabilir. Hala amatörlük anlayışıyla profesyo-
nelliği devam ettirmeye çalışıyoruz. 

Taraftar kalitesini eski günlerinize göre 
nasıl buldunuz?

Taraftar kalitesi geçmişe göre çok farklı. 
Olgunlaşmış buluyorum. Ufak tefek sorunlar 
olacak. Ben de üzülüyorum, tepkimi koyuyo-
rum ama fanatik olmuyorum. Galatasaray maçı 
sonrası bir tanesi geldi, konuştu. Bu güzel bir 
şey. Taraftarın bir görüşü varsa, gelir paylaşırsa 
bundan memnun oluruz. 

Futbolculara ödenen ücretleri nasıl bulu-
yorsunuz?

Ekonomik kriz futbola yansımamış. Piyasa-
nın nasıl geliştiğini bilmiyorum. Ama futbolcu 
bir emek veriyor. Kulübe neden aldın demek 
doğru değil. Rakamların makul ve ülke yapısına 
uygun olması önemli. Ama bir de şu konu var 
ki, vergiyi futbolcunun ve antrenörün ödemesi 
gerekiyor.

SPOR
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Transfer Sayısı Azalacak
Trabzonspor son yıllarda çok sayıda trans-

fer yaptı. O zamanın şartları öyle gerektirmiştir. 
Ama ben önümüzdeki sezon daha az transfer 
yapılacağını düşünüyorum. Çünkü elimizde bir 
kadro var. Bu kadro yarışıyor. Bunlar içerisinde, 
kadroyu gelecek sezon da taşıyabilecek isim-
ler kalacaktır. Bu isimlerin sayısının da oldukça 
fazla olduğunu düşünüyorum. Bunlar arasında 
ekonomik olarak Trabzonspor’a yük olmaya-
cak şekilde bazılarıyla ilgili karar vereceğiz. Ba-
zılarının mevkileriyle ilgili karar vereceğiz. Dola-
yısıyla önümüzdeki sezon transfer az olacak. 
Ben geldiğimde yabancı olarak 8 oyuncumuz 
vardı. Bunların ekonomik tarafı da var. Oyun-
cunun performans tarafı var. Mevkii tarafı var. 
Bunların hepsine bakılacak. Bir baktık ki, ucuz 
bir oyuncu bize yararlı, bir başka oyuncu para 
ediyor. Ona göre hareket edeceğiz. Kadroda 

8 yabancı var, ayrıca 4 tane de 
kiralık yabancımız bulunuyor. 
Tabii ki bu sayı çok yüksek ve 
mutlaka kadrodan boşaltma 
yapmak gerekecek. Ama bun-

ların kim olduğu konusunda şu 
anda bir şey söyleyemem. Bu da 
doğru olmaz zaten... 

Az Parayla Çok İş

Geçmiş yıllarda, Trabzonspor’un şampiyon 
olduğu yıllarda da transfere paralar harcandı. 
Fakat aynı zamanda Fenerbahçe, Galatasaray, 
Beşiktaş’a göre daha az para harcandı. Başarı-
yı öyle yakaladık. Bugün tabi aynı durumdayız. 
Yine harcamalıyız fakat az para ile çok iş yap-
malıyız. Üretken olmalıyız. Sıkıntılarımız da var. 
Elimizde kadromuz iyi ama bu kadrodan, daha 
iyi bir kadro oluşturacağımızı düşünüyorum 
ve onu zorlayacağız. Bunu yaparken de yeni 
transferlere açık olacağız. Yani saha içerisinde 
sonuç kovalayan bir ekip istiyorum. Bu yıl için 
de aynı şeyleri istiyorum. Her maçı kazabilecek 
oyuncu kadrosu istiyorum. Kazanamasak da 
yine devam edeceğiz eksikleri göreceğiz.

Hiddink’e Destek Olunmalı

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü’ne Guus 
Hiddink getirildi. Yerli bir çalıştırıcının orada ol-
masını isterdik. Ama Futbol Federasyonu Yö-
netim Kurulu Hiddink’te karar kıldı. Artık onun 
işlerini doğru dürüst yapması için hepimizin 
ona destek olması gerekiyor. Hiddink artık ül-
kemizi temsil ediyor.
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G
azeteci, akademisyen, edebi-
yatçı… Pek çok kimliği bünye-
sinde barındıran Mehmet Altan, 
1979’dan bu yana, neredeyse 
otuz bir yıldır aralıksız okuyucu-
suna sesleniyor gazetedeki kö-

şesinden. Onun kaleminden ekonomik gelişme-
lerin, değişimlerin analizlerini takip ediyor Türkiye.  
Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat 
Politikası Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği gö-
revini sürdüren Altan, iki yıldır Star Gazetesi’nde 
başyazar olarak da köşe yazılarına devam ediyor. 

Prof. Dr. Mehmet Altan ile Türkiye ve Dünya eko-
nomisi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

ekonomimizin bugünkü genel fotoğrafının 
nasıl olduğunu kısaca anlatır mısınız?

Türkiye ekonomisi derken, o kadar çok 
Türkiye var ki nerden baktığınıza bağlı. Bugün 
Türkiye, 12 milyon yoksulu olan 348 bin aç 
yatan yüzde 13.6 işsizi bulunan gelir dağılı-
mından zengin ve fakirin arasında 8 kat farkın 
ortaya çıktığı durumda. Bankalardaki toplam 

İktisat Profesörü Mehmet Altan, küresel krizin nasıl aşılacağına ilişkin pek çok çözüm önerisi sunu-
lurken, krizin neden çıktığına dair bir analizin yapılmamasını eleştirerek, “Bu analizin yapılması kolay bir 
iş değil. Dünyada bir tespit var. Bu 1929 krizinden sonraki en büyük kriz diyorlar. Eğer öyle ise neden 
böyle bir kriz ortaya çıktı? Şematik bir anlatımda, üretim sanayi sonrasındaki noktaya geçti.  Dünya 
nano teknolojiye geçti ama finans ilişkileri bu çağda kaldı. Üretimin geldiği nokta ile paranın kullanımı 
koptu. Krizin bundan dolayı çıktığını düşünüyorum. Bu çağa uygun inovatif bir anlayışın topluma ege-
men olması lazım. Bu bir teknik kriz değil” dedi. 



21

mevduatın yüzde 42’sinin 30 
bin kişiye ait olduğu, aynı 
zamanda gelir dağılımında 
toplumun ilk yüzde 20’sinin 
gelirin toplam yüzde 46.4, en 
aşağıdaki yüzde 20’nin ise 
ancak yüzde 5 ile geçindiği 
bir ülke. Ama bunun dışın-
da toplumsal yapısındaki bu 
eşitsizliklere rağmen büyüyen 
gelişen ve güçlenen bir ülke. 
Layık olduğumuz noktaya gi-
debilmek açısından bizim bir 
küresel strateji belirlememiz 
ve toplumun zenginleşmesini 
esas hedef olarak koymamız 
lazım. Türkiye bugün toplu-
mun refahının artması, daha 
büyük ve nitelikli üretim yap-
ma konusunda olması gere-
ken noktadan uzak. 

Yaşamakta olduğumuz 
krizde dibi gördük mü? Düzelme süreci baş-
ladı mı? eğer başlamadı ise, ne zaman baş-
layacağını öngörüyorsunuz?

Küresel krizin neden çıktığına dair bir ana-
lizin yapıldığını kimseden duymadım. Herkes  
nasıl çıktığını anlatıyor ama neden çıktığına 
yönelik bir analize rastlamadım. Bu analizin 
yapılması kolay bir iş değil. Dünyada bir tespit 
var. Bu 1929 krizinden sonraki en büyük kriz di-
yorlar. Eğer öyle ise neden böyle bir kriz ortaya 
çıktı. Şematik bir anlatımda, üretim sanayi son-

rasında noktaya geçti. Dünya nano teknolojiye 
geçti, ama finans ilişkileri bu çağda kaldı. Üre-
timin geldiği nokta ile paranın kullanımı koptu. 
Krizin bundan çıktığını düşünüyorum. Bu çağa 
uygun inovatif bir anlayışın topluma egemen ol-
ması lazım. Bu bir teknik kriz değil.

Piyasaya uygun hareket 
etmediğin zaman batarsın

Bir sonraki krizlerde Türkiye’nin daha az 
hasar alması için hangi önlemlerin şimdiden 
alınması gerekiyor?

Benim iktisatçı olarak endişem bu küresel 
krize uygulanan tedavi yönteminin de yeni-
den büyük bir krizi tetiklemesi. Kriz karşısın-
da dünya ne yaptı? 1929 Krizi’nde Keynes’in 
önerdiği bir biçimde paraları basıp basıp da-
ğıttı. O zaman üretimde sorun yoktu. Sorun, 
yığınsal emekçi kitlelerinin ürettiklerini ala-
mayacak kadar adaletsiz bir gelir dağılımının 
kurbanı olmalarıydı. Gelir dağılımını nispeten 
daha adaletli bir hale getirip, talebi kışkırtın-
ca, işler düzeldi. Ama şimdiki kriz, ne talep 
kaynaklı bir kriz, ne de dünya 1929 dünyası. 
Keynes yaşasa, bu krizi 1929’daki gibi mi çö-
zerdi? Üstelik Keynes, o konjonktürün bir re-
çetesi değil mi? 

Kriz, üretim ile para ilişkisinden ortaya çıktı-
ğına göre, bir yıl önceki durumu da aynı şekilde 
okumak ve yeni üretim biçiminin uluslararası fi-

İnovatif 
Anlayışın
Topluma Egemen 
Olması Lazım

“ “
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nansal sistemini tashih etmesini hızlandırmak 
gerekir. Ben bu krizin ortaya çıkışının çok daha 
yapısal nedenlere dayandığını düşünüyorum. 
Bugünkü kriz böyle bir kriz değil. Değildi ise 
neden biz 1936’daki Keynes’in önerilerine uy-
gun hareket ediyoruz? Bunu tartışmak lazım. 
Aynı zamanda yönetim ister istemez mevcut 
halden sorumlu olduğu için, birisi bir yanlış ya-
pıyor. Yanlış yaptığına göre piyasa açısından 
onun cezalandırılması lazım. Piyasaya uygun 
hareket etmediğin zaman batarsın. Şimdi bir 
kısmı piyasaya uygun hareket etmediğinden 
batmaya başladı. Biz bunu kurtardığımız an 
o zaman iyi ile kötüyü ne ayıracak? Piyasanın 
kurallarına uygun olan rasyonel, akılcı anlayı-
şa sahip olan birisi nasıl ödüllenecek? Onun 
için yeniden bunu düşünmeye ihtiyaç var. Ben 
bunu G20’lerin yapacağını düşünüyordum. 
Fakat bu kadar radikal hareket etmediler. Ama 
zaman zaman bankacılığın yeniden düzenlen-
mesi için alınan kararlar, bunun bir bütünlük 
içinde değil yavaş yavaş yapıldığı izlenimini 

veriyor. Bunun daha derli toplu bir şekilde ya-
pılacağını düşünüyorum. 

Türkiye özelinde düşünürsek krizin daha 
hafif atlatıldığını söyleyebiliriz. en azından 
ABD’deki kadar derinden bir kriz yaşamadık. 
Sayın erdoğan’ın “Kriz bizi teğet geçti” sözle-
rine katılıyor musunuz?

İktisat insan psikolojisi ile birbirine bağlıdır. 
Onu da Keynes bulmuştur. Çünkü insanlarla 
konuşurken işler iyi gidecek dersen ona göre 
hareket ederler. Beklenti psikolojidir. Bunun 
getirdiği bir yönetim gereği olarak bunu söyle-
diğini düşünüyorum. Ama kriz bizi çok hırpala-
dı ve hırpalamaya da devam edecektir. 

Kendimize İrlanda’yı örnek 
almalıyız

İktisat profesörü olarak Türkiye’nin ekono-
mik alandaki reformlarına yönelik eleştirile-
riniz nelerdir? Cari açık, ülke ekonomisi için 
söylenildiği kadar büyük bir tehdit unsuru 
oluşturuyor mu?

Kendimizle kıyasladığımızda çok iyi nokta-
lara geldiğimizi söylüyoruz. Doğru gelişiyoruz. 
Ama bunun yeryüzü ile uyumlu hale getirilmesi 
için daha büyük bir çaba gerekiyor. Daha derin 
bir entelektüel analiz, daha büyük bir iradeye 
ihtiyaç var. Mesela İrlanda örneği önemlidir. 
AB’ye girmeden evvel AB’nin ihtiyaçlarına göre 
nüfusunu şekillendirdi ve muazzam zenginliği-
ni patlattı. Biz hala insani kalkınma endeksinde 
82. sıradayız. Bu bizim henüz nerde olduğu-
muzu gösteriyor. Yunanistan 24’lerde. Layık 
olduğumuz noktanın bu olmadığını düşünüyo-
rum. Bunun için de daha derin radikal kararlar 
almalı ve daha fazla terlememiz lazım. 

Türkiye’nin kayıt dışı istihdam diye önemli 
bir sorunu var. Bu konuda sosyal güvenlik re-
formlarıyla ilgili neler yapılabilir?   

Bu kadar işsizlik, bu kadar niteliksizlik bun-
ları doğuruyor. Nitelikli bir toplum olma yolun-
da ilerlediğimizde hepsi kalkar.

Türk toplumu birikimlerini bankalara teslim 
etmek yerine daha güvenli gördükleri “yastık 
altlarına saklar.” Toplumun bankacılık ilişkisi-
ni evrensel değerleri gözönünde bulundura-
rak nasıl değerlendiriyorsunuz?

  Mehmet Altan Kimdir? 
Yazar Mehmet Altan, ünlü gazeteci Çe-

tin Altan’ın oğlu, Taraf Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Ahmet Altan’ın kardeşi. 1953 yı-
lında Ankara’da dünyaya gelen Altan, eğitim 
hayatını İstanbul’da geçirdi. 1979 yılında İs-
tanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden 
mezun olan Altan, Paris I. Pantheon Sorbon-
ne Üniversitesi’nde, Türkiye-IMF ilişkilerini 
inceleyen çalışmasıyla 1980 yılında uzman, 
Türkiye’nin ABD ve SSCB ile ilişkilerini ince-
leyen teziyle de iktisat doktoru unvanı aldı. 
1984 yılında Türkiye’ye döndükten sonra 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de 
planlama uzmanı olarak çalıştı. 1986 yılında 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne yar-
dımcı doçent olarak giren Altan, 1987’de do-
çent, 1993’de profesör oldu. Halen İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası 
Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevini 
sürdürüyor.  

Mehmet Altan’ın gazeteciliğe başlan-
gıcı ise yüksek öğrenimi esnasında Türk 
Haberler Ajansı ile olmuş. Cumhuriyet 
Gazetesi’nin Paris muhabirliğini de yapan 
Altan, 1987 yılından 2006 yılı Kasım ayına 
kadar Sabah Gazetesi’nde yazarlık yaptı. 
Altan Star Gazetesinde başyazar olarak ga-
zeteciliğe devam etmektedir. 

EKONOMİ
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Öncelikle toplumun 
algısının değişmesi ge-
rek. Piyasanın, toplumsal 
yaşamın bir realitesi oldu-
ğunu, bunun da bir bilim 
olduğunu, kabul etmek 
gerekiyor. İnsanlar bunu 
kabullendikçe; bankacılık 
toplumun değer yargıları-
na göre değil, toplum ban-
kacılığın evrensel anlayışı-
na göre davranacaktır. 

Düşen faizlerin etki-
siyle konut, taşıt ve ih-
tiyaç kredilerinde artış 
yaşandığı gözleniyor. Bu 
durumu nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Merkez Bankası’nın 
enflasyon açıklamasında, 
enflasyon beklentisinde 
yükselme görüldü. Seçi-
me gidiyoruz. Ciddi para 
harcanacaktır. Zaten hiç-
bir şey olmadığında yani 
hayat durduğunda yüzde 
5 enflasyon var. Faizlerin 
düşük kalma ihtimaline 
dikkat çekiyorum. 

 Mehmet Altan’ın yayınlanmış kitapları: 
1. Kanatlı Karınca, Nisan Yayınları 1985 
2. Süperler ve Türkiye, AFA Yayınları 1986 
3. Marks’tan Sevgilerle, Güneş Yayınları 1989 
4. Darbelerin Ekonomisi, AFA Yayınları 1990 
5. Matadorun Ölümü, Nisan Yayınları 1992 
6. Kapitalizm Bu Köye Uğramadı, AFA Yayınları, 1994 
7. Amerikan Rapsodisi, Can Yayınları, 2000 
8. Esir Çocuklar Cehennemi, Birey Yayınları, 2001 
9. Köylüler Ne Zaman Manşet Olur, Zaman Kitap, 2001 
10. Birinci Cumhuriyet Üzerine Notlar, Birey Yayınları, 2001 
11. On Yıl Önce Bugün, İyiadam Yayınları, 2002 
12. Kıbrıs Diye Bir Ada, Gündem Yayınları, 2003 
13. Kırık Düşler Ülkesi, İyiadam Yayınları, 2003 
14. Marksist Liberal, İthaki Yayınları, 2003 
15. II. Cumhuriyet Demokrasi ve Özgürlükler, Birey Yayınları, 2004 
16. Ertelenmiş Hayatları Geri Verin, Can Yayınları, 2004 
17. Hiçbir Şey Değişmiyorsa, Can Yayınları, 2004 
18. Bir Gecelik Aşklar Nereye Gider, Can Yayınları, 2004 
19. Kırık Düşler Ülkesi, Can Yayınları, 2004 
20. Bürokrasi mi, Burjuvazi mi? Liman Yayınları, 2004 
21. Heykeller Sevişir mi? Can Yayınları, 2005 
22. Darbelerin Ekonomisi, Hemen Kitap, 2006 
23. Kürtler Şeytan Soyundan mı? Hemen Kitap, 2006 
24. Eğrisiyle Doğrusuyla Ak Parti, Hemen Kitap, 2007 
25. Milliyetçilik ve Çeteler, Hemen Kitap, 2008   
26. Kürt Sorununu İnsanileştirmek, Hemen Kitap, 2008
27. İkinci Cumhuriyet’in Yol Hikayesi, Hayy Kitap, 2008
28. Puslu Demokrasi, Güncel Kitaplar, 2010



57. Alay’ın Anısına… 

ÇANAKKALE

Fotoğraf: Özgür Çiftci
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57. Alay’ın kalan son taburu, hücum emrinden bir gün önce beyaz elbiselerini yıkadılar ve güneşe serdiler. Bir 
sonraki gün hücum emri verilecekti. Onlar şehit olacaklarının ve kefenlenmeden defnedileceklerinin farkınday-
dılar. Rablerinin huzuruna kirli elbiselerle çıkmamak için 
beyaz çamaşırlarını yıkayıp güneşe sermişlerdi. Ertesi 
gün, bayram namazını kıldıktan sonra şehadet şer-
betini içtiler. Doktordan imamına kadar, 628 kişilik 
alaydan geriye bir kişi bile kalmadı.  Şimdi hep-
si, Gelibolu’da bir dağın eteklerinde 
yatıyorlar. Çanakkale Boğazı’nı 
geçerken “Dur Yolcu” diye 
bağıran anıt, vatan uğruna 
henüz 18 yaşında ölenle-
rin anısına çağırıyor sizi.  



A
nadolu’dan neredeyse her aile-
den bir kişinin cansız bedeni kal-
dı bu topraklarda ve Çanakkale 
bu çocukların kanlarıyla sulandı. 
Dile kolay; 250 bin civarında genç 
fidan, hayatının baharında vata-

nı için öldü. Kimisinin ayağında pabucu yoktu, 
kimisinin yiyecek ekmeği… Ama Mehmet, öz 
vatanında garip, öz vatanında parya olmamak 
için kanının son damlasını verdi Gelibolu’da… 

Mehmet Akif’in dediği gibi; Yeni 
Zelandalısı’ndan İngiliz’ine, Hintli’sinden 
Fransız’ına, Kanadalı’sından Avustralyalısı’na 
“yedi cihan” işgal için gelmişti Çanakkale’ye. 
Birinci Dünya Savaşı esnasında İtilaf Devletleri, 
müttefikleri Rusya’yı desteklemek, Osmanlı’yı 
savaş dışına atmak ve böylece Almanya’yı 
savaşta yalnız bırakmak için Çanakkale 
Boğazı’ndan geçerek İstanbul’u almayı plan-
ladılar. Lakin bu geçiş için Çanakkale’nin alın-
ması gerekmekteydi. 19 Şubat 1915’te İngiliz 
ve Fransız savaş gemileri Osmanlı Bataryası’nı 
bombardımana tutarak ilk ateşi başlattılar. Asıl 
saldırı tarihi ise 18 Mart günü oldu. Yoğun ateşle 
Çanakkale’yi geçmeyi denediler ama hem Nus-

ret Mayın Gemisi’nin 
döşediği mayınlar, hem 

de Osmanlı topçusunun 
ateşi ile bunda başarılı olama-

dılar. Bu başarısızlık sonucu stra-
teji Gelibolu Yarımadası’nı zapt etmek 

üzere değişti. Ve 1915 yılının Ağustos 
ayına kadar sürecek kanlı kara sava-

şı başladı. Şiddetli muharebeler her 
ne kadar Ağustos ayında bitse de 
cephe savaşları devam etti ve işgal 
kuvvetlerinin tam anlamıyla geri çe-
kilmesi, son askerin çekildiği tarih 

olan 9 Ocak 1916’yı buldu.

