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BD’de Mortgage krizi ile başlayan ve ABD’nin dördüncü büyük bankası Lehman 
Brothers’ın iflası ile derinleşen küresel kriz dünyada ve ülkemizde gündeme 
damgasını vurdu.  Yatırım bankacılığının geleceğinin tartışıldığı bu dönemde gözler 
Türkiye ekonomisine çevrildi. Katılım Bankaları başta olmak üzere, Türk bankalarının 

bu gelişmelerden ciddi anlamda etkilenmemesinde “türev” bankacılık enstrümanlarının 
ülkemizde yaygın olmaması önemli bir etken. Türk mali piyasalarının zemininin sağlam 
olduğu, finansal kurumların sermaye yapılarının güçlü olduğu bilinen bir gerçek.

Burada belki de ülkemiz açısından vurgulanması gereken nokta, yüksek büyüme 
dönemlerinin ardından, büyümede görülebilecek olumsuzluklara karşın şimdiden önlem 
alınmasıdır. Temkin ve tedbiri elden bırakmadan, etkin bir risk yönetimi ile pozisyonumuzu 
sürekli güncellemeliyiz.

Her döndemde “Reel Sektöre Reel Destek” ilkesiyle  hareket eden Türkiye Finans olarak 
geçmiş kriz tecrübelerimizden yola çıkarak, ülkemizin bu küresel krizi de  atlatacağına ve  
son dönemde yakalanan ekonomik istikrar ve büyümeyi sürdüreceğimize inanmaktayız. 
Bizim bu tarz  krizlere karşı başka bir güvencemiz daha var; o da felsefemiz... Bu felsefe 
şimdiye kadar  bizi birçok riskten uzak tutmuştur. 
 
Ne midir bu felsefe? Dergimizin adında olduğu gibi “Paylaşım…” Bu bankanın temelleri 
paylaşma kültürü üstüne kurulmuştur. Temel felsefemiz “biz”dir. Paylaşma, danışma ve 
dayanışma  üzerine kurulu bir felsefe...

Paylaşmak, aynı zamanda Anadolu’yu ayakta tutan temel felsefedir. Dergimizin bu sayısında 
da okuyacağınız gibi, bayramlar paylaşmanın zirveye çıktığı şenliklerdir. Anadolu tarihinin 
Ahi Evran kültürünün devamı olan bayramlar, paylaşılarak toplumsal mutluluğun sağlandığı 
olgulardır. 

Ekonomik krizden korkmayın derken, elbette tek güvencemiz Anadolu kültürü değil.  Gelişmiş 
ülkelerin piyasalara güven veren ve  krizin derinleşmesine izin vermeyeceklerini ifade eden 
açıklamalarının yanında, dergimizin bu sayısına konuşan TMSF Başkanı Ahmet Ertürk de  
Türkiye’deki finans sisteminin eskiye oranla artık çok daha sağlam olduğunu söylüyor. Bu 
da, kriz gürültüsüne kapılmayın tezimizi doğruluyor.

Yine “kültürümüz” başlığı altında işlediğimiz bağ bozumu, bayramlar gibi bir paylaşım 
zamanı değil midir? Anadolu’da bağ bozumu yüzyıllardır ailenin toplanma, sevinci ve 
bereketi paylaşma yeri olmuştur. Diğer bir adıyla, mutluluğun festivalidir bağ bozumları… 

Yeni sayılarda buluşmak üzere...

Ekonomik gelişmeler ve paylaşım…
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En sevdiği uğraşın tefsir ve edebiyat olduğunu söyleyen TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, 
“Belki de benim hayatımın en büyük meydan okuması budur. Bu iki çok farklı aktiviteyi aynı 
hayat içinde bağdaştırabilmektir” diyor

A
hmet Ertürk’ü Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu Başkanı olarak 
tanıdık. Medyada karşımıza sık 
sık bankaları denetleyen, halkın 
parasının hesabını soran kişi 
olarak çıktı. Biz Paylaşım dergimiz 

için kapısını çaldığımız da, onun bankacılık 
yönünün yanı sıra, yüzünün görünmeyen tarafını 
da tanıyalım istedik. 
Ahmet Ertürk’ün en az bankacılık kadar 
edebiyattan da anladığını, tefsirle ilgilendiğini, 
çok iyi bir roman takipçisi olduğunu ve bir 
şiir hayranı olduğunu öğrendik. Tefsir, şiir ve 
edebiyat Ertürk’ün içine öyle bir işlemiş ki, TMSF 
Başkanımız bankacılık mesleğini hayatının en 
büyük meydan okuması olarak kabul ediyor.