Zerdel Dede’nin Çanakkalesi 
Her ne kadar İtilaf Devletleri Çanakkale’yi 

geçemese de bu savaş Osmanlı’da ağır hasara 
neden oldu. Ordunun savaşma kabiliyeti yüksek 
önemli bir bölümü Çanakkale’de hayatını kay-
betti. Yıllardır süren savaşlar nedeniyle zaten fa-
kir ve bitap düşmüş Anadolu’da, neredeyse her 
aileden bir kişi bu topraklarda ya gazi oldu ya da 
şehit. Egeli bir kadının ağzından dinlediğim bir 
hatırayı aktarmak isterim. Denizli’nin Acıpayam 
İlçesi’nin Pınarbaşı Köyü’nden Kezban Yıldız’ın 
ağzından anlatılan bu hikaye, Gelibolu’da neler 
yaşandığını yeterince anlatıyor: “Benim Zerdel 
Dedem de savaşmış Çanakkale’de. Biz ço-
cuktuk, Iramatlı (rahmetli) bizi topladı, başladı 
Çanakkale’de yaşadıklarını anlatmaya. Anlatır-
ken hüngür hüngür ağladı gayrı.  A oğlum, bun-
lar günlerce huruşmuşlar (çarpışma), ne ekmek 
var ne de su tabii. Gurşunları da galmamış gayrı. 
Bir gece yorgunluktan bölükçe uyuyugalmışlar. 
Bir uyanmış dedem ıramatlı, bakmış bölükten 
canlı bir tek kendisi var. Geri kalan arkıdeşleri 
hep şehit olmuş gayrı. O da yürümeye başlamış, 
yolda başka bölüklerden tek tük kalmış askerler-
le garşıleşmiş. 9 kişi olmuşlar, yolda yürüyorlar-
mış. Önlerine gurtlanmış bir goyun leşi gelmiş. 
Gurtlanı silki silki vemişler de çiy çiy yemişler. 
Iramatlı “O leş bizi kebaptan daha güzel geldi” 
deyi anlatırdı.”

Bir neslin bu toprakları korumak için gös-
terdiği fedakârlığı anlatırdı bu hikâyeler. Biz de 
Çanakkale’yi resmi tarih kitaplarının yanı sıra, 
atalarımızdan duyduğumuz hikâyelerden de 
öğrendik. Lakin kaç zaman oldu, Çanakkale’ye 
işimiz çıktı ve “Dur Yolcu” yazısına rağmen, iş 
yoğunluğu var deyip gezmeden geçtik bu top-
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rakları. Her geçişimiz de “Dur Yolcu” yazısın-
dan utandık, sıkıldık. “Bir daha ki sefere” dedik, 
muhakkak göreceğiz ecdadımızın kanlarıyla 
suladığı Gelibolu’yu, Conkbayırı’nı… Ama ha-
yatın acelesi, işlerin yoğunluğu derken, hep es 
geçtik. Ve geçtiğimiz günlerde, savaşın yıl dö-
nümünde 18 Mart günü indik Gelibolu’ya… 

Kutlamalar nedeniyle Tarihi Yarımada’da 
resmen İstanbul trafiği oluşmuştu. Kontrol 
noktasından geçtikten sonra ilk durağımız 
olan Müze’ye doğru yol alık. Müze, Çanakka-

le Savaşı’na dair birçok bilgi ile dolu. Savaş-
ta çekilen fotoğraflar, mermi kalıntıları, asker 
mektupları, kıyafetler ve daha birçok ayrıntı 
var. Lakin bunların arasında en çarpıcı olanı, 
Çanakkale’de neler yaşandığını çok iyi anlatı-
yor: Havada çarpışarak birbirinin içerisine gir-
miş mermiler ve küçük bir toprak kütlesindeki 
mermi yığını, bu bölgenin kan ve barutla kap-
landığını yeterince anlatıyor. 

Mehmetçik’e Saygı

Gezi güzergâhında en çarpıcı yerlerden 
bir tanesi Mehmetçik’e Saygı Anıtı…  Bölgeyi 
gezdiren rehberin anlattığına göre, bu bölge-
de Conkbayırı’nı korumak için sipere yatan 
Osmanlı askerleri ile Anzak ve İngiliz askerleri 
karşı karşıya gelmiş. Askerler birbirlerine o ka-
dar yakınmış ki, süngü savaşları yapılıyor, çıt 
çıksa kurşun yağıyormuş. Askerlere komutanlık 
yapan iki İngiliz subayından bir tanesi, asker-
lerine hücum emri vermiş. Ama günlerdir sa-
vaşmaktan yorulmuş olan askerler, yerlerinden 
kıpırdamamışlar. Tek başına ileri atılınca Türk 
siperlerinden açılan ateşle yere yığılmış.  Geri 
kalanını Anzaklar’dan Üsteğmen Lord Casey’in 
ağzından dinleyelim:  “İki siper arasında açıkta 
ağır yaralı ve bir bacağı kopmak üzere olan İn-
giliz yüzbaşımız, avazı çıktığı kadar bağırıyor, 
ağlıyor, ‘kurtarın’ diye yalvarıyordu. Ancak si-
perlerden hiç kimse çıkıp yardım edemiyordu. 
Çünkü en küçük bir kıpırdanışta yüzlerce kur-
şun yağıyordu. Bu sırada akıl almaz bir olay 
oldu. Türk siperlerinden beyaz bir iç çamaşırı 
sallandı. Arkasından aslan yapılı bir Türk askeri 
silahsız olarak siperden çıktı. Hepimiz donduk 
kaldık. Asker yavaş adımlarla yürüyor, siperde-
kiler kendisine nişan almış bekliyordu. Asker, 
yaralı İngiliz subayını yumuşacık bir hareketle 
kucakladı. Kolunu omzuna attı ve bizim siper-
lere doğru yürümeye başladı. Yaralıyı usulca 
yere bırakıp geldiği gibi kendi siperine döndü. 
Teşekkür bile edemedik. Günlerce bu cesareti, 
güzelliği ve insan sevgisini konuştuk.”

Her ne kadar Casey’in bu anekdotunda ya-
ralıya yardım eden Türk askerinin akıbetinden 
bahsedilmiyorsa da, bizim dinlediğimiz rehber, 
yaralı komutanı kendi cephesine bırakan Türk 
askerin, arkasından diğer İngiliz komutan tara-
fından vurulduğunu anlattı. Yine rehberin ifade-
lerine göre, Lord Casey anılarında bu olay son-
rası İngilizler’den soğuduğunu ve yanlış yerde 
savaştığını anladığını yazmış. 

Gezi güzergâhımız üzeri olan Conkbayı-
rı Bölgesi, Çanakkale Savaşı’nın en şiddetli 
geçtiği yer. Conkbayırı bütün bölgeye hakim 

Beyaz Çamaşırlar 
57. Alay komutanı, son kalan taburu ile ertesi gün son hücum 

emrini verecektir. Bombasırtı’nın güney eteklerine baktığında araziye 
yayılmış küme küme beyazlıklar görür ve tabur komutanına bunların 
ne olduğunu sorar. Tabur komutanı “Efendim, onlar, fecre az bir za-
man kala emriniz ile hücuma geçecek erlerimizin iç çamaşırlarıdır” 
der. Müslüman Türk askerleri ertesi gün şehadetin onları beklediğini 
çok iyi bilmektedir. Öldüklerinde kefenleri bile olmayacağını bildik-
lerinden, Rablerinin karşısına kirli elbiselerle çıkmamak için bir gün 
öncesinden iç çamaşırlarını yıkayıp güneşe kuruması için sermiştir.
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bir tepe ve stratejik bir öneme sahip. Bu bayı-
ra gelmeden önce çok şiddetli, göğüs göğüse 
çarpışmalar olmuş. Conkbayırı yolu üstünde 
olan Kanlısırt, 25 Nisan 1915 tarihinde Anzak 
çıkarmasının ana hedefi olmuş. 27. Alay’ın Sa-
vunduğu Kanlısırt aylarca kan ve barut kokmuş. 
Askerlerimiz sığınak ve siperlerde toprak altın-
da kalarak şehit düşmüşler. 

Tabii bu bölgede sadece Mehmetçik değil, 
Anzaklar da çok büyük kayıplar vermişler. Yol 
üstünde gayet geniş bir Anzak mezarlığı var. 
Mezarlığın kitabesinde “Their name liveth for 
evermore” (Onların adını daima yaşatmak için) 
yazıyor. Mezarlık gayet düzenli, yeşil ve temiz…

 

57. Alay’dan geriye ne kaldı?

Yol kenarlarında savaştan kalma toplar ve 
savaş mevzileri var. Ama kim ne derse desin 
Gelibolu Yarımadası’nın en etkileyici yeri 57. 
Alay Şehitliği… Gelibolu’yu denizden geçe-
meyen düşman kuvvetleri, kara çıkartması-
na başlamıştır. 25-26 Nisan 1915 tarihlerinde 
Arıburnu’nda karaya çıkarma yapılır ve ilk he-
def; Conkbayırı’dır. Bomba Sırtı’nın kuzeyinde 
onları 57. Alay karşılar. Mustafa Kemal’in “Ben 
size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!” de-
diği yerdir burası. Yarbay Hüseyin Avni Bey 
komutasındaki Alay, 628 kişiden oluşmaktadır. 
Çarpışmalar günlerce sürer, İngilizler yöneti-
mindeki Anzaklar, güçlü silahlar eşliğinde Alayı 
bombardımana tutarlar. Ama bir türlü geçmeyi 
başaramazlar, ta ki, son er şehit oluncaya ka-
dar. (Gelibolu gezi haritasında, 57. Alay’ın hep-
sinin 13 Ağustos 1915 günü Ramazan Bayramı 
namazını kılıp çarpışarak şehit olduğu belirtili-
yor.) Anzaklar bölgeyi ele geçirdiklerinde tek bir 
Türk askerini bile esir alamamışlardır. İmamın-
dan doktoruna kadar bütün Alay şehit düşmüş, 
Yarbay Hüseyin Avni Bey de 13 Ağustos günü 
bir şarapnel parçasıyla Hakk’ın rahmetine ka-
vuşmuştur.  

Burada kahramanca ölen askerlerimiz 
anısına bir anıt yaptırılmış ve bir mezarlık dü-
zenlemesi yapılmış. Mezarların üzerinde şehit 
askerlerin yaşlarını okuduğunuzda büyük ço-
ğunluğun 18 ile 21 yaş arasında olduğunu gö-
rüyorsunuz.

Yolun devamında ise Anzak çıkarmasının 
ana hedefi olan Conkbayırı bulunuyor. Geli-
bolu Yarımadası’nı tepeden gören bu bölge 
civarında çok çetin savaşlar yaşanmış. Yeni 
Zelandalılar’ın en büyük anıtı da burada yer 
alıyor. İlginçtir; bu anıt Mustafa Kemal’in anı-
tından daha yüksek. Rehberin anlattığına göre, 
Lozan Anlaşması’nda İngilizler’in isteğiyle 

Conkbayırı’ndaki bu alana anıt izni verilmiş. Ve 
anıtın bulunduğu bölge böylelikle İngiliz toprağı 
olmuş. Daha sonra aynı yere anıt dikilmek iste-
nince, bu defa İngilizler’den izin almak gerek-
miş. Onlarda Anzak anıtından yüksek olmama-
sı kaydıyla izin vermişler. Conkbayırı çok sayıda 
Türk siperinin de bulunduğu biryer. Atatürk’ün 
saatine şarapnel parçası bu siperlerde isabet 
etmiş. Bölgenin hemen alt tarafında Arıbur-
nu Yarları bulunuyor. Bu Yarlar’dan Anzaklar, 
Conkbayırı’na doğru saldırıya geçmişler ve 
büyük bir çoğunluğu bu engebeli arazide ha-
yatını kaybetmiş. İngiliz General Hamilton’un 
“Uçan Türklerle de savaştık” dediği yer bura-
sıdır. Osmanlı’nın medrese-üniversite ve lise 
talebelerinin büyük bir çoğunluğu burada şehit 
olmuş. Bu sebeple bir devletin ilim kadrosu ta-
mamen tasfiye olmuş, Osmanlı’daki medrese-
ler birkaç dönem hiç mezun verememiş. 

Çanakkale’de anlatılacak daha çok şey 
var: Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı’nın 
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217. kilogramlık mermiyi tek başına sırtlayarak, 
Fransız Ocean Zırhlısı’nı batırması unutulmaya-
cak öykülerden bir tanesidir. Bugün Hamidiye 
Tabyaları’nın yakınında bir heykeli bulunmakta-
dır Seyit Onbaşı’nın. Anafartalar, Anzak Koyu, 
Bigalı Köyü, Mehmet Çavuş Anıtı, Yarbay Hasan 
Şehitliği, Alçıtepe, Şahindere Şehitliği, Meçhul 
Asker Anıtı, İlk Şehit Anıtı bizim anlatıma sığdı-
ramadıklarımızdan. 

Osmanlı ordusu Çanakkale’de 253 bin ka-
yıp verdi. Çanakkale’nin bütün şehitleri adına, 
Boğaz’ın girişine, 1954’te bir abide yaptırıl-
dı. 1960 yılında yapımı tamamlanan abide, 
Çanakkale’nin asla geçilemeyeceğini sembo-
lize ediyor. Alanda Türk usulü düzenlenmiş bir 
şehitlik, şadırvan, hatıra ormanı, Kolsuz Kah-
raman Anıtı ve Müze bulunuyor. Biz 18 Mart’ta 
Çanakkale’de bulunduğumuz vakit, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral İlker Başbuğ ve çok sayıda vatandaş 
kutlamalar için bu bölgedeydi. 95 yıl sonra, va-
tan için kanlarını bu topraklarda döken çocukla-
rı, saygı duruşları, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin 
gösterileri ve dualarla andık. 

Çanakkale Savaşı, Türk tarihinin en şanlı 
sayfalarından birisidir. Osmanlı Ordusu mevcu-
dunun önemli bir bölümünü burada kaybetme-
sine rağmen düşmana geçiş imkânı vermemiş-
tir. Anadolu’dan neredeyse her aileden bir kişi 
(ki o zamanlar Anadolu’nun nüfusu 10 milyon 
civarındadır.) bu toprakları kanıyla sulamıştır. 
Bir nesil Çanakkale’de şehit olmuş, Kurtuluş 

Savaşı yapılırken savaşacak genç bulunama-
mış, o nedenle Kurtuluş Savaşı 16’lıklarla 40’lı 
yaşlarındaki askerlerin savaşı olmuştur. Biz ak-
şam olunca, Kilitbahir Kalesi’nin dibinden ge-
çip Gelibolu’yu terk ettik. Arkamızda şehitlikle-
ri bıraktık ama yanımızda yakın tarihimize dair 

İnsanlık Dersi  
Çanakkale’de bir kolu ile bir ayağını kaybeden Fransız Generali Bridges, ülkesine döndük-

ten sonra bir anısını şöyle anlatmış: 
“Hiç unutmam: Savaş sahasında dövüş bitmişti. Yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorduk. 

Az evvel, Türk ve Fransız askerleri süngü süngüye gelip ağır zayiat vermişlerdi. Yerde bir Fran-
sız askeri yatıyor, bir Türk askeri de kendi gömleğini yırtmış onun yaralarını sarıyor, kanlarını 
temizliyordu. Tercüman vasıtası ile şöyle bir konuşma yaptık: 

- Niçin öldürmek istediğin askere yardım ediyorsun? Mecalsiz haldeki Türk askeri şu karşılığı 
verdi: “Bu Fransız yaralanınca, cebinden yaşlı bir kadının resmini çıkardı. Bir şeyler söyledi, an-
lamadım ama herhalde annesi olacaktı. Benim ise kimsem yok. İstedim ki, o kurtulsun, anası-

nın yanına dönsün”. Bu asil ve âlicenap duygu 
karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladım. 
Bu sırada, emir subayım Türk askerinin yakası-
nı açtı. O anda gördüğüm manzaranın yanakla-
rımdan sızan gözyaşlarımı dondurduğunu his-
settim. Çünkü Türk askerinin göğsünde bizim 
askerinkinden çok daha ağır bir süngü yarası 
vardı ve bu yaraya bir tutan ot tıkamıştı. Az son-
ra ikisi de öldüler...” 

MEKAN
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manevi bir havayı götürdük. Çanakkale’yi biz 
ne kadar anlatsak az kalır; çünkü o topraklarda 
yaşadığımız duygu, kelimelerle ifade edilemez. 
O nedenle siz de Çanakkale’de neler olduğunu 
anlamak istiyorsanız, “Dur Yolcu” ihtarına uyun 
ve Gelibolu’yu muhakkak görün. 

  

Kazdağları’nın bereketi 

Gelibolu Yarımadası’ndan ayrılıp, Çanakka-
le merkeze geçtik, türkülere konu olmuş Aynalı 
Çarşı’yı ziyaret ettik. “Çanakkale İçinde Aynalı 
Çarşı… Ana ben gidiyom düşmana karşı, genç-
liğim eyvah…) Kaç genç asker Çanakkale’ye 
savaşmaya geldi de, bu Aynalı Çarşı’yı görmek 
nasip oldu dersiniz? Hakeza Çanakkale etkile-
yici bir yer…

Peki, başka neler var Çanakkale’de…
Çanakkale, bereketli toprakları ve Kazdağ-

ları’nın denizle etkileşiminden kaynaklanan ılı-
man iklimi nedeniyle, tarih boyunca çekim mer-
kezi olmuş. Çanakkale ile Balıkesir arasında yer 
alan bu sıradağlar, çok zengin bir faunaya sa-
hiptir. Bu bitkilerden Kazdağı Göknarı, yalnızca 
Kazdağı’nda yetişen endemik bir göknar alt türü-
dür. Denizden gelen iyot ve Kazdağları’nın muh-
teşem bitki örtüsünün fotosentezi, solurken sizi 
yormayan bir havanın ortaya çıkmasını sağlar. 

Homeros’un İlyada Destanı’nda “Bin Pınar 

İda” olarak geçen Kazdağları’nda, 
Adatepe Köyü’nün güneyinde 
Zeus Atları Tapınağı bulunur. 
Yine efsaneye göre, Hera, Afro-
dit ve Athena, bu bölgede Truva 
Savaşları’nı izlemişler ve savaşa 
neden olan güzellik yarışması da 
Kazdağları’nda yapılmış. Efsane savaşın geçti-
ği belirtilen Troya Antik Kenti de, Kazdağları’nın 
eteğinde Hisarlık mevkiinde kuruludur. Alman 
arkeolog  Heinrich Schliemann tarafından keş-
fedilen antik şehirde bulunan hazineler, Alman 
arkeolog tarafından yurt dışına kaçırılmıştır. 
(Uzun süre nerede olduğu bilinmeyen bu hazine 
ile ilgili, kısa bir zaman önce çarpıcı bir açıklama 
geldi. Ruslar hazinenin kendilerinde olduğunu 
açıkladılar.) Troya Savaşları’nın simgesi Truva 
Atı da bu bölgede bulunur. Ayrıca Çanakkale il 
merkezinde, sahilde Brad Pitt’in Truva Filmi’nde 
kullandığı tahta atı da görmek mümkündür. 

Çanakkale’nin gezilecek diğer yerle-
ri ise Gökçeada ve Bozcaada’dır. Gökçeada 
Türkiye’nin en büyük adasıdır. Ege Denizi’nin 
kuzeyinde yer alan adanın batısında yer alan İn-
cirburnu Türkiye’nin en batı noktasıdır. Bozcada 
ise üzüm bağları ile meşhur, rüzgar tribünleri ile 
kendi enerjisini sağlayan şirin bir adadır. Ça-
nakkale Boğazı’nın girişinde önemli bir stratejik 
değere sahiptir. 

29
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ürkiye Finans İkitelli Şubesi, banka 
genelinde birinci klasmanda birinci 
şube seçildi. Şube Müdürü Levent 
Yenikaya, bu başarının nedenini ka-
liteli hizmet ve müşteri memnuniye-
tine odaklanmalarına bağladı. Birinci 

şube seçilmelerinin haklı grurunu yaşadıklarını 
söyleyen Yenikaya, başarının arkasında yatan di-
ğer bir nedeni ise ekip çalışması ve birebir pazar-
lama anlayışı olarak gösterdi. Öyle ki, klasik ban-
kacılık anlayışının dışına çıkan şube çalışanları, 
araştırmalar yapıyor, ihtiyaçları belirliyor, müşte-
rilerini yerinde ziyaret ediyor ve sonuç odaklı ak-
siyonlar gerçekleştiriyorlar. 

Yenikaya ayrıca İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi’ni (OSB) KOBİ şehri ve ticaretin ana 

merkezi olarak tanımlıyor. Haksızda sayılmaz. 
Yaklaşık 700 hektarlık bir alan üzerine, toplamda 
37 sanayi sitesinin ve 30 bin civarında iş yeri ile 
170 bin personeli istihdam eden bölge, Türkiye 
Finans İkitelli Şube çalışanlarının yakın markajı 
altında. Israrcılar, kararlılar ve çalışkanlar...

Şubeniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Şubemiz 2009 yılı içerisinde oldukça iyi bir 
performans sergiledi. Kurum genelinde birinci 
klasmanda birinci sıradaki şube olduk. Başa-
rımızın arkasında yatan en önemli etkenlerden 
biri, ekip çalışmasına verdiğimiz önem oldu. İyi 
bir ekiple yola çıkarsanız ve ekip olarak hareket 
ederseniz her zaman başarıyı yakalarsınız. Tabi 
diğer taraftan çalışmalarımızda ağırlıklı olarak pa-
zarlama stratejilerine yer verdiğimizi söyleyebiliriz. 
Şubemizin pazarlama tarafına baktığımız zaman 
yerinde ziyaret her zaman önceliğimiz olmuştur. 
Şubemizde her kademedeki arkadaşımız müşteri 
ve pazarlama kavramını benimsemiştir. Ben arka-
daşlarıma çay içecekseniz bile müşteri ile birlikte 
için diyorum. Biz burada klasik bankacılık anlayı-
şında olduğu gibi işin bize gelmesini beklemiyoruz. 
Müşterilerimize belli periyotlarla gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretler, çıkardığımız mevcut ve yeni limitlerle ve 
bu limitlerde ki doluluk oranlarının artışı ile şubemizi 
ciddi bir şekilde büyüttüğümüzü söyleyebilirim. Şu-
bemizin pazarlamaya önem verdiği kadar, mevcut 
riskin kontrolü ve takibine de çok önem verdiğini 
özelikle belirtmek istiyorum.. 

Şubemizin büyümesini sayısal olarak ifade 
edersek, kredilerde %95, mevduatta ise %60 bü-
yüme sağladık. Bu trend ekip çalışmasının sonu-
cunda oluşmuş bir büyüklüktür. Özellikle mevcut 
durumumuzun devam etmesi noktasında 2010 
senesinde de ciddi aksiyonlar alıyor ve portföyü-
müze yeni müşteriler katıyoruz. Türkiye’nin önde 
gelen firmaları ile çalışmaya başladık. ŞU

B
E

İkitelli’nin Can Damarı, 
Türkiye Finans İkitelli Şubesi 

Banka genelinde gösterdiği başarılı performansla birinci klasmanda birinci şube seçilen 
Türkiye Finans İkitelli Şubesi’nin başarısının arkasında yatan nedenleri, şube müdürü Levent 
Yenikaya’dan dinledik. 

Levent Yenikaya Kimdir?
1973 Kars doğumlu Levent Yenikaya, 
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İş-
letme Bölümü mezunu. Yenikaya, yaklaşık 
15 yıldır bankacılık sektörünün içerisin-
de. 2003 yılında Family Finans ile Türkiye 
Finans ailesine katılmış ve 2006 yılında 
Türkiye Finans Zeytinburnu şube müdürü 
olmuş. Yenikaya şimdi ise Türkiye Finans 
İkitelli Şubesi’nin müdürlüğünü yürütüyor.

Röportaj: 
Kübra Demir
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Kaç personeliniz var?

Özellikle bankamızın Atılım Projesi çalışma-
larıyla birlikte personel sayımız 21 kişi oldu. İş 
hacmimizin artması ile birlikte personel sayımız-
da ciddi bir şekilde arttığını söylemek mümkün. 
Diğer taraftan Atılım Projesi ile beraber segment 
ayrımları ortaya çıktı. Şubemizde her işin sahibi 
belli oldu. Her segmentin ve her servisin kendi 
hedefleri ortaya çıktı. Şubemizdeki her kademe-
deki personelimiz hedefini bilir ve hedef gerçek-
leşmeleri periyodik olarak sorgulanır. 

Ticaretin kalbi İkitelli’de atıyor 
Buradan hareketle, İkitelli Organize Sanayi 

Bölgesi hakkında bilgi verebilir misiniz?

İkitelli OSB’nin kuruluş amacı, İstanbul’un 
özellikle tarihi yarımada (Fatih-Eminönü), Ka-
ğıthane ile Haliç çevresine yayılan, çıkardıkları 
atık, duman, gürültü vb. insan sağlığına zararlı 
unsurlarla çevreyi kirleten, bu suretle kente ve 
kent insanına zarar veren, şehircilik açısından 
olumsuz bir durum ortaya çıkaran küçük ve orta 
boy sanayi işletmelerini, meskun alanlar dışın-
da, şehircilik ilkelerine uygun ve her türlü altya-
pısı hazırlanmış alanlarda toplayarak, çevreye 
zarar vermeden faaliyetlerinin sürdürmelerini 
sağlamaktır. 

İkitelli OSB çarpık ve sağlıksız üretime çö-
züm olarak doğmuş ticaret üssü olma özelliğine 
sahip bir KOBİ şehridir. Bu çarpık ve dengesiz 
gelişme doğru tespit edilerek, İstanbul’un ye-
niden planlanması gerektiği düşünülerek kent 
içinde yer alan plansız ve dağınık aktiviteleri, 
kent dışında planlı ve organize edilmiş alanlara 

taşıyarak çevresinde oluşturulacak 
çağdaş yaşam merkezleri ile bü-
tünleşmiş bölgelerin kurulmasına 
karar verilmiştir. İşte tam bu aşa-
mada küçük ve orta boy sanayi iş-
letmelerin sanayi şehri İkitelli OSB 
doğmuştur. İkitelli OSB üretim, 
istihdam ve ticaretin başkentidir, 
canlı bir organizmadır. 

Peki, daha çok hangi sektörler 
İkitelli Organize Sanayi Bölge-
si (OSB) içerisinde yer alıyor ve 
bu doğrultuda İkitelli Şubesi’nin 
müşteri portföyü nedir?

700 hektar alan üzerine ku-
rulmuş dev istihdam alanı İkitelli 
OSB’nin içerisinde 37 adet sanayi 
sitesi yer almaktadır.Yaklaşık ola-
rak  170 bin civarında personel ile 
30 bin tane iş yeri faaliyettedir. Bu 
şirketlerin dağılımına baktığımız 
zaman ayakkabı, saraciye, maki-
ne, yedek parça, döküm, madeni 
eşya, dokuma, tekstil, triko, kon-
feksiyon, oto tamiri, mobilya ve 
kereste ana başlıkları ile huzur, 
güvenlik ve dayanışma içerisinde 
tüketime en iyi hizmet vermek için 
çalışmaktadırlar. Şubemizin müş-
teri portföyünde her sektörden fir-
ma yer almaktadır. 

Bu 37 tane sanayi sitesinde çok 
ciddi bir şekilde müşteri portföyü 
mevcut. Bu sene özellikle bizim ana 
yoğunluğumuz bu 37 tane sanayi 
sitesine bir şekilde ulaşmak. 

Ali Topçu
Adell Yönetim Kurulu Bşk.

Neden Türkiye 
Finans İkitelli 
Şubesi?

Adell Armatür ve Vana 
Fabrikaları A.Ş’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep 
Ali Topçu uzun zamandır 
Türkiye Finans İkitelli 
Şubesi’nin müşterilerinden 
biri. Topçu, bankacılık 
hizmetleri içerisindeki 
bütün hizmetleri İkitelli 
şubesinden aldığını 
söylüyor. 

Topçu “neden Türkiye 
Finans İkitelli Şubesi” 
sorusuna ise bakın nasıl 
cevap veriyor:

“Öncelikli olarak Türkiye 
Finans’ın içerisinde 
Türkiye’nin olması bizi 
kurumla yakınlaştırdı. Biz 
Türkiye aşığıyız. İkincisi, 
işletmelerin, kurumların 
imkanlarından ziyade, 
içerisinde ki insan 
kaynağının çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. 
Bir kuruma ruh katan, 
ona can veren içinde ki 
insanlardır. Dolayısıyla 
binalar insanları 
birbirlerine bağlamıyor, 
insanlar birbirlerini 
birbirlerine bağlıyor. İşte 
Türkiye Finans İkitelli 
Şubesi böyle bir yer. 
Buradaki arkadaşların 
samimi ve her zaman içten 
olmaları bizim kurumla 
çalışmamızı daha çok 
hızlandırıyor. Çünkü bu 
etkenler bizi motive ediyor. 

Bir Müşteri
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Fethin Yeniden Yaşandığı Yer

Panorama 
1453

Türkiye’nin ilk panoramik müzesi, Panorama 1453 Tarih Müzesi Topkapı’da ziyaretçilerini bekli-
yor. Mehter Marşı ve tekbir sesleri ile İstanbul’un fethini yeni baştan yaşamak istiyorsanız ve çocuk-
larınıza tarihinizi kelimelerle anlatamıyorsanız, Panaroma 1453’ü muhakkak ziyaret edin. 
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İ
stanbul elbet fetholunacaktır; onu fetheden komutan ne güzel 
komutan; onu fetheden asker ne güzel askerdir!” buyurmuş-
tu Peygamberimiz. İslam orduları defalarca kuşatmıştı bu al-
tın şehri… Ama Bizans’ın elinden almayı başaramamışlardı. 
Haçlı ordusunun yağmasını da gören İstanbul, nihayet 1453 
yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedildi. Bu fe-

tih, hem Türk hem de dünya tarihi açısından çok önemliydi. Çünkü 
İstanbul’un Türkler’in eline geçmesi ile birlikte bir çağ kapandı, yeni 
bir çağ açıldı.  

Fetih sırasında Osmanlı ordusunun en büyük engeli Bizans sur-
ları değil, birçok defa kuşatılmasına rağmen bir türlü fethedileme-
mesi nedeniyle, İstanbul psikolojisi idi.  Atını Haliç’te denize sürerek 
“Ya İstanbul beni alır, ya da ben İstanbul’u” dedi ve önce psikolo-
jik surları yerle bir etti Fatih Sultan Mehmet… Sonra da gemileri 
karadan kızaklarla Haliç’e indirdi… Osmanlı ordusunun kahraman 
askerleri bütün varlıklarıyla günlerce savaştı ve nihayet Fatih’in dök-
türdüğü toplar İstanbul’un surlarında gedikler açtı… ve O güzel ko-

mutan, Topkapı’dan, beyaz 
atıyla şehre giriş yaptı. 

Topkapı’dan Suriçi’ne 
girerken, bu fetih sahneleri 
gözümüzde canlanır çoğu 
zaman. Lakin fethi anlatan 
bir müzenin, ya da görsel 
bir simgenin olmayışı içi-
mizde burukluğa sebep 
olur. Çocuklarımıza bu şanlı 
tarihi anlatabildiğimiz tek 
zaman, her yıl tekrarlanan 
“İstanbul’un Fethi” kutlama-
ları olagelmiştir. 

Oysa bugün, bu büyük 
fethi her şeyiyle birlikte an-
latan panoramik bir müze-
si var İstanbul’un. Fatih’in 
giriş yaptığı kapının çok 
yakınında, Topkapı’da Pa-
norama 1453 Tarih Müzesi, 
bu fethi bütün çıplaklığıyla 
anlatıyor. Üç boyutlu fotoğ-
raflar, kılıç sesleri, top gü-
rültüleri ve çarpışan asker-
lerin canhıraş bağırışlarıyla, 
Türk askerlerini surlarda, 
mavi bir gökyüzünün altın-
da çarpışırken görmek is-
tiyorsanız Panorama 1453 
Tarih Müzesi’ni ziyaret edin. 
İstanbul’un nasıl fethedildi-
ğini çocuklarınıza anlatmak 
da zorlanıyorsanız, bir hafta 
sonu elinden tutun, müze-
ye götürün, bu mekan sizin 
binlerce kelime ile anlata-
madığınız fetih heyecanını 
kendiliğinden anlatacaktır. 

Müzenin tanımıtında kul-
lanılan şu sözler müze hak-
kında yeterli bilgiyi veriyor: 
“Fetihten tam 555 yıl sonra 
İster Sultan II. Mehmed’in 
ordusunda bir asker, ister 
bağımsız bir gözlemci veya 
yabancı bir gezgin olarak 
İstanbul’un fethinine yeni-
den tanık olacak ve kente 
giriliş anını neredeyse ay-
nen yaşayacaksınız.”

“
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Mezbelelikti, İstanbul’un 
yeşil alanı oldu

Panorama 1453’ün içini anlatmadan önce 
bulunduğu alandan kısaca bahsedelim. 
İstanbul’u ve Topkapı’yı yakından bilenler, 
bu bölgenin daha önceden bir mezbeleliği 
andırdığını hatırlarlar. Bir zamanlar Trakya 
Otogarı’nın bulunduğu bu alan, İkinci el eşya 
satıcıları, seyyar satıcılar, dolmuş durakları 
ve yankesicileri ile anımsanırdı. Yağmur ya-
ğınca ortalığı çamur deryası kaplardı.  Edir-
nekapı Surları, Silivri Kapı Surları ve Topkapı 
Surları ile çevrili olan bu alan, bugün koşu 
parkurları, gezinti alanları olan yemyeşil bir 
park olarak göze çarpıyor. 

Türk askerlerinin şehre girdiği bu alandan 
geçerek Panorama 1453Tarih Müzesi’nin 
içerisine giriyorsunuz. Giriş kapısından geç-
tikten sonra merdivenden aşağı doğru iniyor-
sunuz ve resme doğru koridordan ilerlerken 
anlatım panoları dikkatinizi çekiyor. Bu pa-
nolar, İstanbul’un tarihi ile başlayıp, Fatih’in 
vefatıyla sona eriyor. İstanbul’un fethini ve 
Fatih’i farklı açılardan anlatan bu sergide, 
orijinal minyatür, gravür, plan, çizim, resim ve 
özgün objelerin fotoğraflarına yer verilerek, 
olayların mümkün olduğunca, dönemin tas-
viri, nasıl algılandığı, anlatımı ve sanat eser-
leriyle canlandırılması hedeflenmiş. Metinler 
bilimsel bilgeleri içermekle birlikte, herkesin 
anlayabileceği bir dilde kaleme alınmış. 

Sergiyi geçip, resmin olduğu yere geldi-
ğinizde, zaman tünelinden, yani yukarı doğru 
çıkan bir merdivenden çıkıp panoramik resme 
ulaşıyorsunuz. Daire şeklindeki ziyaretçi plat-
formuna çıkıp, kafanızı kaldırdığınızda gerçek 
gökyüzü ile neredeyse hiçbir farkı olmayan 
mavi bir gökyüzünü görüyorsunuz. (Sanırsınız 
ki; üstte bir kubbe yok ve siz gerçekten gök-

yüzüne bakıyorsunuz.) Küre şeklindeki 
bir yapıyla 360 derece etrafınızı çeviren 
bu resimde, Topkapı civarında Osman-
lı Ordusu’nun şehre girmek için verdiği 
amansız mücadele resmedilmiş. 

Resme ilk baktığınızda birkaç sa-
niye şaşkınlık yaşıyorsunuz. Çünkü, 
başlangıç ve bitiş notası olmayan res-
me nereden bakmaya başlayacağınızı 
bulmakta güçlük çekiyorsunuz. Şaşkın-
lığınızın diğer bir nedeni ise, kapalı bir 
mekana girdiğiniz halde, resmin size 
açık bir mekana girmişsiniz hissini ver-
mesi. Üzerinde bulunduğunuz dairenin 
hemen yanı başında, resme doğru çev-
rilmiş top maketleriyle manzara destek-
lenmiş. Maketler, çeşitli ışık hareketle-
riyle gerçekçi bir görünüm kazanmış.
Üç boyutlu olan bu çizimde topların 
alevleri ve kaleler çok iyi canlandırılmış. 
Yıkılan surlardan şehre giren askerler, 
surlardaki çatışmalar, yıkılan sur parça-
ları, gökyüzünde dolaşan alev topları 
ve arkasında sancaklarla beyaz atının 
üstünde askerlerine talimat yağdıran 
Fatih Sultan Mehmet çizimi… Bütün 
bunları izlerken arka fondan, top patla-
ma sesleri, askerlerin tekbir sesleri, kılıç 
kalkan sesleri ve Mehter Marşı’nın o ce-
saret veren sesi hislerinize eşlik ediyor 
ve siz askerlerin kente giriş anına eşlik 
ediyorsunuz. 

Müzeden çıkarken, gördüğünüz 
manzaranın sizi etkilediğini hissedi-
yor ve yaşadığınız kenti daha iyi anla-
maya başlıyorsunuz

34
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Panorama 1453 çocuklar için 
öğretici bir müze
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İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmasını konserlerle, ışık gösterileriyle, danslarla kutladık. Oysa 
İstanbul’un Kültür Başkenti olması için birilerinin ona “sıfat” vermesine ihtiyacı yok. Topkapı’da Bizans’tan kalma 
surları gezseniz, bir tepeden Süleymaniye’yi izleseniz, Yenikapı’da kulağınızı toprağa dayayıp 5 bin yıllık geçmişi 
olduğu söylenen gemi kalıntılarının ruhunu dinleseniz, hikayesi binlerce yıla dayanan bir “baş şehri” bulursunuz. 

2010 Avrupa Kültür Başkenti

İSTANBUL
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Canım İstanbul

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar
İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim;
O benim, zaman, mekan, aşıp geçmiş sevgilim.
Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur;
Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.
Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale
Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale
İstanbul benim canım; Vatanım da vatanım..
İstanbul, İstanbul...

Necip Fazıl Kısakürek

Yazı: 
Özgür Çiftci
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B
ir varmış bir yokmuş; Evvel za-
man içinde kalbur saman içinde, 
pireler tellal iken, develer berber 
iken, ben dedemin beşiğini tıngır 
mıngır sallar iken…” diye başlar 
masallar. Zamanın içine sığdırıla-

mayan diyarlara, o diyarlarda yaşanan olağa-
nüstü olaylara, sıra dışı canlılara ve her an şa-
şırabileceğiniz binbir  türlü olayın içine çekiverir 
sizi masallar. Vücudunuzu çoktan sarmıştır. Gi-
zem ve karşı konulamaz  merakınız sizi  çok-
tan götürmüştür o masal diyarına. Heyecanınız 
merakınızı tetikler; merakınız gizemi artırır ama 
siz daha bu sözler yazıya dökülmeden önce o 
masaldaki yerinizi zaten almışsınızdır. Az gider-
siniz, uz gidersiniz, dere tepe düz gidersiniz, 
dokuz ay iki güz görürsünüz, dönüp arkanıza 
bakar kendinizi bir arpa boyu yolda bulursunuz. 
Masal bu ya; olmaz olmaz masallarda ve masal 
diyarlarında… An’ın içinde ise bir kent vardır, 
zamana boyun eğmez, masallara taş çıkartır. 
Hem masallar o kente götürür, hem de o kent 
masallara kaynaktır. 