Kamuoyu sizi TMSF Başkanı olarak tanıyor.  
Ama sizin anlatımınızla Ahmet Ertürk kimdir?

Ahmet Ertürk, Malatya doğumludur. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’ni (Mülkiye) bitirmiştir. Bugünkü 
fikirlerinin şekillenmesinde ilk gençlik yıllarını 
geçirdiği Ankara’nın büyük etkisi olmuştur. 
Üniversite’den sonra İstanbul’a taşınmış ve 
finans sektöründe önemli görevler almıştır. 
Daha sonra Ankara’da bir süre çalışmaya 
başlamış ama bir türlü Ankara’yı sevememiş 
ve İstanbul’u terk edip yerleşememiştir. Neyse 
ki, daha sonra İstanbul’a işini taşımayı başarmış 
ve finans sektöründeki görevine devam etmiştir. 
2002 yılından beri de TMSF’nin başında görev 
yapmaktadır. 
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Neden Ankara’yı bir türlü sevemediniz?  
İstanbul’da olup da Ankara’da olmayan nedir?

Ankara öğrenciliğimin geçtiği kent. O nedenle 
ben de yeri çok farklıdır. Lakin öğrencilikten sonra 
Ankara bana çok sıkıcı bir kent gibi görünmeye 
başladı. Aslında Ankara kent olamadı. Bürokrasi 
ile büyüyen bir kasaba havasında. Oysa İstanbul 
bir kent... Kültürel mirasları, sosyal hayatı ile eşi 
ve benzeri olmayan bir kent burası. 

Edebiyata ilgi duyduğunuzu biliyoruz. Bu 
alanda neler yapıyorsunuz, yeni çalışmalar 
var mı?

Onu edebiyatla sınırlamamak lazım. Kitap okuma 
benim çocukluğumdan beri en büyük aktivitem 
olmuştur. Bu bir boş zaman aktivitesi değil, 
zamanın önemli bir parçası. Boş zaman değil. 
Hayatımın vazgeçilmez bir parçası. 
Kitaplara ilgimin benim iş yapma tarzıma, 
olaylara, mesleki ve hayat ilişkilerime yansıması 
oldu ve verdiğim bazı kararlarda belirleyici 
oldu. Okumanın sonucunda edindiğim dünya 
görüşü mesleğimde de bana çok büyük katkı 
sağladı. Genel hayat çizgimi sürdürmemi de 
buna borçluyum. Bunu hep hissettim. Edebiyatta 
bunun en büyük parçasıdır. Ayrıca şiir benim 
için çok önemlidir. Onunla ilişkimi her zaman 
sürdürdüm. Tabii, hep okuyucu olarak. 

Dostoyevski romanlarından 
cevaplar   buluyorum
Acaba mesleki birikimin de etkisiyle, 
TMSF’den sonra finans ve tefsiri bir araya 
getiren çalışmalar yapar mısınız?

Bu iki kavramın bir biriyle ne kadar bağdaştığını 
sorgulamak lazım. Belki de benim hayatımın 
en büyük challenge’ı, meydan okuması budur. 
Bu iki çok farklı aktiviteyi aynı hayat içinde 
bağdaştırabilmektir. Bu büyük bir şeydir. Bu 
büyük şeyi sağlayabilmek için çalıştım her 
zaman. Sağlayabildim mi, onu başkası söylemeli. 
Ama tefsir dediğimiz aktiviteyle mesleğimin 
önemli bir bölümünün geçtiği finansal aktiviteleri, 
ruh olarak da, nitelik olarak da birbirinden farklı 
olduğunu söylemek zorundayım. Bu farklılık 
belki benim kaderim oldu. Ben Tefsirin finansla 
ilgili bölümlerinden çok, genel hayata ilişkin, 
cosmosa ilişkin taraflarını daha çok sevdim. 
Finansal dersler çıkarmak uzmanların işi. 

Ayrıca tefsire ilginizin olduğu 
da biliniyor. Bu konuda bir 
çalışmanız da var. Yenileri 
gelecek mi?