Zamanın bilinmez dehlizlerinde yol alan Lo, 
bin bir güçlükle aştığı Altın Boynuz’dan geçtik-
ten sonra dünyaya bir çocuk getirir. Güzeller 
güzeli Keroessa… Büyüyüp serpildiğinde göz 
kamaştıran güzelliği ile Keroessa, denizler ve 
depremler tanrısı Poseidon’u kendisine çoktan 
aşık etmiştir. Çocukları Byzas, annesinin ken-
disini dünyaya getirdiği yerde, Altın Boynuz’un 
kıyısında, denizler ve depremler tanrısı babası 
Poseidon ‘un adına yakışır bir kent kurar. Ölüm-
lü Byzas, ismini ölümsüzleştirmek üzere kurdu-
ğu kente Byzantion der. Roma İmparatorluk dö-
nemi sikkelerinin ön yüzünde miğferli ve sakallı 
olarak resmedilmiş Byzas’ın; bir başka efsane-
ye göre Yunanistan’ın Megara kentinden yeni 
bir koloni kurmak ve özgürlüğünü ilan etmek 
üzere yola çıktığı anlatılır. Kendi ismiyle anıla-
cak olan kenti kurmak için bilinmeyenleri bilinir 
kılan Delfoi kentindeki büyük kahine, ne yöne 
gitmesi gerektiğini danışır genç Byzas. Yaşlı 
kahin, genç savaşçıya “Kentini kuracağın yer, 
körler ülkesinin tam karşısında olacak.” ceva-
bını verir. Uzun süre körler ülkesini arar Byzas. 
Genç savaşçı, askerleri ve kolonisi ile körler ül-
kesini aramaktan yorulup mola vermek istedik-
leri cennet köşesinde denize doğru yaklaşır ve 
karşı kıyıya doğru bakar. Bu cennet köşesinde 
hiçbir insana rastlamamak onu şaşırtmıştır. Bi-
raz sonra kahinin söylediklerini hatırlar. “Kentini 
kuracağın yer, körler ülkesinin tam karşısında 
olacak.”  “Karşı kıyıdakiler kör olmalı, böyle bir 
cennet dururken orada yaşıyor olmaları başka 
bir şekilde açıklanamaz…” diye düşünür. Ken-

tini kuracağı yeri bulmuştur Byzas, Sarayburnu 
eteklerinden Kadıköy’e bakarken…

İstanbul tufanı yaşadı

Günümüzden yaklaşık 2700 yıl öncesine 
dayanan bilgilere göre İstanbulda o dönemde 
üç ayrı kent bulunmaktaydı. Körler ülkesi olarak 
adlandırılan ve bugünkü Kadıköy semtini içine 
alan bölgede Finike kolonisi Kalkhedon’lar; 
Eminönü ve Fatih ilçelerinin bulunduğu tari-
hi yarımadada Byzantion ve Silivri civarındaki 
bölgede Selymbrialılar yaşıyordu. Tarihin ba-
bası Bodrumlu Heredot, yaklaşık 2500 yıl önce 
Byzantion’un Khalhedon’dan 17 yıl sonra kurul-
duğunu anlatmış, ardılı dünya’nın ilk coğrafya-
cısı Amasyalı Strabon’ da körler ülkesine dair 
bilgiler vermişti. Tarihçi Polybios da milattan 
önce 200’lerde Byzantion’u deniz kıyısında ko-
runaklı, zengin ve ticaretin kilit noktası eşsiz bir 
kent olarak tanımlamıştı. 

Roma dönemine kadar Byzantion olarak anıl-
mış İstanbul. Romalılar, Antoneia, Anthusa, Deute-
ra Rome demişler. Uzunca bir dönem Konstantino-
polis olmuş. Kuzeylilerin verdikleri adların bir kısmı 
kentin gücünü vurgulamış. Slav kaynaklarında im-
parator kenti anlamına gelen Tsarigrad, Vikinglerde 
İmparator Mikhael’in kenti ve Mikleglard olmuş. 
Ruslar Tekfuriye ve Zavegorod, Macarlar Vizendu-
var, Polonyalılar Kanatorya, Çekler Aylana, İsveçliler 
Herakliyan, Hollandalılar İstefanya, Franklar Agran-
done, Portekizliler Kostiye, Araplar Konstantiniy-
ye-i Kübra, Acemler Kayser-i Zemin, Hintliler Taht-ı 
Rum, Moğollar Çakduryan demişler, Osmanlı’nın 
ilk kuruluşundaki “Asitane”sine. Kültürler beşiği ve 
imparatorlar kenti İstanbul’a Sultan Sarayı da denil-
di (Asitane-i Saadet); Halife’nin evi (Dâr-ül Hilâfe) 
de.. Saltanat evi (Dârü’s Saltana) diye de anıldı; 
Sultanlar Kapısı (Dergâh-ı Selâtin) olarak da. Ne 
var ki; İstanbul’un coğrafi yapısı ve bölgedeki 
yaşam; Yunan Mitolojilerinde anlatılanlardan ve 
masallarımızdan bile daha eskiye dayanır. Yason 
ve Argos gemicilerinin Altın Tömbeki’yi aramak 
için İstanbul Boğazı’ndan geçip Karadeniz’e açıl-
malarından binlerce yıl öncesine, Sümer metinle-
rine ve mitolojilerine kadar uzanır. Karadeniz’in 
bir iç deniz değil küçük bir göl olduğu zaman-
larda; son buzul çağından sonra, günümüzden 
yaklaşık 7600 yıl önce başladı her şey. Boğaziçi, 

Canım İstanbul

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar
İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim;
O benim, zaman, mekan, aşıp geçmiş sevgilim.
Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur;
Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.
Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale
Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale
İstanbul benim canım; Vatanım da vatanım..
İstanbul, İstanbul...

Necip Fazıl Kısakürek

2010 Avrupa Kültür 
Başkenti kutlamaları 

böyle yapıldı.
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bu günkü halinden çok daha küçük bir göl olan 
Karadeniz’in tatlı sularını Ege Denizi’ne; oradan 
da Akdeniz’e minik bir vadi yoluyla taşıyan su yo-
lundan başka bir şey değildi. Aynı dönemde ya-
kın doğudaki birçok kabile kuraklıkla baş etmeye 
çalışırken bu minik göl ve akarsu etrafı da yaşam 
oluşturulabilecek, sosyal kentler kurabilecek ha-
rika bir yapıya sahipti. Buzulların erimesiyle bir-
likte Akdeniz ve Marmara denizleri, kendilerini 
besleyen bu boğaz ırmağından ve minik gölden 
yaklaşık 130 metre daha yüksek hale geldi. Yük-
selen deniz sadece boğaz ırmağındaki küçük bir 
kara parçası tarafından engelleniyordu ve niha-
yet kaçınılmaz son engellenemedi. Dünyanın en 
büyük şelalesi Niegara’dan 200 kat daha büyük 
bir şelale oluştu. Hızı satte 80 kilometreye ula-
şan çağlayanın sesi 200 kilometreden duyulabi-
lir hale gelmiş olmalıydı. Üç kilometreden daha 
büyük bir su bendinin yıkılmasına benzetilebilirdi 
bu durum. Akdeniz’den Ege’ye; Marmara’dan 
geçerek Karadeniz’deki o minicik göle dökülen 
dev su kütlesi Boğaziçi ırmağını 33 kilometre 
uzunluğunda büyük bir boğaza dönüştürüyordu. 
Bir yıldan daha az bir sürede küçük göl, sırlarıy-
la birlikte kara bir denize dönüşüyordu. Aynı za-
manda binlerce yıl imparatorlar kenti olarak anı-
lacak ve binlerce yıl kültürlere başkentlik edecek 
İstanbul’un jeolojik yapısı belirlenirken; bugün 
bütün dinlere kucak açan kent, belki de tek tanrı-
lı dinlerin üç ilahi kitabında da Nuh Tufanı olarak 
adı geçen olaya bizzat tanıklık ediyordu. Colum-
bia Üniversitesi Lamont Doherty gözlem evinde 
çalışan Jeoloji Mühendisi bilim adamları William 
Ryan ve Walter Pitman’ a göre İstanbul tüm bu 
olanların canlı tanığıydı.

Bizans entrikalarını ve 
Osmanlı sarığını gördü
Birçok dilde “İmparatorlar Kenti” diye adlan-

masının nedeni gerçekten de tarih boyunca im-
paratorlara ev sahipliği yapmış ve yurt edinilmiş 
olmasındandır. Yaşam Boyu Diktatör Jül Sezar’ı, 
Kleoapatra’yı, Agustus’u; Roma yanarken elin-
deki Liri ile yanan Roma’yı izledikten sonra 
“içimde nasıl bir sanatçı ölüyor” diyen İmparator 
Nero’yu, ve daha nice hanedanlıkları ve entri-
kaları görmüştür İstanbul. 395 yılında Doğu ve 
Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ay-
rılırken; İstanbul Doğu Roma İmparatorluğu’nun 
başkenti olmaya devam etti. 

Bizans İmparatorluğu ismiyle bin yıldan fazla 
yaşayan imparatorluk, haçlı seferlerini de gör-
dü; Türk akınlarını da; son imparator Konstantin 
Palaiologos’un Fatih’e direnişini de. 

15. yy ortalarında; Bizans hanedanlarının iç 
çekişmeleri entrikaları, sosyal hayatları ve eski 
Yunan ve Roma sanatına dayanan bin yıldan 
fazla İstanbul’a egemenlik sağlamış Bizans İm-
paratorluğu sona erer. Yedinci Osmanlı İmpa-
ratoru Fatih Sultan Mehmet, Dolmabahçe’den 
Kasımpaşa’ya uzanan alanda döşettiği kalas-
lar üzerinden 70’e yakın savaş gemisini Altın 
Boynuz’a (Haliç)e indirerek bir devri kapatıp 
yeni bir devir açacağını kanıtlar. Yaklaşık bir ay 
sonra İstanbul’a girerken İstanbul’da artık yeni 
bir dönem başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda 
İstanbul’un işgaline kadar geçen 465 yıl bo-
yunca; Roma ve Bizans egemenliğinden sonra 
Osmanlı İmparatorluğu’nun şekillendirdiği kül-
tür ve sosyal yapı ile şekillenen 
İstanbul, Fatih’ten bu yana birçok 
dile, dine ve insana yaşam alanı 
sağlamıştır. 13 Kasım 1918’de 
müttefikler tarafından fiilen işgal 
edilen İstanbul’da bir impara-
torluk daha tarih sahnesinden 
silinirken yeni bir Türk devletinin 
temelleri atılıyor ve İstanbul’un 
şimdiki kaderi çiziliyordu. 6 Ekim 
1923 tarihinde Türk Orduları’nın 
İstanbul’a girmesi ve 13 Ekim 
tarihinde Ankara’nın başkent ol-
ması ile İstanbul ilk kez siyasi 
anlamda başkent olmak özelliği-
ni ve “İmparatorlar Kenti” olma 
özelliğini yitiriyor; artık binlerce 
yıllık tarihi ve birikimi ile iki kıtayı 
birbirine bağlayan dünyadaki tek 
şehir olma özelliği öne çıkıyor ve 
hakkı olan “Kültür Başkenti” ol-
mak özelliği daha ağır basar hale 
geliyordu. 

Topkapı Sarayı ve Sultanahmet 
Camii’nin yer aldığı Akropolis’ten 
Çemberlitaş’a Beyazıt ve Süley-
maniye alanından Fatih’e;  Ya-
vuz Selim Camii’nin bulunduğu 
Fener dolaylarından Mihrimah 
Sultan Camii’nin bulunduğu 
Edirnekapı’ya ve oradan Cerrah-
paşa sırtlarına İstanbul, anlamı 
çok eski Roma geleneklerine da-
yanan “7 Tepe İstanbul” ile öz-
deşleşti. Doğu Roma ve Osmanlı 
İmparatorlukları’nın hem yükseliş 
hem de çöküş dönemlerini gören 
Ayasofya, hala tanıklık eder efsa-
nelerle dolu kente ve zamana. Kız 
Kulesi “sırdaştır” Boğaz’a. 

GÜNCEL
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Modern ve geleneksel sanatı 
buluşturan kent

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan 
edilmiştir belki ama öncesinde de kent bu sıfatı 
çoktan hak etmiştir. Yaşayan halkı, dört kez ge-
nişlediği ifade edilen ve surlarının çoktan dışına 
çıkan doğal yapısı, günlük ziyaretçi sayısı ile 15 
milyonu aşan nüfusu, Türkiye’nin 81 ilinden ve 
dünyanın 203 ülkesinden gelen ziyaretçisiyle 
dünyanın sayılı büyük kentleri arasında yer alı-
yor. Günün her saati yaşamın aktığı kentte Tak-
sim Meydanı ve İstiklal Caddesi 24 saat canlı-
lığını koruyor. Meydan’dan Tünel’e 1650 metre 
boyunca uzanan İstiklal Caddesi’nden her gün 
bir milyonun üzerinde insan yürüyor. Beşiktaş, 
Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımlarının 
stadyumlarında dünyaca ünlü sanatçıların kon-
serlerine ev sahipliği yapılırken, opera, bale ve 
tiyatro gibi sanat dallarında yıl boyu etkinlikler 
izleyenleri ile buluşuyor. 1982 yılından bu yana 
düzenlenen Uluslararası İstanbul Film Festivali 
Avrupa’daki en önemli film festivallerinden biri-
si olarak kabul ediliyor. İki yılda bir düzenlenen 
İstanbul Bienali ile sanat severler ile buluşma 
imkanı yaratılırken, 2004 yılında açılan İstanbul 
Modern Sanat Müzesi sık sık Türk ve yabancı 
sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapıyor. 

 Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Beyler-
beyi Sarayı, Çırağan ve Yıldız Sarayları ile tari-

hin ve imparatorluğun izlerini koruyan İstanbul,  
Taksim, Beyazıt ve Özgürlük Meydanları ile her 
gün milyonlarca insanı kucaklıyor. Doğal ve tari-
hi dokusu, müzeleri, ibadethaneleri, kültür mer-
kezleri, sergi alanları ve yüz binlerce öğrencinin 
eğitim aldığı üniversiteleriyle büyük bir metrepol 
olma özelliğini taşıyor büyük kent. Ayrıca tarih 
boyunca Çin’den başlayıp İstanbul üzerinden 
Avrupa’ya ulaşan İpek Yolu’nun kilit noktasın-
da bulunan İstanbul, günümüzde de ticaret ile 
birlikte insanların, dillerin, dinlerin, kültürlerin 
kaynaştığı ve birbirlerini sürekli etkiledikleri, kı-
talar arası köprü olmanın yanı sıra kültürler arası 
köprü olma özelliğini de taşıyan eşsiz bir kent 
konumunu hiç kaybetmiyor.

Hülasa, hiçbir yazı İstanbul’u eksiksiz anlat-
maya yetmez. İstanbul’u görmeyen, sokakların-
da gezmeyen, havasını solumayan, suyundan 
içmeyen için İstanbul’u görmek lazım. Görenler 
için İstanbul’da yaşamak lazım. Velhasıl, bilen 
bilmeyen herkes için; masallara kaynak olan 
masal gibi bir kentte İstanbul’u yaşamak lazım.

“Ben de bu sözlerimde yalan varsa; anlata-
nın yalancısıyım. Anlatıcı da böyle demiş, ma-
salcı da böyle söylemiş, derleyici de böyle der-
lemiş. Sonunda mavi gökten yere üç altın elma 
düşmüş. Biri anlatana, biri masalcıya, birisi de 
derleyiciye.   

Derken gökten üç elma daha düşmüş. Biri 
yağmur damlasına, birisi denize, birisi de eşsiz 
kent İstanbul’un güzel insanlarına…
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A
cun Ilıcalı... O bir reyting rekort-
meni. Türkiye’de fenomen olmuş  
pek çok yarışmanın altında onun 
imzası var. Üstelik hangi formata 
el atsa izlenme rekorları kırıyor. 
Yine de öylesine doğal ve müte-

vazı bir duruşu var ki, şaşırıp kalıyorsunuz. San-
ki milyonları her programda ekrana kilitleyen o 
değilmiş gibi... 

Televizyonun altın  çocuğu Acun Ilıcalı, kutu 
kutu milyarlar dağıttığı Var mısın Yok musun’dan 
sonra Yetenek Sizsiniz ile, il il yetenek avcılığına 

Televizyonun Altın  Çocuğu: 

Acun Ilıcalı
Onun yaptığı  programlar olay oluyor. Reytingleri alt üst ediyor. Var mısın Yok musun? 

programından sonra bu kez Yetenek Sizsiniz ile ekranlarımıza konuk olan, televizyonun altın çocuğu 
Acun Ilıcalı hayatını anlattı.  
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çıktı. Her hafta onlarca yetenek onun sayesinde 
keşfedilmeyi bekliyor. Belki bir Susan Boyle da 
bu programdan çıkar, kimbilir... Tıpkı televizyon 
dünyasının sihirli çocuğu Acun Ilıcalı’nın söyle-
diği gibi... 

Ayda 200 TL muhabir maaşıyla başlayan ve 
hatrı sayılır paralara uzanan Acun Ilıcalı olma 
yolculuğu ve daha pek çok şey... 

Spor spikerliği, sunuculuk ve televizyon 
programcılığından önce ingilizce öğretmen-
liği geçmişiniz var. Bilmeyenler için bu konu-
larda bilgi alarak başlayalım istiyorum söyle-
şimize.   

Evet, ingilizcem iyi olduğu için İstanbul 
Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü 
kazandım. Hem de üç kere... Ama üniversite 
hayatım, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti. 
Zaten 19 yaşında da evlendim.  

‘Acun Ilıcalı’ olma yolculuğu? O nasıl başladı?  

O dönem ‘İrfan Şahin’, Show TV’de mali 
kontrolördü. Bir gün onu ziyarete gittim. Beni 
İlker Yasin’le tanıştırdı ve stajyer kadrosundan 
ayda 200 TL’ye spor servisinde işe başladım. 2 
ay sonra işten çıkartıldım. Birkaç ay sonra İlker 
Bey beni yeniden işe aldı. Beşiktaş muhabiri ol-
duktan sonra sporcularla samimi oldum. Bu sa-
mimiyetten dolayı futbolcularla özel röportajlar 
yapmaya başladım ve bir anda yıldızım parla-
dı. Sonra Şansal Büyüka’nın yanına Televole’ye 
maaşımın 7 katına transfer oldum. Televole, o 
zaman magazindi. İşte bu program benim ha-
yatımın dönüm noktası oldu. 

Pek çok başarılı projenin altında sizin im-
zanız var artık. Acun Firarda, Fear Factor, Sur-
vivor, Yoksa rüya mı, Dokun Bana, Biri Bizi 
Gözetliyor, Söyle Söyleyebilirsen, Var mısın 
Yok musun, Yetenek Sizsiniz... Son reyting 
bombanız ‘Yetenek Sizsiniz’de format değişik-
liğine gittiniz mi? Dünya çapında bir yetenek 
de siz çıkarmayı düşünüyor musunuz?  

  
Formatın dışına çıkmadık. Türkiye’nin yete-

neğini aramak için çıktık yola. Bakalım belli mi 
olur, belki bir ‘Susan Boyle’da bizim program-
dan çıkar. 

İletişim sektörü 15 yılda 
ülkemizde çok ilerledi

Her biri reytingleri alt üst eden yapımlar 
bunlar. Bir yarışma formatını getirirken, Türk 
izleyicisinin hangi özelliklerini dikkate alıyor-
sunuz?  

Gittiğim ülkelerde hep televizyon izlerdim. 
Dolayısıyla beğendiğim, zevk aldığım program-
ları Türkiye’ye getirdim. Benim felsefem iyi rey-
ting alalım da kötü iş olursa olsun değil. Yeni 
neslin her şeyden haberi var. İletişim sektörü 
son 15 yılda ülkemizde çok ilerledi. Toplumumu-
zun beklentileri Avrupa ve dünya ile çok yakın. 
Dolayısıyla yurt dışındaki bir formatın ne perfor-
mans sergilediğine bakarım, kendim malzeme 
arama gibi bir misyonum yok. Reyting alman 
için projenin korkunç güçlü olması lazım. Riske 
giremezsin. Belli ülkelerde denenmesi lazım.   

Zaman zaman program tutmayacak kay-
gıları yaşıyor musunuz peki? 

Her projenin başlangıcında bazı riskler var-
dır. Bazen seyircinin tepkisini ölçemiyorsunuz. 
Ama şimdiye kadar böyle bir endişeyle hiçbir 
programa başlamadım.    

Türkiye’deki televizyon programcılarını 
dış yapım uyarlamaları  konusunda nasıl bu-
luyorsunuz? Ülkemizde televizyon program-
cıları dünyayı yakından takip ediyorlar mı?   

Türkiye’deki yapımcıların dünyayı çok ya-
kından takip ettiklerini düşünüyorum çünkü  
baktığınız zaman dış yapımlardan uyarlanan, 
başarılı  olan ve başarısız olan programlarda 
var. Ama bu bence yapımcının başarısızlığın-
dan değil, programın spesifik özelliklerinden 
kaynaklanıyor. 

Benim felse-
fem iyi rey-
ting alalım 
da kötü iş 
olursa olsun 
değil. Yeni 
neslin her 
şeyden ha-
beri var. İle-
tişim sektörü 
son 15 yılda 
ülkemizde 
çok ilerledi. 
Toplumumu-
zun beklen-
tileri Avrupa 
ve dünya ile 
çok yakın.
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Son dönemde teknolojinin yoğun bir şe-
kilde kullanıldığı yarışma programları yerine, 
basit tasarımlı ve anlaşılır programlar prim 
yapmaya başladı. Siz bu durumu nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Acun Ilıcalı’nın programları-
nı bu denli izlenir kılan temel unsurlar neler? 

Programlarımızın bu kadar başarılı olması-
nın temel nedeni samimiyet. Diğer yarışmalar-
da ise bir gerginlik var. Oysa bizim yaptığımız 
programlarda herkes kazanabiliyor. 

Sanırız, güven duygusu da izlenme oranı-
nı artıran önemli bir etken. Tarafsız sunucu-
ların aksine, yarışmacılarla iç içe bir imaj çi-
ziyorsunuz. Bu yüzden de güven duygusunu 
izleyiciye çok kolay aktardığınızı düşünüyo-
ruz. Bu yönüyle diğer yarışma programlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Samimiyetin çok önemli olduğunu düşünü-
yorum. Şimdiye kadar yaptığımız her projede 
samimiyetsiz bulduğumuz hiçbir şeyi kullanma-
dık. Hep yalın bir anlatım dilimiz oldu. Halktan ve 
sıcak... Böylece izleyici ile sıcak bir bağ kurduk.

 ‘Var mısın Yok musun’ da onlardan biriydi. 
Çok izlendi, çok konuşuldu. Unutulmaz gö-
rüntülere tanık olduk o yarışmada. Bir yanda 
büyük mutluluklar, heyecanlar yaşanırken; 
diğer yanda dramatik sahneler yaşandı. Peki 
siz bu tabloda neler hissettiniz? 

Benim hislerim tamamen yarışmacılarla 
alakalı. Yapay davranışlar sergilemiyorum. Bir 
televizyoncu için çok büyük bir nimet bu. Bir 
şey yapmak zorunda değilim ben. Yarışmacıya 
soruyorum, ‘Bu parayla ne yapacaksın?’ diye. 
Kalkıp da ben bu parayla Kenya’ya gideceğim 
derse onun hakkında şöyle düşünüyorum: Ka-
zansa da olur, kaybetse de. Ama eğer ki, ‘Anne-
mi babamı kaybettim. Bu paraya ihtiyacım var’ 
derse işte o zaman hassaslaşıyorum.  O zaman 
olay benim için çok farklı hale geliyor. Bir anda 
onunla birlikte yarıştığımı hissediyorum. 

 

Günah işlemekten korkarım

Heyecanın doruk noktasına ulaştığı anlar-
dan biri de ‘var mısın Yok musun?’ sorusuy-
du.  Bu soruyla yüzlerce yarışmacıyı terlet-

YAŞAM



43

meyi başardınız. Peki ‘Acun Ilıcalı’ böylesine 
kritik bir soruyla kader anı yaşadı mı?

 
Böyle bir durumda hiç  kalmadım.  

Dünyadaki bütün acıları, güzellikleri yaşa-
mışsınız ve şimdi ortada öyle duruyormuşsu-
nuz gibi. Bu başarının sırrı  ne? 

Allah’tan başka kimseden korkmuyorum. 
Sanırım başarının altında bu yatıyor biraz. Ma-
nevi olarak günah işlemekten korkan bir yapım 
var. Bir insanın kalbini kırmayayım diye korkarım 
ama kariyer korkum sıfırdır. Sıfır korkudan do-
layı, yapılmamış hareketi yapıp, iyi reaksiyonlar 
alabiliyorum.  

Korkmama halinin ailenizin geçirdiği trafik 
kazasıyla bir ilgisi var mı? 

Var. Anne ve babamı kaybetmenin trav-
masını yaşadım. Ama o dibe vurmuşluk, dibe 
vurduğun zaman her zaman yanında gördü-
ğün babanı, anneni görememek bana garip bir 
enerji verdi. Dibe vurduktan sonra işe konsan-
tre oldum. Bir işadamını bir adaya bıraksan bir 
ay sonra onu 15 metrelik ağaçtan meyve top-
larken görürsünüz. Ben o acıdan sonra kendi-
mi geliştirmeye çok zorladım. Babam hayatta 
olsaydı benden hiçbir şey olmazdı. Babam 
her dakika arkamdaydı benim. Geleneksel bir 
ailemiz vardı. 18 yaşını doldursan bile o evin 
parçasıydınız. O arkamda olsaydı kendimi bu 
kadar geliştirmeyecektim belki de. Çünkü ko-
runup kollandığınızı biliyorsunuz bu gibi du-
rumlarda. Öbür taraftan da mesleki korkum hiç 
olmadı. Bunun getirisi çok oldu. Ben Pollyanna-
cılık oynarım hep.  Bardağın yarısı boş mu dolu 
mu tartışmasına, ben bardağın tamamını dolu 
olarak görerek katılırım. O derece kafayı ye-
rim bazen. Onun iyimserliği hayatıma yayılmış 
halde. Bir şey oldu “abi vardır bir hayır” derim. 
Sürekli problemlerle karşılaştığınızda pratik ze-
kanız da gelişir. Sanırım benim pratik bir zekam 
var. Problemi ben çıkarıyorum çünkü.  

Ukalalıktan nefret ederim

Çok da doğalsınız. Milyonların izlediği bir 
makinede bunu nasıl başarıyorsunuz? 

Evet, suni değil, her zaman samimiyim. Çok 
büyük bir avantajım, hiçbir dizide oynamadığım 
için avantajlı sayılırım. Halk gerçek bir kimlik gör-
dü. Genelde etrafta sevilen bir insanım zaten. 

Bugün 25-30 kişilik bir ekip varsa bunların çoğu 
uzun yıllardır arkadaşım. Ukalalıktan nefret ede-
rim. Kendini beğenen insan bana çok antipatik 
gelir. En büyük avantajım da kendimi ekrana çok 
iyi yansıtıyorum, o da Allah’ın bir lütfu.  

 eskiden az para kazanan Acun mu daha 
mutluydu, şimdiki Acun mu? 

Hangi noktada olursanız olun başka şey ol-
mak istiyorsunuz. Ben futbolu çok seviyorum. 
Bir Cristiano Ronaldo olmak isterdim. Ben 100 
dolar maaşla Show TV’ye muhabir olarak gir-
diğim dönemde o kadar eğleniyordum ki an-
latamam size. Şimdi o günlerden daha fazla 
eğlenmiyorum. O zaman arabam Flash, şimdi 
Porshe’ye biniyorum ama o zaman kullandığım 
arabanın zevkini de şu an bulamıyorum. Eski-
den daha keyifliydi. 

Bu kadar zengin olmak nasıl bir his peki? 

Benim garip bir tarafım var. İletişim gücüm 
var. Hiçbir konuda refuse olduğumu hatırla-
mam. Vücut dilimi çok iyi kullanırım. Zengin-
likte isteğini anında yapabiliyorsun. Ama şöyle 
bir şey var, aldığınız zevk de o derece azalıyor. 
Bir kızı sevdiğinizi düşünün. Onu elde etmek 
için altı ay peşinden koşuyorsunuz. Çıkıyorsu-
nuz ve bundan büyük bir haz alıyorsunuz. Öte 
tarafta bir el şıklatmasıyla bir kızla çıkıyorsu-
nuz. Hangisi zevkli olabilir? Şunu çok iyi an-
ladım. Parasızlık mutsuzluk sebebi olabiliyor, 
bu bir gerçek. Ama parayla mutluluk da olmaz. 
Kesinlikle böyle. 

 
Keşke hiç  param olmasaydı da şuna sa-

hip olsaydım dediğiniz oldu mu? 

Keşke hiç param olmasaydı da annemle 
babamla birlikte yaşasaydım. Onlar 44 yaşın-
dayken vefat ettiler. Siz 30’lu yaşlarınızdayken 
çevrenizdeki anne ve babaların vefat ettiğine 
tanıklık edersiniz Türkiye’de. Bunu garipsemez-
siniz ama 20’li yaşlardaysanız eğer, kötü olur-
sunuz. Bundan daha büyük acı olamaz. Hiçbir 
şeyim olmasaydı da onlar yaşasaydı keşke…

  
Çok yoğun bir temponuz var. Kendinize ayır-

dığınız zamanda neler yapmaktan hoşlanırsınız?
  
Ev yaşantısını çok seven bir insanım aslında. 

Fakat iş hayatımın yoğunluğu sebebiyle söyle-
diğim gibi evde çok fazla vakit geçiremiyorum. 
Ama arkadaşlarımla birlikte playstation oyna-
mak benim en büyük zevkim. 
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elişim kavramına farklı bir ba-
kış açısı getiren Muhammed 
Bozdağ’a göre manevi gelişim, ki-
şisel gelişimin ölümsüz versiyonu. 

Yazar Bozdağ ayrıca geçmiş-
ten günümüze gelişim kavramını 

irdeleyerek gençlere ve ailelere “Ne yapmalı?” 
sorusunun cevabını veriyor. 

Kitaplarınızdan sizi tanıyoruz. Biz daha ön-
cesini de öğrenmek istiyoruz. Siz bu noktaya 
hangi aşamalardan geçerek geldiniz. Geçmi-
şinizden ve aldığınız eğitimden bize bahseder 
misiniz?

Daha çok yazar kimliğimle tanınıyorum. Çe-
şitli yan vasıflar kazanmamı sağlayan bir kariyer-
den geçtim. Dolayısıyla yazarlık yanında ana hat-

larıyla, eğitimciyim, yasama uzmanıyım, kamu 
yöneticisiyim, siyaset bilimi doktoruyum, radyo 
ve televizyon sunucusu, vakıf kurucusu ve üç ço-
cuk babasıyım. Akademik kariyerimi ve bürokra-
tik deneyimimi Türkiye’de kazandım. Kısa süreli 
araştırma ve eğitim amaçlı çeşitli yabancı ülke-
lerde bulundum. Sosyal bilimler okudum, ancak 
fen bilimlerine ilgimi korudum. Din, felsefe, sağ-
lık, psikoloji, iletişim ve etkili öğrenme alanlarıyla 
ilgilendim.

Arka planımda fakir ve çileli bir çocukluk geç-
mişi var. Şartlarım ve zorluklarım beni sürekli 
kendimi aşmaya, engellerimden sıyrılmaya ve 
kurtulmaya zorladı. Araştırdım, okudum, dinle-
dim. Dert dinlemeyi ve çözüme yardımcı olmayı 
sevdim. Bu tavır seminer guruplarına katılımdan, 
eğitim etkinliklerine, radyo konuşmalarından te-
levizyona adım atmanın yolunu açtı.
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Yazar Muhammed Bozdağ, batı çıkışlı kişisel gelişim yaklaşımının Türk toplumuna uymadığı fikrini 
öne  sürüyor. Manevî gelişim yaklaşımını dile getiren Bozdağ, “Batı, maddeci ahlakla toplumu gelişti-
remediğini gördü. Dünyaki farklı inançlardan devşirdikleri felsefelerle ahlak pazarlamaya çalışan eserler 
çıkardılar. Hiçbiri insanlığın aradığı ideal model değildi” diyor.

Batı, “Maddeci  Ahlak”la 
Toplumu Geliştiremedi

“ “
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Yatılı lise, ODTÜ, Hacettepe ve Gazi Üniversi-
teleri çizgisinde tamamlanan biçimsel eğitimin ar-
dından, kimi özel eğitimlere katıldım. Bugün ken-
dimi ifade etmeye çalıştığım kimliğin arka planını 
hayatımı bir okula dönüştürerek edindim. Muhte-
şem tarafı şu: Çocukken köyümde çöplere atılmış 
kitaplar arardım. Şimdi bilgiye ve dolaysıyla yete-
neğe ulaşmak inanılmaz kolaylaştı. İyi öğrenmek 
ve gerçekten gelişmek için üniversite okumanız 
bile şart değil. Çok sayıda kitap, cd, seminer, eği-
tim programı ve nihayet internet sayesinde her 
türlü bilgiye anında ulaşabiliyorsunuz.  

Manevi gelişim yaklaşımıyla dikkati çekti-
niz. Bize manevi gelişimle neyi kastettiğinizi 
anlatabilirsiniz?

Manevi gelişim kişisel gelişimin ölümsüz ver-
siyonudur; ahlak gelişimidir ve en üstün ahlak 
da ilahi ahlaktır. Dünyayı ve ahireti kuşatan, içiyle 
dışıyla, gizlisiyle açığıyla sonsuza dek onurlu his-
settirecek ahlaktan söz ediyoruz.  Kişisel gelişim 
kavramı yeni olabilir, fakat insanın gelişim çabası 
ilk insan kadar eskidir. 

Yirmi yıl önce üniversiteyi bitirdiğimde, daha 
fazla yaşayamayabileceğim zannıyla vasiyet-
name yazmıştım. Bir gün herkesin bildiği bir 
gerçeği çok derinden kavradım. Bu hayat çok 
kısa. Herkes her an ölebilecek yaştadır. O za-
man öyle bir başarı modeli tanımlayalım ki hem 
varlık/yokluk içindeki herkesi, hem de dünyayı 
ve ebediyeti kuşatsın. Bu modelin 14 asır önce 
Hz. Muhammed’in (sav) insanlığa öğrettiği iman 
esasları olduğunu yeniden keşfettim.

Rotanızı, duraklarınızı, hazırlığınızı ve hedefle-
rinizi yolunuzun uzunluğuna göre belirlemez misi-
niz? Yan mahalleye gidenle dünya turuna çıkanın 
hazırlık planı bir olur mu? Ateşe verip yakacaksa-
nız, muhteşem bir bahçeyi neden düzenlersiniz? 
Hayatınızın üçte biri dünyaya tutunmakla geçiyor. 
Tam tutunduğunuzu sandığınızda da sizi alıp gö-
türüyorlar. Bu nedir? Kendimize gelelim.

Manevi gelişim birey olarak bizi, toplum ola-
rak hepimizi hem dünyanın tümünde ve hem de 
sonsuz ahirette huzurlu, başarılı ve saygın kıla-
cak gelişimdir. Gerçek ve daimi huzur dengede-
dir. Dünya ve ahiret kanatlarını birlikte çırpacaksı-
nız. Başarısız bir dünyayla iyi bir ahiretiniz olmaz. 
Başarısız ahiret de dünyadaki tüm çabalarınızı 
boşa çıkarır. Öldüğünüzde öteye gerçek değer-
lerle gitmek istiyorsanız varoluş misyonunuzu 
yüksek bir ahlakla kurgulamalısınız.

Bugün insanlık bunalımda ve çılgın bir geri-
lim giderek artıyor. Depresyon patlamaları yaşı-
yoruz. Ölen bir bedenin dağılması gibi insanlık 
hızla parçalanıyor. Boşanmalar, uyuşturucu, bi-

reyci zevkçilikler, birbirinin başına basıp yüksel-
me çabaları ürpertici bir utançla yayılıyor. Nedeni 
maddeci gelişimcilikten başka nedir? 

Manevi gelişim hayata çok büyük bir anlam 
vermekle başlar. Din felsefesi sayesinde insanın 
bir hayvan değil, meleklerin saygı duyup yeryü-
zünün itaat ettiği en muhteşem ilahi sanat eseri 
olduğunu anlarsınız. Ardından insanın ruhlar âle-
minden anne rahmine, oradan kabir hayatına, 
kıyamete, dirilişe, hesap gününe ve hesaplarını 
verebilirse sırattan inşallah cennete davet edilen 
bir sonsuzluk yolcusu olduğunu kavrarsınız. Bu 
açıdan kitaplarımız arasında en çok Sonsuzluk 
Yolculuğu’nu önemsiyoruz. Böyle bir yola çık-
mışsanız gelişimciliğiniz muhteşem ilkelerle bi-
çimlenir:

Bir işi bitirince hemen diğerine koyul. Erken 
yat, erken kalk. Dünyada sadece tadacak, şük-
redecek, sonsuz şekillerine talip olacak kadar 
beslen, gezin, eğlen. Gerisinde üretmeye, yete-
neklerini geliştirmeye ve iyiliklere adan. Dünyayı 
misafirhane bil. 

Takdiri insanların alkışında değil Allah’ın rıza-
sında ara. Dünyada biriktirdiğin mallarla değil, 
ahirete gönderdiğin iyiliklerinle onurlan. Dışarıdan 
iyi görünmekle yetinme, kalbini dinleyen Allah’ın 
huzurunda içten iyi ol. Sakin ol, sevgi duy, dua 
et. Hayattaki ilahi ihtişamı düzenli oku. Eline, beli-
ne, diline hükmet. Nefsinden ve şeytandan kaçın. 
Kendini ve çevrendekileri sev, say. İnsanlarla bir-
likte doğanın, bitki ve hayvanların onuruna saygı 
duy, çıkarcı değil adil ol. Varlığını cennete taşıya-
cak büyük ahlak yolculuğunda ilerle. 

nLP’den spritüel öğretilere kadar kayan 
geniş bir kişisel gelişim literatürü oluştu. Bir 
ara kuantum fiziği ve aynı mantıkla yazılan 
“Secret” gibi düşünceler gündeme geldi. Siz, 
manevi gelişim derken insanın düşebileceği 
yanılgıların da altını çiziyorsunuz. Peki özün-
de, insanın dünya için, örneğin kariyer için, 
örneğin daha güzel bir yaşam için daha çok 
çalışmasına karşı mısınız?

Sırrı anlamak 
için doğaya 
bakın: Ka-
rınca beline 
balyoz gibi 
düşecek 
bir yağmur 
damlasıyla 
ölebilir, bir sel 
onu alıp götü-
rebilir. Buna 
rağmen o her 
gün ölümüne 
çalışır. Bir 
sel yuvasını 
darmadağın 
etse, yarım 
saat sonra 
çıkıp tami-
re başlar. 
Sonsuzluğa 
inanan, cen-
net servetinin 
dünyadan 
taşınacağını 
bilir
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Kısmen tekrar etmiş olacağım: Merhametli 
Mevla’nın sevdiği insan cahil, tembel, pısırık, iş 
bilmez, işe yaramaz, dağınık, düzensiz, sorumsuz 
insan değildir. Manevi gelişim yolcusu, işe Allah’ın 
iki emriyle başlar: “Yaratan Rabbinin adıyla oku. 
Bir işten sıyrılınca hemen diğer işe koyul.”

Özgeçmişimdeki işleri bana gelişim anlayışım 
yaptırdı. Yeterince okuyamadığım, yazamadığım, 
üretemediğim günün akşamına evime üzgün gi-
derim. Yazık oldu, hazinelerden değerli bir günü 
verimsiz harcadım diye ah ederim. Hatta bu yüz-
den abartı gelebilir, ağladığım da olur. Ömrümüz 
bugündür. Bugün tam verimli çalışmadıysam 
ömrümden dev bir sahneyi çöpe atmış olurum.

Sırrı anlamak için doğaya bakın: Karınca be-
line balyoz gibi düşecek bir yağmur damlasıyla 
ölebilir, bir sel onu alıp götürebilir. Buna rağmen 
o her gün ölümüne çalışır. Bir sel yuvasını darma-
dağın etse, yarım saat sonra çıkıp tamire başlar. 
Sonsuzluğa inanan, cennet servetinin dünyadan 
taşınacağını bilir:  Para kazanmalı ki zekât versin. 
İlim öğrenmeli ki öğretsin. İmanını geliştirmeli ki 
kendini ve çevresini cennete çağırsın. Üretmeli ki 
halka yük  olmasın.  Cennetin yolu hakkıyla ina-
nıp dosdoğru olmaktan geçer. Bunu dünyadan 
el etek çekerek başaramazsınız. Ayrıca bunu 
dünyaya taparak da başaramazsınız. 

Carnegie’den sonra ne değişti?

Dale Carnegie’den günümüze kişisel geli-
şimde neler değişti? Carnegie’ın kişisel geli-
şim yaklaşımına da karşı mısınız?

Üniversite’de Carnegie’nin kitaplarını okurken 
bazı dostlarım alay ederlerdi. Alaycılık zavallı-
lık işaretidir. İçine kapanık, çekingen ve yalnız 
yetişmiş bir çocuk olarak açıkçası etkilendim. 
Şimdi önümüzde dev bir literatür var. Kişisel 
gelişim, çoğunluk gibi beni de ilk anda etkiledi. 
Anadolu’nun saf gençliği ansızın sistemli çaba-
larla malın, makamın, şanın şöhretin zirvelerine 
çıkabileceğini öğrendi. Kişisel gelişim paketin-
den gelen her şeye  güvendik ve kalbimizin ka-
pılarını batı kültürüne tamamen açtık. Birden Hol-
lywood filmlerinin sinema seyircisine yaptığını, 
kimi kişisel gelişim kitaplarının okuyan gençliğe 
yaptığını fark ettik. Gelişelim derken gevşiyorduk. 
Bireyci, zevkçi, bencil, empatisiz, içten pazarlıkçı, 
kolay ve ucuz başarıcı bireylere dönüşüyorduk.

Dahası zaten bu kitapların batının sorunları-
nı çözmediğini, batıyı daha da çözüp dağıttığını 
fark ettik. Batı obezlikle, uyuşturucuyla, eşcinsel-
likle ve giderek artan daha başka bir çok sorunla 
boğuşuyor. Gerçi batı da maddeci ahlakla top-

lumu geliştiremediğini gördü. Hindistan’dan kimi 
uzak Afrika yerlilerine kadar İslam’dan uzak yer-
lerden devşirdikleri felsefelerle, ahlak pazarlama-
ya çalışan eserler de çıkardılar. Hiç biri insanlığın 
aradığı ideal model değil.

Batı kültürünün Truva atlarından olan güçlü 
kişisel gelişim rüzgârına karşı durursanız altında 
ezilir, savrulursunuz. Öyleyse biz de kendi geli-
şimimizi üretelim. Hz. Peygamber’in (sav) öğre-
tisinden ders alan Mevlana’nın, Yunus’un, Hacı 
Bektaş’ın Anadolu’ya öğrettiği yüksek ahlakla 
yeni kişisel gelişim yaklaşımları örelim.

Ben Carnegie tarzı yaklaşımları genelde ya-
rarlı bulurum. Her alanın bir hızlı ve etkili gelişim 
adabı vardır. İletişimin, liderliğin, öğrenmenin et-
kinliğini dersler üzerinden arttırabilirsiniz. Bu tür 
eserleri aşağılamak akıllılık olmaz. Hikmeti bul-
duğumuz yerde almalı ve gerekirse ayıklamalı-
yız. Esas facia bu tür eserlere Secret’in yaptığına 
benzer belalı felsefelerin yamatılmasıdır. Tehlike 
bu tür eserlerin satır aralarına giren insanı ilah-
laştırıcı, bencilliği, bireyciliği, ucuzculuğu teşvik 
eden yıkıcı boyutlardır. Allah korkusu, sevgisi ve 
ahiret inancı taşırsanız ilişkileriniz geçici, maddi 
ve çirkin dünyevi çıkar bariyerini aşar. Yüksek bir 
duygudaşlık, adalet, merhamet, iyilik ve sabır ah-
lakı geliştirirsiniz.

Batıyı maddeciliğe odaklanmakla eleşti-
riyorsunuz. Ama maddeden kurtulup manevi 
alana odaklandıklarında da bizim dünya gö-
rüşümüzle çatışan şeyler ortaya çıktığı için 
eleştiriyorsunuz. Bu durumda, doğunun ken-
dine özgü bir yaklaşımı olması gerektiğini mi 
savunuyorsunuz?

Sorunuzda sanki bir çelişki var. Anladığım 
kadarıyla cevaplayayım: Maddeye odaklanmak 
Allah’ın doğasını keşfetmektir. Batının sorunu, do-
ğayı yaratan Allah’ın adıyla değil de tesadüflerin, 
evrimlerin, inkârların adına araştırmasıdır. Müslü-
man atalarımız bir zamanlar bilimin en önündeydi 
ve ilk büyük keşifler Müslüman âlimlere aittir. Prof. 
Fuat Sezgin hoca’nın ortaya çıkardığı İslam bilim 
tarihinde bu ihtişamı görebilirsiniz. 

Şunu söylüyorum: Başarılı toplum ilmi, eko-
nomik, sosyal ve cinsel ahlak üzerine kurulur. 
Ayaklardan birini çökertirseniz toplum tümden 
çözülür. Batı, aydınlanmanın ardından bilime 
adeta taparken Müslümanlar bilim fetretine gir-
diler. Dahası İslam idrakinin dengesi kaçtı. Sade-
ce cinsel ahlakı korumaya odaklandık, bilimsel, 
ekonomik ve sosyal ahlakta geriledik.

Batı ansızın güçlü bir medeniyet kurunca da 
geri kalmışlığımızı gidereceği zannıyla ne varsa 
batıdan devşirdik. Bünyemiz iyice bozuldu. Batı 
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Maneviyatsız 
olsaydı 
Osmanlı, üç 
kıtanın üç 
büyük dinden 
topluluklarına 
üç asır 
boyunca 
barış ve 
esenlik 
taşıyabilir 
miydi?

eğer kurduğu iş ve ticaret ahlakına, iman aracı-
lığıyla cinsel ve sosyal ahlakı ekleyebilse süper 
güç kimliğini korur, geliştirir. Batı sosyal devlet 
kurdu ama sosyal ahlak geliştiremedi. Orada 
insanlar yapayalnız. Cinsel ahlak zaafı aileyi ve 
nesli çökerttiği için ekonomi de çökmeye mah-
kûmdur. Böyle giderlerse elli yıl sonra geride 
hayalet şehirler bırakırlar. Bizim de yaşanan çö-
zülmeden kurtulup topyekün ayağa kalkmamız, 
ilmi, ticari, sosyal, cinsel her alandaki ahlakımızı 
korumamıza bağlıdır. 

Maddeciliği ön plana çıkartmayan, sadece 
maneviyatı ön plana çıkartan bir kişisel geli-
şim yaklaşımı bu coğrafyada yaşayan insanla-
rı geride bırakmaz mı?

Öncelikle ben sorunuzun ima ettiği denge-
sizliği savunmuyorum. Ben ne bir dağlara çıkmış 
dervişim ne de Amerikalı Amishler gibi tekno-
loji düşmanıyım. Sırf maddecilik de toplumları 
geri bırakır sırf maneviyatçılık da. Madde/mana 
dengesinin yolundan gitmeye çalışıyorum. De-
ğerlerinizle birlikte hem de daha köklü ve kalıcı 
şekilde gelişebilirsiniz.  Değerlerinden taviz ver-
meyen Japonlar, onca yokluk içindeyken bile 
nasıl bu denli zenginleştiler? İspanya’da tarihin 
en parlak medeniyetlerinden birini kuran Endülüs 
İslam Medeniyeti maneviyatsız mıydı? Dünyaya 
hükmetmeye başlayalı daha elli yıl olduğu hal-
de bugün ABD çevresine kan kusturuyor. Ma-
neviyatsız olsaydı Osmanlı, üç kıtanın üç büyük 
dinden topluluklarına, üç asır boyunca barış ve 
esenlik taşıyabilir miydi?

“Hayatınızı ele geçirin”

Ailelere ve gençlere, kendilerini geliştirme-
leri, sinik ve asosyal insanlar olmamaları için 
nasıl bir gelişim yolu tavsiye ediyorsunuz?

Önce hayatınızın yönetimini ele geçirin. Nef-
sinin esaretindeki insanın başarı yolculuğun-
da bocalaması kaçınılmazdır. İşe asgari beceri 
temeliyle girişmelisiniz: Yani erken yatıp erken 
kalkmaya, düzenli yürüyüşe/spora, doğal ve 
dengeli beslenmeye alışkınsanız, madde bağım-
lılığınız yoksa enerjik ve iradeli olursunuz. Ailelere 
gelince, özgüvensiz çocuklar psikolojisi bozuk 
anne babanın eseridir. Çocuklarınıza yetki, fırsat 
ve sorumluluk vermeli, dengeli gözlemeli,  takdir 
ve eleştiriyi de dengeli kullanmalısınız. 

Gençler de gelişmenin kaçınılmaz dörtlüsü-
nün okumak, dinlemek, gözlemek ve yapmaya 
girişmekten  geçtiğini bilmelidir. Zamanın bir kıs-

mında iç dünyanızı, bir kısmında da dış dünyanızı 
dinleyin. Okumayan, düşünmeyen, konuşmayan 
cahil ve hatta düşük zekâlı kalır. Bilgi ve yetenek 
çağındayız. Geliştireceğiniz kişisel yetenekleri 
listeleyin. Bir gökdelen inşa eder gibi sabırlı ça-
lışmalarla gelişin. Ortalamanın altında kalırsanız 
gözden kaybolabilirsiniz. Yabancı milletlerle ya-
rışın. İnsan ilişkileriniz ise liderliğinizin zirvesi ol-
sun. İlişkileriniz ne kadar iyiyse yeteneklerinizin 
çevreye etkisi o kadar katlanır. 

Kendimizi tanımamız ve potansiyel yetenek-
lerimizi keşfetmemiz çok önemli. Aklı sağlıklı do-
ğan herkesin müthiş bir deha potansiyeli vardır. 
Çabanız sizi hem dahi ve hem de yetenekli yapa-
bilir. Başarı bedava değil, ucuz da değil. Başarı 
gerçekten bedel ister. Bazen ağlamak, bazen 
üşümek, bazen kıskançlık ve ihanet altında inle-
mek gerekir. Her şartta sonuca gitme sabrını ve 
azmini göstermek çok önemlidir.  

Son sorumuz da sizinle ilgili olsun. Yeni bir 
kitap çalışmanız var mı? Ya da sizin dünyanız-
da yeni neler var?

STV’deki Hayat Dersi programımız nedeniyle 
kitap yazma işlerini biraz ertelemiştim. Çıtamı yük-
sek tutmaya çalışıyorum. Geçen yıl Sevgi Zekası 
kitabını yeniden kaleme aldım. Şimdi de Sonsuz-
luk Yolculuğu kitabının yeniden yazımını tamamla-
mak üzereyim. Kitapta okuyucuya hayat paketle-
rinde başlarından geçecek olağanüstü maceraları 
hissettirircesine göstermek istiyorum. Bu arada 
STV’de Kul Hakkı adında bir yeni program projesi 
üzerinde çalışıyorum. Diğer yanda, aile ve genç-
lik konulu iki çalışmam yarım bekliyor. Belki yılın 
ikinci yarısından itibaren seminerlere de zaman 
ayırabilir hale gelebilirim. İlahi takdir izin verirse 
planlarımızda yer alan daha birçok sürpriz projeyi 
inşallah gerçekleştirmek azmindeyiz. 
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nümüzdeki 10 yıl içerisinde, iş 
hayatı, geçmiş 50 yılda değişti-
ğinden daha çok değişecektir.”

“Microsoft’un patronu Bill 
Gates bu sözü 90’lı yıllarda  
söyledi. Ürün satma, müşteri 

bulma, kısacası pazarlama yöntemlerinin, inter-
nete bağlı olarak değişeceğini kast ediyordu.

Şüphesiz, 2009’da  yaşanacak  küresel eko-
nomik gelişmeler  tahmin bile  edilmezken söy-
lenmiş bu söz, bugün  için  daha büyük bir  an-
lam kazanmıştır.

Yeni dünyada; yeni bir ürünü tasarlayıp, üre-
tim kararı vermemiz ilepazara sunmamız arasın-

da geçen sürede, pazar şartları değişmektedir.
Peki ne yapacağız? Bu soruya cevap verme-

den, altı çizilmesi   gereken bir gerçek vardır.
Yakın gelecekte işi değil,  bilgiyi yöneten fir-

malar kazanacaktır. Altyapısını ve süreçlerini “bil-
gi odaklı yönetim “yapısına göre hazırlayan işlet-
meler, ayakta kalacaktır.

Bu ne demektir? Philip Kotler 2001’de 
İstanbul’da verdiği  bir konferansta  bu konuda 
çok güzel bir örnek vermişti. İşletmeyi uçağa, yö-
neticileri pilota benzetti ve “35000 fitte uçağı kul-
lanıyorsanız, bu uçak ancak bilgi ile yönetilebilir.
Pilot bazı göstergelere bakarak uçağı yönlendirir.
Bizimde sizin şirketinizden  beklediğimiz budur. YÖ

N
E

Tİ
M

Yönetim danışmanılığı ve eğitmenlik yapan Bahar Pekel; “Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, iş hayatı 
değişecek, böylelikle iş yapma yöntemleri değişecek” diyor ve ekliyor: “Yakın gelecekte işi değil bilgiyi 
yöneten firmalar kazanacak. Altyapısını ve süreçlerini bilgi odaklı yönetim yapısına göre hazırlayan 
işletmeler ayakta kalacak”

Bahar Pekel
Yönetim Danışmanı ve Eğitmen

İTÜ İşletme Müh. 

İş  Yapma 
Yöntemleri Değişiyor

“
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Siz kokpittesiniz. Ürün müdürü olun, marka mü-
dürü olun hiç fark etmez. Hava şartları  değişince 
uçağın yönetimi değişir” dedi.

Bu konuyu şematize edersek:

Peki bilgi yönetiminde hangi konulara yo-
ğunlaşmalıyız? Hem KOBİ düzeyinde, hem de  
daha büyük çaptaki organizasyonlarda, yaptı-
ğım  çalışmalarda  gözlemlediğim ortak bir nok-
ta vardır. Dört  temel konuda çok iyi olmalıyız.
(İş süreçleri, ürün geliştirme, finans yönetimi, 
müşteri) Bu konuların başındaki kadromuzda  
işlerinin uzmanı olmalı.

İşletmemizi bir bina gibi düşünelim. Bu dört 
konuyuda binayı taşıyan kolonlar olarak hayal 
edelim.

Bilgi odaklı yönetime bir örnek  vermek için, 

“müşteri” ile ilgili olan bilgi yönetimini ele ala-
lım.Ürün yönetiminde çok başarılı bir firma ta-
nıyorum. Kalite mükemmel, fiyat uygun, sunum 
başarılı. Yani satış ve pazarlama departmanı 
işini iyi yapıyor. Ancak müşteriler ile yaptığımız 

görüşmeler -
de 100 müş-
teriden 70‘i, 
memnuniyet-
sizdi. Firmayı 
aradıklarında, 
muhatap bu-

lamadıklarını söylüyorlardı. Firma çalışanlarına 
şu soruyu yönelttik. Bir firmada müşteriyi bul-
mak satış-pazarlamanın işidir. Peki müşteriyi 
elde tutmak kimin işidir?

Elbette tüm ekibin işidir. İç süreçler öyle 
planlanmalıdır ki, deyim yerinde ise ön kapıdan 
sipariş alındığında, tereyağından kıl çeker gibi, 
arka kapıdan teslim edilmelidir. Peki bu işte ne 
kadar iyisiniz? Bilebilmenin tek yolu müşteriye 
sormaktır. Sistematik ve düzenli olarak müşteri 
memnuniyetini ölçmelisiniz. İşte bilgi odaklı ol-
mak budur.

Bir firmada 
müşteriyi 
bulmak 
satış-pa-
zarlamanın 
işidir. Peki 
müşteriyi 
elde tutmak 
kimin işidir?
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Bahar Pekel Kimdir?
İTÜ endüstri Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü’nden 

mezun olan Bahar Pekel, TÜBİTAK’ın yan kuruluşu olan 
TÜSİDe’den verimlilik, planlama, maliyet yönetimi ve finans-
man eğitimleri aldı. Letoon Spor’da Maliyet ve Üretim Planlama 
Yöneticisi olarak görev yapan Pekel, daha sonra sırası ile Gön 
Deri, Mudo, empa, Uyar Saraciye, Pimo Mobilya gibi kuruluş-
larda üst düzey yönetici olarak çalıştı. 

Halen işletmelere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştiren 
ve danışmanlık hizmeti veren Pekel, satış ve Pazar gerçeklerine 
yönelik bir teknik donanımını yanı sıra, animasyon ve uygulama 
çalışmaları ile desteklenmiş work shop yöntemini kullanıyor. 

Bilgi 
Değişir Ürün Hizmet

İŞLETME
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İşletmeyi bir bina gibi düşünürsek temelleri yukarıdaki şekil gidir.
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T
ürk toplumunun toprakla olan yaşam-
sal bağı, toprağa kutsal bir değer at-
fedilmesine neden olmuş. Göçebe 
bir yaşamı tercih eden atalarımız, 
doğanın onların yaşamında ne ka-
dar önemli olduğunu bilmişler ve bu 

önemi bütün yaşamlarına yansıtmışlar. Çünkü 
yaşamlarının merkezi olan hayvanlarının beslen-
mesi, Türk toplulukları için hep öncelikli bir sorun 
olmuş. Savaşta ve barışta onları taşıyan atları, yü-
nünden, sütünden ve etinden faydalandıkları sü-
rüleri için suya ve bol ota ihtiyaç duymuşlar. Za-
ten tarihimizdeki önemli göçlerin temel sebebi de 
bu toprağa ve hayvana bağlılık değil mi? Kuraklık 
ve kara kış, ikisi de her daim göçebe toplumların 
en büyük belası olmuş. 

Bilirsiniz, kış olunca hayvanları stok yiyecekler-
le beslemek gerekir. Kar ve soğuk yüzünden do-
ğada yiyecek bulunmaz ve kış aylarında da çok 
sayıda hayvan soğuktan hasta olur. Hastalık ve 
açlık nedeniyle kış ayları hayvanların telef olduğu 
zamanlardır. Bir yörük için de kışın sert geçme-

mesi ve kısa sürmesi makbuldür. Güneş yüzünü 
gösterip karlar erimeye başladığında, yörüğün de 
yüzü güler. Artık kara kış geride kalmak üzeredir, 
yakın zamanda karlar erir, derelerde gürül gürül 
sular akar ve kırlar yeşerir. Koyunlar kuzular ve ye-
niden doğan tabiatla birlikte yeni canlar bahşeder 
yaratıcı… Kuzularla birlikte koyun sürüleri şenlenir, 
taylar kırlarda koşturur ve yaşam renklenir. 

Nevruz “Yenigün” demektir

Göçebe için bundan daha büyük bir mutluluk 
yoktur. Yaratıcının bahşettiği bu yeniden doğuşu, 
şenliklerle, bayramlarla karşılamak ister Türk…  
(Bir rivayete göre Nevruz, Ergenekon’dan çıkış 
günü kabul edilir.) Ergenekon “mit”inin dışında, 
Nevruz’un diğer bir kutlanma sebebi, aslında 
başka bir yerden çıkış, yani kara kıştan çıkıştır. 
Ve bu nimet nedeniyle tanrıya (Türkler Müslüman 
olmadan önce Göktanrısı’na inanırlardı) şükran 
sunulması icap etmiştir. K

Ü
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Savaşçı bir toplum olan ve göçebe bir yaşamı tercih etmiş olan Türkler için bahar, yaşamın ta 
kendisidir. Eriyen karlar nedeniyle gürül gürül akan dereler, yeşeren otlar, çiçek açan ağaçlar, kuzu-
layan koyunlar ve ısınan hava, soğuk ve ölüm getiren karakıştan çıkıp, yeni bir yaşama başlamaktır 
Türk için… Canlanan hayat için neşelenir Türk ve bugünü şenliklerle, ateşlerle kutlamak ister. Halen 
Türk devletlerinde büyük bir coşkuyla kutlanır Nevruz ve burada yanan ateş, Türk coğrafyasını bir-
leştiren ısıyı üretir.  
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Türkler’de Bahar 

Bizi Nevruz 
Ateşi Birleştiriyor



Bu bahar kutlamaları için bir araya gelişlere 
Türkler’in “Bedrem” dedikleri rivayet edilir. Keli-
me zaman içinde ses değişimlerine uğrayarak, 
İstanbul Türkçesi’ne “Bayram” olarak yerleş-
miştir. Türkler’in bahar Bedrem’i de, Nevruz’dur. 
Farsça’da “Nev” yeni, “Ruz” gün anlamına gelir. 
Nevruz, yenigün, yeniden doğuş,  yeniden diriliş 
gibi anlamlara gelir. (Türkler’in Nevruz adını çok 
sonradan kullandıkları rivayet edilir.)  

Baharın getirdiği coşku, ateşin üstünden atla-
yarak, şarkı söyleyerek,  tepük ve cirit oynayarak 
dile gelmiş ve kutlanmıştır. İslamiyet öncesi bu 
kutlamaları yapan Türkler, İslam dinini kabulle-
rinden sonra da, bu adetlerini yeni inançları ile 
harmanlamışlar. 

Nevruz, Türk dünyasında aynı zamanda yıl-
başı olarak kabul edilir. Nevruz’un kutlandığı gün 
olan 22 Mart, gece ve gündüzün eşit olduğu eki-
noks zamanıdır. 

Bugün ateş üstünde atlama merasimine dö-
nen bahar kutlamaları, eskiden nasıl yapılırdı 
dersiniz? Kutlamalar ile ilgili en eski bilgiler bay-
ram sabahı bütün ahalinin yerleşim yerinde top-
landığını gösteriyor. Öğlene 
kadar bütün yerleşikler or-
tak ziyafet için yiyecek ve 
içecek için katkıda bulunur-
muş. Yemekler pişirilirken 
ateşler yakılır ve topluca 
yenilip içilirmiş. Bugün ha-
len Anadolu’nun çeşitli yer-
lerdinde uygulanan yumurta 
boyama geleneği, bu bahar 
kutlamalarından kalan bir 
mirastır. Osmanlı’da da Nev-
ruz kutlamaları yapılırmış. Bir 
nevi Osmanlı’daki astroloji yorumcusu olan Mü-
neccimbaşı Nevruz günü, hazırladığı yeni yıl takvi-
mini padişaha sunarmış. Padişah’ta bu sunumlar 
karşılığı Nevruziye adı verilen bahşişler verirmiş. 
Hayırlı kabul edilen günleri gösteren bu takvimler, 
genelde devlet büyüklerine sunulurmuş. 

Bugün halen sürdürülen Mesir Macunu fes-
tivalleri de bu kutlamalardan bir tanesi. Müjgan 
Cumbur’un, Bir Osmanlı Müneccimbaşı ve Nev-
ruz eserinde Osmanlı’da hekimbaşlarının her 
yıl çeşit çeşit baharatlardan yaptıkları macunla-
rı devlet büyüklerine sunduklarını anlatır. Halen 
Manisa ve İstanbul Zeytinburnu’nda Nevruz za-
manı mesir macunu şenlikleri devam ettirilir. 

Türk dünyasını birleştiren bayram

Azad Nebiyev, Abdulkerim Rahman ve 
Akhmatali Askarov’un yazdıklarından Türk 

Cumhuriyetleri’nde de nevruzun fark-
lı kutlama şekillerini öğreniyoruz. Türk 
Cumhuriyetleri’nde bu kutlamaların ortak 
yanı Nevruz öncesi evlerin temizlenmesi, 
boyanması ve çevre düzenlemelerinin yapıl-
ması. Azeriler, bahçeleri temizler, tütsüler yakar, 
ağaç diplerini beller ve nevruz sofrası hazırlarlar. 
Kazaklar, sofrayı beyaz olan süt ürünleri, yeşillik-
lerle ve kırmızı etle donatırlar. Çin baskısı altında 
geleneklerini yaşatmaya çalışan Uygur Türkleri 
ise Nevruz öncesi nevruznameler (Şarkı ve şiir) 
yazarlar. Nevruz günü, bu şiirler okunur, şarkılar 
söylenir, okullar çiçeklerle bezenir. Özbekler ise 
Nevruz sofrasına S ile başlayan yedi adet yemek 
ve yedi tür baharat koyarlar. Bugün Anadolu’nun 
farklı yerlerinde de görülen yumurta boyama 
adeti Özbekler’de de görülür. 

Bugün Nevruz denince ilk akla gelen kutlama 
çeşidi ateşin üstünden atlamaktır. Her yıl 21 Mart 
geldiğinde devlet büyükleri önde, vatandaşlar ar-
kada ateşin üstünden atlanılır, çekiçle örs dövü-
lür. Bu örs dövme adedi, Ergenekon’dan çıkışa 
bir göndermenin yanı sıra, Türkler’in demircilikle 

ilgisine de bir gönderme-
dir. Savaşçı bir toplum olan 
Türkler, demircilikle yakın-
dan ilgilenmişler ve birçok 
alet yapmışlardır. 

Ateş üstünden atlama 
kutlaması da Türkler’in İslam 
öncesi inançlarıyla bağlantılı-
dır. Türkler bu ateşin üstün-
den atladıkları vakit, hastalık-
lardan kurtulacaklarına, şifa 
bulacaklarına ve kötülükleri 
def edeceklerine inanmışlar. 

Ateşe su serpilmesinin nedeni ise siyah dumanın 
bol yağmur anlamına gelmesindendir. 

Türkler’in Orta Asya’dan başlayan ve çeşitli 
kıtalara yayılan yolculuğu farklı toplumlarla ilişki-
ye girmelerine neden olmuş ve bu ilişki kuşkusuz 
kültürel etkileşimlere sebebiyet vermiştir. Bu da, 
doğal olarak bahar kutlamalarına da yansımış ve 
kutlama adetleri farklılaşmıştır. Hatta Türkiye’nin 
büyük şehirlerinde (özellikle şehir merkezlerinde) 
bahar kutlamaları unutulmak üzeredir. Bugün 
kaç çocuk bahar geldiğinde, doğadan topladı-
ğı otlarla yumurta boyuyor, ya da kaç mahallede 
ateş yakılabiliyor? Elbette şehir yaşamanın bu 
tarz kutlamalar için elverişli olmaması da etkilidir. 
Bununla birlikte modern yaşam koşullarının, ba-
har mevsimine olan bağımlılığı bitirmesi ve batı 
kültürünün hegemonyasını da unutmamak gere-
kir. Bütün bunlarla birlikte bahar kutlamalarının, 
Türk toplumlarının tek (en) birleştirici ritüel oldu-
ğunu unutmamak gerekir. 
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h
er ne kadar genç kavramının içi 
bugün tam anlamıyla dolduru-
labilmiş olmasa da ortak yargı, 
gencin “gelişmesini sürdürmekte 
olan birey” olarak tanımlanma-
sıdır. Gelişmesini sürdürmekte 

olan birey ise çıraklık döneminde olduğunun far-
kında olmadığı gibi bu süreci kimi zor atlatırken 
kiminin atlatması ise daha kolaydır. Şüphesiz iki 
farklı cins için bu daha büyük bir ayrımdır. Genç 
kızlar ergenlik dönemlerinde karışık duygular ya-
şarlarken, erkekler kızlara göre bu süreci daha 
pozitif atlatırlar. Gençlik öğrenim, meslek seçme 
ve iş sorumluluğu kazanma çağıdır. Unutulma-
malıdır ki, gençlik çıraklık dönemidir. Kimin daha 
şanssız ya da hangi cinsin sahip olduğu şansın 
farkına varmadığını anlayabilmek için ilk önce 
kızlar ve erkekler için ergenlik ne ifade ediyor 
buna bakalım. 

Kızlarda Ergenlik 

Pek çok genç kız yeni gelişmeye başlayan 
vücutları ve bırakmak zorunda kaldıkları çocuk-
luk dönemleri için karışık duygular içerisindedir-
ler. Kadın olmaya alışmak fikri başlangıçta kor-
kutucu gibi gelir. Bu konuda iyi bilgilendirmeyen 
genç kızın, toplumsal normların da beraberinde 
getirdiği sürecin sonucunda kendisini yalnız his-
setmeye başlaması çok normaldir. Bu devrede 
genç kızın en büyük desteği ailesi olmalı ve kız-
larında meydana gelen değişimleri olumlu yöne 
çevirmek için profesyonel destek olmasını sağ-
lamalıdırlar. Çünkü, cinsellik ve değişen vücut 
yapısı genç kızı büyük bir bunalımın içerisine 
sürükleyebilir.  

Çocukluktan gençlik dönemine adım atan 

insan, kız olsun erkek olsun 
artık fiziksel gücünün yetenek 
ve olanaklarının farkındadır. 
Çocukluk bir oyun dönemidir. 
Genç kızla genç erkeğin ara-
sında göze batan en büyük 
farklılıklardan biri genelde 
erkeğin fiziksel açıdan kıza 
göre daha güçlü ve adaleli oluşudur.   

Buluğ çağında genç kızların yaşadıkları so-
runlar (göğüslerin gelişmesi, regl olmak) kişinin 
gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, 
regl görmeye başlamak özellikle kirlilik ve pis ol-
mak ile nitelenir. Genç kızlar bu kültürel yargıları 
arkadaşlarından, ailelerinden, kardeşlerinden, 
reklamlardan ya da erkeklerden öğrenirler ve vü-
cutları hakkındaki bilgisizliklikleri birleşince, genç 
kız regl olan vücudunu iğrenç olarak görmeye 
başlar. Çeşitli kısıtlamalar (yüzmeye gideme-
mek, beyaz giyememek, sürekli kontrol etme ihti-
yacı yada evde kalma zorunluluğu vs) kendilerini 
mutsuz hissetmelerine yol açar. Bu aktivitelerden 
uzak durmak genç kızların kendi vücutlarının ne-
gatif özelliklerine daha çok yoğunlaşmalarına ve 
vücutlarından nefret etmelerine neden olur. San-
ki yanlış bir şey yapmışçasına utanç duymalarına 
yol açar. 

Ergenlik döneminde aileler, kız ve erkek ço-
cuklarına farklı davranmaya başlarlar. Erkeklere 
daha büyük göründükleri için daha fazla özgür-
lük verilirken, kızlara daha az özgürlük verilir. 
Anne ve babalar özellikle kızlarını erkekler ve 
cinsellik ile ilgili uyarmaya başlarlar. Bu uyarılar 
genç kızların kafasında erkekleri, seksi ve kendi 
vücutlarını korkutucu hatta tehlikeli olarak gör-
meye başlamalarına yol açar. Genç kızlar ço-
ğunlukla ailelerinden bunun dışında başka bir 
bilgi alamazlar. A

İL
E

Genç Kızlarda ve 
Erkeklerde 
Ergenlik 

Yazı:
Tuncel Altınköprü 

Psikolog

Psikolog Tuncel Altınköprü, genç kızların ve erkeklerin ergenlik 
döneminde yaşadığı değişiklikleri “Ne yapmalı, nasıl davranmalı?” 
soruları ekseninde anlattı.
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Erkeklerde Ergenlik  

Ergenlik çağı, erkek çocukları üzerinde de 
toplumsal yargılamalara yol açar. Fakat genelde 
daha pozitif bir yaklaşım içindedir. Ergenlik er-
kekleşmekle, büyümekle ve cinsellik ile birleşti-
rilir, toplumsal olarak ödüllendirilir. Buluğ çağın-
da gönderilen bu mesajlar kızların ve erkeklerin 
kendilerine olan güvenini etkiler. Erkekler fiziksel 
olarak ne kadar gelişirlerse o kadar takdir ve ilgi 
kazandıklarını görürler. Dolayısıyla Buluğ çağı 
onlar için daha pozitif bir tecrübedir. Kızlara kı-
yasla erkekler bu süreçte yeteneklerinden, irade-
lerinden ve vücutlarından daha memnundurlar. 
Ayrıca toplumsal olarak erkeklerin cinselliği kız-
larınki gibi fazla negatif yargılar taşımaz.  

Elbetteki erkekler de bazı değişimlerden ge-
çer, örneğin seslerinin değişmesi, traş olmaya 
başlaması vs gibi. Fakat bunların hemen hepsi 
büyümenin ve bir şeyleri başarmış olmanın ge-
tirdiği gurur duygusu ile yaşanır. Ve çoğu kez er-
kekler bu süreci yaşamak için heyecanla bekler-
ler. Aileler de bu süreçte erkek çocuklarına daha 
destekleyici yaklaşır, örneğin kendi kararlarını al-
malarında, istediklerini yapmalarında daha fazla 
özgürlük verirler, anne ve babalar çeşitli öneriler 
ve yardımlar ile destek olurlar. Örneğin babalar 
çocuklarının traş olmasına yardım eder ve rol 
model oluşturur. 

Elbetteki erkeklerin de ergenlik döneminde 
yaşadığı sorunlar vardır. Örneğin geç gelişen 
yada fiziksel olarak küçük kalan, çocuksu görü-
nen erkekler arkadaş grupları içinde alay konusu 
olmaktan kaçamazlar. Fakat bu her zaman kesin 
bir gerçek değildir, öyle ki kısa boylu ya da be-
beksi görünen pek çok erkek, sporda ya da farklı 
alanlarda gösterdikleri başarılar ile arkadaşları 
arasında saygı kazanmış ve kendilerine güven 
duyarak ergenlik çağını olumlu bir şekilde geçir-
meyi başarabilmiştir. Burada önemli olan nokta 
erkeklerin kendilerini bir konuda başarılı olarak 
gösterebilmelerinde yatar. 

Neler yapılmalı?

Her şeyden önce başlangıçta genç kızlara ve 
genç erkeklere  yaşadıkları bu dönem içerisinde 
en büyük desteği aileleri verecektir. Genç kızın ve 
genç erkeğin kişiliğinin anne ve baba tarafından 
onaylanması, bireylerin kendilerine  güvenmesini 
sağlayacak ve böylelikle içinde bulundukları du-
rumdan daha kolay çıkabileceklerdir. Tabi ki bu 
noktada en büyük görev anne ve babaya düşüyor. 

Gençle doğru iletişim kurmak, arkadaşı gibi 
yaklaşmak, doğru model olmak, doğru modeller 
sunmak ailelerin çocuklarına yaklaşımlarındaki 
temel dayanak noktaları olmalıdır. 
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Tıp alanında yapılan son araştırma-
lar, zamanında alınacak önlemlerle, 
kendimizi, birçok hastalıktan koru-
yabileceğimizi göstermektedir. Bu 
gelişmeler, dünyanın birçok yerinde 

olduğu gibi, ülkemizde de sağlık felsefesinde 
değişikliklere sebep olmuş ve “tedavi edici he-
kimlik” anlayışı yerini “önleyici hekimlik” anlayışı-
na bırakmaya başlamıştır.

Önceleri “sağlığımızdan doktorumuz sorum-
ludur” kanaati hâkimken, önleyici hekimlikte, 
“sağlığımızdan öncelikle kendimiz sorumluyuz” 
görüşü hâkimdir. Doktorumuz ise, sağlığımızı ko-
rumak için neler yapmamız gerektiği konusunda 
yol gösterir. Doğru beslenmemizden kaliteli uyu-
mamıza;  düzenli spor alışkanlığımızdan  stres 
kontrolümüze kadar, hayatımızın her alanını plan-
lamamıza  yardımcı olur. Hastalandığımızda da 
tedavimizi düzenler ve takip eder. Moda tabirle, 
doktorumuz bizim sağlık koçumuzdur.

Şunu demek istiyorum: Sağlığımızı korumak 
kendi elimizdedir. Sağlığımızı aşağıda sıralaya-
cağım esasları dikkate alarak planlar ve bunlara 

uygun bir 
hayat sürer-

sek, ömür boyu 
sağlıklı yaşayabiliriz.
Sağlığımızı planlar-

ken yapmamız gereken ilk 
şey, kendimize bir “danışman 

hekim” bulmaktır. Doktorumuz 
mutlaka, güveneceğimiz, günün 

her saati rahatlıkla ulaşabileceğimiz biri 
olmalıdır. Kendimizin ve ailemizin sağlık bil-

gilerini dosyalamalı, yapılması gereken kontrol-
lerimizi hatırlatmalı, aşılarımızı planlamalıdır. Acil 
durumlarda ne yapacağımızı bildirmeli ve yanı-
mızda olmalıdır. İhtiyaç duyduğumuzda, zaman 
kaybetmeden, diğer branşlarla irtibatımızı sağla-
malı, cerrahi müdahaleler gerektiğinde en uygun 
hekim ve hastaneyi bulmamıza yardım etmelidir. 
Hasta haklarından istifade etmemizi sağlamalı, 
gereksiz zaman ve para kaybımızı önlememize 
yardım etmelidir. Özetle, bugünkü sağlık sistemi-
mizin karmaşası içinde kaybolmamızı engelleye-
rek, bize özel bir sağlık hizmeti almamızı sağla-
malıdır.

Kendimize bir danışman hekim bulduktan 
sonra planlamamız ve uygulamamız gereken di-
ğer hususlar şunlardır:

 Genetik yapımızı öğrenelim ve sağlık 
kontrolünden geçelim. Ailemizin sağlık  
geçmişinde ne tür hastalıklar vardır? Bunların 
bilinmesi, gerekli önlemleri almak için şarttır. 
Mesela, şeker hastalığı sık görülen bir durum ise, 
bizim de diyabet  hastası olma ihtimalimiz yüksek 
demektir. Bunu bilirsek, zamanında önlem alabilir 
ve bu hastalığa yakalanma riskimizi azaltabiliriz. SA

Ğ
LI

K 

Sağlığınız 
Elinizde 

Doktorumuz mutlaka, güveneceği-
miz, günün her saati rahatlıkla ulaşabi-
leceğimiz biri olmalıdır. Kendimizin ve 
ailemizin sağlık bilgilerini dosyalamalı, 
yapılması gereken kontrollerimizi ha-
tırlatmalı, aşılarımızı planlamalıdır.

Yazı:
Dr. Özer Odabaşı
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Ayrıca danışman hekimimiz öncülüğünde 
yaptıracağımız düzenli check-uplar sayesinde 
hastalık risklerimizi belirleyebilir ve hayatımızı 
ona göre düzenleyebiliriz.

 Doğru beslenelim. Sağlığımız beslenme-
mizle yakından ilişkilidir. Sağlığımızın bozulma-
sının en önemli sebebi,  beslenme anlayışımızın, 
beslenme kültürümüzün bozulmasıdır. Yanlış 
beslenme sonucu kanser, kalp-damar hastalık-
ları, tansiyon, şeker hastalığı, bazı romatizmal 
hastalıklar, cilt hastalıkları, alerjik hastalıklar ve 
bazı psikolojik sorunlara adeta davetiye çıkarı-
yoruz. Doğru beslenerek tüm bu hastalıklara 
yakalanma riskimizi azaltabilir, kontrol altında 
tutabiliriz.

 Düzenli spor yapalım. Değişen hayat şart-
ları ve teknolojik ilerlemelerle birlikte çok hare-
ketsiz bir hayat sürmeye başladık. Bu da birçok 
hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Ke-
mik erimesi, kalp-damar hastalıkları, bazı kanser 
türleri ve şişmanlık bunlardan bazılarıdır. Günlük 
hayatımızda hareketimizi artırmalıyız. Mesela 
asansör yerine merdivenleri kullanmalı, alışveri-
şe arabayla değil yürüyerek gitmeliyiz. İlaveten, 
spor merkezlerinde uzmanlar kontrolünde, dü-
zenli egzersiz yapabiliriz. Ya da en kolayı, çoğu-
muzun yaptığı gibi, düzenli olarak yürüyebiliriz.

 Stresimizi kontrol altında tutalım. Stres, vü-
cudumuzdaki stres hormonlarını tetikliyor. Bu da 
erken yaşlandırıyor, tansiyonumuzu yükseltiyor, 
cildimizi bozuyor, saçlarımızı döküyor vs. Aslın-
da sıfır stres mümkün değil. Önemli olan stresi-
mizi bize zarar vermeyecek bir noktada tutabil-
meyi öğrenmektir.

 Sigaraya Hayır! Sağlıklı kalmanın önemli 
yollarından biri de, zararlı unsurlarla mücadele 
etmektir. Sigara da sağlığımızı tehdit eden en 
zararlı maddelerdendir. Zararları, özellikle akci-
ğerlerimizde oluşturduğu tahribat herkesçe bi-
liniyor. Sigarayla mücadele etmemiz ve “hayır” 
dememiz gerekir.

 Kaliteli ve yeterli uyuyalım. Uyku, vücu-
dumuzun bedensel ve ruhsal dinlenme anıdır. 
Yaşa ve cinsiyete göre değişmekle beraber, ge-
nellikle yedi-sekiz saatlik bir uyku yeterlidir. Eğer 
yeteri kadar ve kaliteli uyumazsak, vücudumuz 
kendi kendini onarma ve yenileme konusunda 
zaafa uğrayacaktır. Bu da hastalıkların oluşma-
sını kolaylaştırabilir.

 Yalnızlıktan kurtulmalı ve etrafımızla barışık 
olmalıyız. Modern insanın en temel sorunların-
dan biri yalnızlıktır. Yalnızlaşmak, bedensel ve 
ruhsal birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Ailemiz-
le, akrabamızla, arkadaş ve komşularımızla iyi 
ilişkiler içinde olmalıyız. Yardımlaşmalı, insanla-
rın iyilik ve mutluluğu için çalışmalıyız. Etrafıyla, 

komşusuyla, iş arkadaşıyla barışık olan insan 
daha mutlu, huzurlu ve daha sağlıklı olabiliyor.

 Görüldüğü gibi, sıraladığımız hususlara 
dikkat etmek, hayatımızı buna göre düzenleyip 
yaşamak hiç de zor değil. Yani, sağlığımızı koru-
mak, büyük ölçüde kendi elimizdedir. Öncelikle 
yapmamız gereken, bize bu konuda yardım ve 
rehberlik edecek doğru bir“danışman hekim” 
bulmaktır. Hepimiz, mali işlerde, hukukî konu-
larda ve emlak meselelerinde bir danışmana 
sahibiz. Ama kaçımızın sağlığı ile ilgili konuları 
danıştığı bir hekimi var?

Mesleğe başladığım ilk günden beri, önleyici 
hekimlik anlayışıyla çalıştım. Sisteme dâhil olan 
birçok hastamıza yardımcı olduk ve olmaya de-
vam ediyoruz. Uygulamanın yaygınlaşması için, 
toplumumuzun önleyici tıp konusunda bilgilen-
dirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla, 
çeşitli yerlerde seminerler veriyor, halkımızı, has-
ta olmadan sağlıklarını korumak için yapacakları 
konusunda bilinçlendirmeye çalışıyorum.

Ömür boyu sağlıklı olmanız temennisiyle.

Sigaraya Hayır!
 Sağlıklı kalmanın önemli yollarından biri 

de, zararlı unsurlarla mücadele etmektir. 
Sigara da sağlığımızı tehdit eden en zararlı 
maddelerdendir. Zararları, özellikle akciğer-
lerimizde oluşturduğu tahribat herkesçe bi-
liniyor. Sigarayla mücadele etmemiz ve “ha-
yır” dememiz gerekir.
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Nöbetçi Robot Hedef Şaşırmıyor
Kışlalarda nöbetçilerin daha emniyetli bir noktadan çevreyi gözetlemesine ve 

ateşli saldırıya karşılık vermesine olanak sağlayan uzaktan komutalı gözetleme ve 
atış platformu göreve hazır. 

Uzaktan kumandalı robot nöbetçi Yüksel Savunma Sistemleri A.Ş tarafından 
iki yıllık bir çalışma sonrasında gerçekleştirildi. Yüksel Savunma Sistemleri A.Ş 
Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Hayri Esen konuya ilişkin yapmış olduğu açık-
lamaya göre Nöbetçi testlerde tüm hedefleri %100 vuruyor. Gözetlediği bölgede 
ki tüm hareketli nesneleri hiç kaçırmadan tespit eden ve namluları ile takip eden 
Nöbetçi sistemi bu özelliklerini üzerinde bulunan termal kamera, elektro-optik ka-
mera sensörleri ile lazerli ölçme cihazından alıyor.Nöbetçi’nin sahip olduğu mermi 
kapasitesi ise 500. 

Dinazorları Yok Eden Ölüm Yıldızı Araştırılıyor
NASA bilim adamları kaya ve buz parçaları fırlatan Ölüm 

Yıldızı’nın, 65 milyon öncesinde dinazorları dünyadan silen 
çarpışmanın da nedeni olduğunu düşünüyor. Ölüm Yıldızı’nı 
araştıran bilim adamları şaşırtıcı bulgularla karşılaştılar. Ölüm 
Yıldızı güneşi çevreliyor ve Jüpiterin yaklaşık 5 katı büyüklüğünde.  
Nemesis adı verilen yıldızın dünyanın güneşe olan uzaklığından 
ise 25 bin kat daha fazla uzak olduğu bilinmekte. 

Ölüm Yıldızı’nın varlığının en büyük kanıtlarından biri olarak Sedna 
adındaki gezegen gösteriliyor. Güneş’in çevresindeki yörüngenin 
12 bin yıl uzağında gözlenen Sedna Mike Brown adındaki bir bilim 
adamı tarafından 2003 yılında keşfedilmiş. Mike Brown gezegenle ilgili şöyle bir açıklama yapıyor: 

“Sedna, çok tuhaf bir cisim. Çünkü orada olmamalıydı. Bu küçüklükte ki bir cisim kesinlikle dev 
bir gezegenin yanına ya da Güneş’in yakınlarındaki bir yere gelemez. Ama Sedna orada işte. O 
inanılmaz acayip yörüngede...

Bilgisayarlar Kadın Dilinden Anlıyor
Stanford ve Edinburgh Üniversiteleri tarafından yapılan araştırmalar farklı ve bir o kadar da sıra dışı 

bir gerçeği ortaya çıkardı. Kadınların ses titreşimlerinin erkeklere oranla bilgisayar tarafından daha net 
anlaşıldığı ortaya çıktı. 

Araştırmada çıkan bulgular şöyle,
• Kadınların sesleri daha net çıkıyor
• Erkekler kadınlara göre daha çok “ıhh”lıyorlar. Uzmanlar 

bunun nedenini ise erkeklerin kadınlara göre konuşma araların-
da daha çok düşünme payı bırakmaklarına bağlıyor. 

İncelemeler ses tanıyabilme özelliğine sahip  bilgisayarlar 
üzerinden yapıldı. 
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En Yaşlı Dinazorlar Keşfedildi  
Texas Üniversitesi’nde çalışan bilim adamlarının bulduğu yeni fosiller, 

dinazorların dünyada bilinenden daha fazla yaşadığını gösteriyor. Yapılan 
araştırmalar, dinazorların  bizim bildiğimizden daha eski bir geçmişe 
sahip olduğunu 10 milyon yıl daha önce yaşadıklarını kanıtlıyor.  

Yapılan açıklamaya göre, bu tür yaklaşık 240 milyon yıl önce yaşadı. 
Triyasik döneminde yaşayan türün  bilim adamlarının bu zamana kadar 
yapmış olduğu çalışmaların pek çoğunun tekrardan gözden geçirilmesine 

neden olacak gibi gözüküyor. Çünkü araştırmacılar bugüne kadar dinazorların en eski akrabalarının 
etobur olduğunu ve iki ayak üzerinde yürüdüğünü düşünürlerken yeni çıkan kalıntılardan elde edilen 
bilgilere göre bu tür 4 ayak üstünde duruyor ve büyük bir olasılıkla otobur.

Casus Cep Telefonu Üretildi
Japon mühendisleri her hareketi kontrol eden cep tele-

fonları geliştirdiklerini açıkladılar. Teknoloji, cep telefonların 
çoğunun içinde bulunan ivme ölçeri kullanarak kişilerin hare-
ketlerini rahatlıkla takip edebiliyor.

Bu teknolojinin mimarı Japon telekomünikasyon devi 
KDDI Corporation mühendisleri. Japon mühendislerin 
yapmış olduğu açıklamaya göre sistem şu şekilde işliyor: İlk 
önce kişinin telefonun içindeki ivme ölçer kişinin hareketlerini analiz ediyor. Sonrasında merkez 
sunuculardaki analitik yazılımlarda yüklü davranış modelleri ile kişinin o esnada ne yaptığını 
rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. 

Japonya International University araştırmacılarından Philip Sugai’nin açıklamaları bu yeni 
teknolojinin önemine dikkat çekiyor: “Bu yeni teknolojinin  özellikle sağlık ve güvenlik alanlarında 
kullanılması gereklidir.” Sugai, sistemin hasta takibi ve personel verimliliği gibi konularda da etkin 
olacağı kanısında. 

Okyanus Dalgalarından Elektrik Elde Ettiler

Amerikalı bilim adamlarının son yeniliği, okyanus dalgala-
rından elde edilen elektrik oldu. Elektrik elde etmek için yeni 
bir yöntem geliştirdiklerini açıklayan bilim adamları, dalgaların 
sıkıştırılması ile havanın bir türbini çalıştırarak elektrik üretmesini 
sağladılar. 

Massachusetts Technology Enstitüsü ve Lizbon Teknik 
Üniversitesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje için tüm 
detaylar haftalar öncesinden hazırlandı. Bilim adamları ilk önce 
sahile kurulacak ve karadan denize kadar uzanacak bir kapalı 
bölmeye, okyanus dalgalarının ulaşmasını sağlayarak sıkışan 
havanın tribüne yönlenmesini sağladılar. Böylelikle  basıncında 
etkisiyle dönen tribün elektrik elde etti. 
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Alice Harikalar Diyarında
Yönetmen: Tim Burton
Oyuncular: Mia Wasikowska (Alice), Johnny Depp (The Mad Hatter), Helena Bonham 
Carter (The Red Queen), Alan Rickman (The Caterpillar), .
Tür: Aksiyon

Çocukluğumuzun en güzel filmlerinden Alice Harikalar Diyarı, teknolojinin  nimetlerinden 
yararlanılarak daha yaratıcı bir film olarak tekrardan vizyonda. Hem de sadece çocuklara 
hitap etmeyen yetişkinlerden de büyük ilgi gören film oyuncuları ile de göz dolduruyor. 
Alice rolünde Mia Wasikowska oynarken, The Mad Hatte rolü ile kamera karşısınan 
geçen Johnny Depp her zamanki üstün performansları ile sinemaseverlerden ve 
eleştirmenlerden tam not aldılar. 
2000’li yılların Alice Harikalar Diyarında mekanlar ve canlılar daha yaratıcı ve daha 
sıradışı olmasına rağmen konu geçmişe göre aynı doğrultuda ilerliyor. 17 yaşında ki 
Alice sosyeteye tanıtım partisinde beyaz bir tavşanı takip ederek Harikalar Diyarı’na 
doğru bir yolculuğun içinde bulur kendini ve olaylar başlar.

Ölüme Meydan Okuyan Bir Kuşağın Hikayesi - Veda
Yönetmen: Zülfü Livaneli
Oyuncular: Serhat Mustafa Kılıç, Dolunay Soysert, Ezgi Mola, Özge Özpirinççi, Burhan Güven, Fikret Kağan Olcay
Tür: Tarih

Ölüme meydan okuyan bir kuşağın hikayesinin anlatıldığı “Veda” son dö-
nemin en çok beğenilen yapımlarından biri oldu. Eleştirmenler tarafından 
özellikle Can Dündar’ın Mustafa filmi ile karşılaştırılan Veda’da sadece 
Atatürk’ün hayatı anlatılmıyor. Bir dönemin Türkiye’sine de ışık tutan film-
de dostluk, aşk, sevgi temaları ünlü yazar Livaneli’nin kalemiyle ekrana 
yansıyor.  Aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturan Livaneli, Veda ile 
amacının sadece Türkiye’yi anlatmak olmadığını, en büyük hedefinin tüm 
dünyada Atatürk’ün tanınmasını sağlamak olduğunu söylüyor. 

Yönetmen: Hüdaverdi Yavuz
Oyuncular: Sinan Taymin Albayrak, Burak Tarık, Turgay Tanülkü, Savaş Bayındır, Serkan Öztürk, Deniz Özpınar
Tür: Dram 

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Eşrefpaşalılar, aslında çok da yabancısı 
olmadığımız bir film. Çünkü, Eşrefpaşalılar aslında Tiyatro Anse’nin 
oyunlarından biri ve yaklaşık 3 yıl gibi uzun bir süre tüm Türkiye’de oynandı, 
sevildi. 
Bu kadar çok beğenilmesinin nedenlerinden biri şüphesizki filmin 
konusu. Şöyle ki, Tayyar ve Davut iki yakın arkadaştır ve her ikisi de İzmir 
Eşrefpaşa’dan İstanbul’a gelmişlerdir. Tayyar, İstanbul’da büyük bir mafya 
lideri olurken, Davut kahvehane işletmektedir. İkisinin bir diğer ortak noktası 
ise aynı kadını sevmeleri olmuştur. Yani Madam Eleni’yi... Eleni’nin ise gönlü 
Davut’tan yana olmasına rağmen Tayyar’la evlenmek zorunda kalmıştır. 

Lakin, Tayyar Madam’ı yolda bırakır ve bu sırada mahalleye yeni taşınan hoca ile birlikte hareketli olaylar zinciri de başlayacaktır.  
Film,  konusu kadar oyuncuların gösterdikleri üstün performans ile de göz dolduruyor. Örneğin, filmde yer alan Zeybej ve 
Kabadayı sahneleri için oyuncular özel ders almışlar. 

Eşrefpaşalılar
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Kırık Kalpler Durağı  -  Candan Erçetin

Araf

Candan Erçetin son albümü Kırık Kalpler Durağı ile sevenleri ile uzun bir aradan sonra 
tekrardan bir araya geldi. Toplamda 16 şarkının yer aldığı albümde Erçetin geleneği 
bozmuyor ve slow şarkılara ağırlık veriyor.  Albümde yer alan çoğu şarkının söz ya-
zarlığı ve besteciliğini yapan Erçetin bu albümünde eski albümlerinden parçalara da 
yer vermiş. “Unut Sevme Beni, Unutama” gibi hafızalara kazınan parçaların yanı sıra 
son zamanlarda herkesin diline pelesenk olan albümüne de ismini veren “Kırık Kalpler 
Durağı” uzun bir süre daha müzikseverlerin markajı altında olacak gibi gözüküyor.

Beyoğlu’nda altı yılı aşkın süredir dünyanın 
farklı coğrafyalarına ait parçaları müzikse-
verlerle biraraya getiren Araf, Sony Music 
imzası ile bu parçaları bir albümde topladı. 
Dünyanın bütün müziklerini bir araya ge-
tirme hedefiyle yola çıkan Araf’ta kemen-
çeden davula, saksafondan tuluma kadar 
dünyanın aklınıza gelebilecek bütün müzik 
aksesuarları yer alıyor. 
Araf için bir araya gelen müzisyenlerde mü-
zik türleri gibi çeşit çeşit. Meksika, İspan-
ya, Arjantin, Romanya, Kolombiya, İsrail ve 

Türkiye’den pek çok değerli ses var. Albümün bir diğer özelliği ise Türkiye’den 
olan eserler dışındaki şarkıların Türkiye’de ilk kez yayınlanıyor olması. Albümde 
Türkiye’den yer alan isimler ise, Kazım Koyuncu ve Tamburada... 

Rüya Uçurtma Avcısı

Yazar Adı : Ümit Aktaş
Türü   : Roman
Yayınevi : Okur Kitaplığı

Yazar  : Khaled Hosseini                                      
Türü  : Roman
Yayınevi : Everest Yayınları

Yazar Ümit Aktaş’ın son romanı “Rüya” insanın için-
de bulunduğu çıkmazları çatışmaları ele alıyor. Otuz 
yıllık bir çalışmanın sonucunda Okur Kitaplığı’ndan 
çıkan “Rüya” 1970’li yılların Türkiye’sinde bir deli-
kanlının yaşadığı çevreye duyarsızlaşması ve daha 

on iki yaşında hayatı sor-
gulaması ile başlar. Aktaş, 
“Rüya” ile vermek istediği en 
önemli mesajlardan birinin 
insanların çok uzun zaman-
dır unuttukları değerleri tek-
rardan hatırlatmak olduğunu 
söylüyor. Aktaş, gençlere 
“Bir rüyanız olsun. Sizde ba-
şarabilirsiniz” mesajını tarihi, 
dini ve coğrafi pek çok bilgi 
ışığında ulaştırıyor. 

İki arkadaşın dostluğunu ihanet, kardeşlik ve sadakat 
duyguları ekseninde anlatan Uçurtma Avcısı yazar 
Hosseini’nin ilk romanı olmasına rağmen tüm dünya-
da büyük yankı uyandırdı ve 8 milyondan fazla sattı. 
Kabil’de monarşinin son zamanlarında büyüyen Emir 

ve Hasan aynı zamanlarda 
doğmalarının ve birlikte bü-
yümelerinin ötesinde çok 
büyük bir bağ ile birbirleri-
ne bağlılardır. Bu bağ onları 
bir arada tutmaya yetmez. 
Aralarında ki büyük uçurum 
çocukların yaşı ilerledikçe 
kendisini göstermeye baş-
layacaktır. Kitapta baba ve 
oğul ilişkisini çok iyi bir şekil-
de anlatılıyor.
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The magazine İslamic Finance News announced the bests of 2009. Türkiye Finans was selected 
from Turkey as teh best participation bank the category “Countries” of the “Best Islamic Bank” survey 
conducted across leading players of the industry.

T
he magazine Islamic Finance News, 
a leading publication of the industry 
in the world defined in Turkey as 
“Participation Banking”, selected 
“best” banks and financial organi-
zations of the year 2009. The “Best 

Islamic Bank” survey, which is accepted as one 
of the most prestigious awards of the industry 
throughout the world, selected Türkiye Finans 
as Turkey’s “best” participation bank in the ca-
tegory “Countries”. 

This year 2,605 respondents participated in 
the survey conducted each year by the Malay-
sia-based magazine issued in English feeling 
the pulse of participation banking in the world. 
In the survey where banks offering services in 
the participation banking area in 25 countri-
es were assessed, the banks considered as 
deserving the award in other countries were: 
BNP Paribas (France),Bank of London and the 
Middle East (the UK), Devon Bank (the USA), 
Global Banking Corporation (Bahrain); Faisal 
Islamic Bank (Egypt), Bank Melli (Iran), Jordan 
Islamıc Bank (Jordan), Kuwait Finance House 
(Kuwait), Arab Finance House (Lebanon), Bank 
Muscat ( Oman), Arab Islamic Bank (the Pales-
tine), Qatar Islamic Bank (Qatar), Al Rajhi Bank 
(Suadi Arabia), Syria International Islamic Bank 

(Syria), Dubai Islamic Bank (BAE), Tadhamon 
International Islamic Bank (Yemen), Bank Islam 
Brunei Darussalam (Brunei), Bank Muamalat 
Indonesia (Indonesia), CIMB Islamic Bank (Ma-
laysia), Islamic Bank of Thailand (Thailand), 
Meezan Bank (Pakistan); Islami Bank Bang-
ladesh (Bangladesh) Amana Investments (Sri 
Lanka), Muslim Community Co-operative Aus-
tralia (Australia).

The awards of the magazine Islamic Finan-
ce News was delivered to the winners in Dubai 
on March 8, 2010. Mr. Fatih Bulac, VP of the 
Internatioal Financial Institutions Dept, took the 
trophy, representing the Bank. Türkiye Finans 
had been selected again as the best participa-
tion bank in Turkey in 2007 by the same maga-
zine and Global Finance Magazine in 2008.

P
raised by its customers for its user-friend-
ly, modern design and easy-access me-
nus, Happy Card’s website happycard.
com.tr has been awarded by Interactive 
Media Council, an international group. 
happycard.com.tr, designed and upda-

ted completely by Türkiye Finans Web Design Team, 
has received the global “Excellence Award” in the Fi-
nancial Services category.

International  Award to Türkiye Finans

“Excellence Award”
 to happycard.com.tr
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Turkiye Finans makes overseas transfers with MultiPay service. With MultiPay, Money transfers 
can be made easily in currencies over 135 to anywhere in the world.

I
n parallel to its increasing volume of overse-
as money transfers, Türkiye Finans has 
started the MultiPay service that will 
bring great ease to customers. 
With MultiPay, 
money trans-

fers can be made 
in more than 135 
currencies, called 
‘exotic currencies’, to 
more than 200 countri-
es. All Türkiye Finans 
customers desiring to 
benefit by the MultiPay 
product need to do is 
to complete an Over-
seas Transfer Instruc-
tion.

MultiPay 
reduces costs of 
overseas money 
transfers
As all their payments can be made from a 

single source, Türkiye Finans customers desi-
ring to benefit by the MultiPay service also do 
not need to open an account in the local cur-
rency. Access to the money sent will be easy 
and fast while thanks to the system exchange 
rate losses are kept to a minimum. Minimizing 
risks in overseas money transfer, MultiPay will 
significantly reduce costs to customers inclu-
ding correspondent bank charges, as the local 
settlement system is used.  

When using the MultiPay service, Türkiye Fi-
nans customers can address all your queries 
and desires about any transfer they are to make 
to our customer service staff at the branches. 
Moreover customers will not need to spend 
time following up the payments they made to 
various banks at different times of the day. 

 

MultiPay, economic and 
advantageous
MultiPay also offers customers various advan-

tages about payments. No commission is paid on 
any money transfer made, and unlimited money 
transfers or receipts are possible with MultiPay.

As, at MultiPay, the exchange rate is set du-
ring the sending, no problem is met in the counter 
country. The customer is thus protected from los-
ses from instant exchange rate changes. 

In money transfers made using MultiPay, 
transactions are recorded as they will be made 
over the Türkiye Finans system. Thus, both illegal 
transfers and money laundering will be prevented 
and transaction parties will feel confidence, as 
banks are used in international money transfers.

MultiPay Service 
from Türkiye Finans
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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

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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İZMİT GEBZE-E5

İZMİT SANAYİ

KAHRAMANMARAŞ

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

    (0 262) 644 87 19

    (0 262) 335 60 35 

    (0 344) 224 00 32 

    (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 KURTKÖY

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 SEFAKÖY

İSTANBUL SULTANÇİFTLİĞİ 

İSTANBUL TUZLA SERBEST BÖLGE

İSTANBUL SULTANBEYLİ 

İSTANBUL SULTANHAMAM

İSTANBUL SİLİVRİ

İSTANBUL ŞİRİNEVLER 

İSTANBUL TAKSİM

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 

    (0 216) 414 56 76 

    (0 212) 297 09 09

    (0 216) 387 21 51

    (0 216) 680 38 60

    (0 216) 595 11 06

    (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) 599 12 35

    (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) 296 58 28

    (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 