Tefsire ilgim başlangıçta okumak 
şeklindeydi. Tefsir çünkü bir 
kutsal kitap yorumudur. O kutsal 
kitabın hayata nasıl adapte 
edileceğini anlatır. O nedenle 
hep ilgi duydum ve okudum. 
Daha sonra hayatımın önemli 
bir fırsatı elime geçti. Çok değer 
verdiğim, çok değerli bir tefsiri 
İngilizceden Türkçeye çevirmek 
nasip oldu. Bunu yaparken hem 
çok büyük zevk aldım, hem de çok 
yararlandım. Tabii bunu ayrıca bir 
hizmet aracı olarak gördüm. Şimdi 
de fırsat bulduğum zamanlar 
onu okuyorum. 

Sizi en çok etkileyen, en sevdiğiniz 
edebiyatçılar kimler?
Şair olarak Türk şairleri daha çok tercihim bunların 
içinde geçmişten başlayıp bugüne gelirsek, 
Yahya Kemal’i çok severim. O kuşağın önemli bir 
şairidir. Onun dışında Necip Fazıl’ın bazı şiirlerini 
çok severim. Bütün şiirleri değil… Benim favori 
şiirlerim Necip Fazıl’ın ilk dönemi şiirleridir. Daha 
sonra biraz şiirden uzaklaşıp misyon duygusuyla 
hareket etmiş gibi geliyor bana.  Sezai Karakoç 
yine son dönem şairlerinden favorimdir. İsmet 
Özel belki de en favori şairimdir. Çok severim. 
Cemal Süreyya, Ece Ayhan. Edip Cansever, 
Turgut Uyar, bunlar hep iyi şairler ve sevdiğim 
şairlerdir. Fırsat buldukça şiir kitaplarını, dönüp 
okumaktan zevk alırım.
Romanda batı romanı tercihimdir. Türk 
romancılığı da son dönemlerde çok iyi ama… 
Klasik Rus Romancılar Dostoyevski benim 
için dünyanın en büyük romancısıdır. Onun 
romanlarını dönüp dönüp okumak isterim. 
Mesela cinler en favori kitabımdır. Alman Thomas 
Man, Amerikan romancılarından  John Dos 
Passos, Türkiye’den de Ahmet Hamdi Tampınar 
favorilerim arasındadır. Tampınar romanlarını çok 
okurdum. Benim okumaya başladığım zamanlar 
daha popüler olmamıştı. Oğuz Atay’ın belki de 
hiç tanınmadığı dönemlerde tutunamayanlar romanı 
benim en sevdiğim kitaplardan birisiydi. Belki de ilk 
onu keşfedenlerinden biriyimdir. 
İhsan Oktay Anar çok önemli bir romancıdır. Elif 
şafak yine öyle…  Şehrin aynaları, Araf, Baba ve Piç 
ilginç romanlardır. 

TMSF’den sonrası 
için bir planınız 
var mı? 
Açıkçası bir planım 
yok. TMSF sonrası 
ne olacak diye 
düşündüğüm 
olmuştur. Ben hayatı 
planlanamaz bir şey 
gibi düşünüyorum. 
Planlı olmak yerine 
hazırlıklı olmak 
daha doğru. 

KRALIN 
HİKAYESİ...
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O
Türk Futbolu’nun hak ettiği 
övgüyü alamama konusunda 
lideri belki de... Onca sıfatı var... 
Kimine göre nöbetçi golcü... 
Kimine göre kurtarıcı... Turkcell 
Süper Lig’de 2007-2008 

sezonunun gol kralı... EURO 2008’in mucize 
takımı Türkiye’nin en golcü ismi... Şöyle bir durun 
ve düşünün... Tüm bu başarıları, milyon eurolara 
alınmış bir yabancı elde etse, kimbilir bu ülkede 

nasıl baştacı edilirdi... 
Semih Şentürk’ten söz ediyoruz... Fenerbahçe 
ve A Milli Takım’ın güleç yüzlü golcüsünden...
1 sene içinde elde ettiği başarıların ışığında, 
öncelikle 2007-2008 sezonununun kendisi için 
nasıl geçtiğini soruyoruz, başlıyor anlatmaya...
- Bireysel olarak en başarılı sezonumu geçirdim. 
Ligde gol kralı olmam, EURO 2008’de geldiğimiz 
nokta çok önemliydi. Çok büyük mutluluklar 
yaşadım. Unutulmaz anlar oldu benim için. 

KRALIN 
HİKAYESİ...

“Nöbetçi 
golcü değil, 

Fenerbahçe’nin 
gerçek golcüsü 

olmak istiyorum. 
Bunun için de çok 

çalışıyorum.”

Uzun yıllar kulübede oturdu... 9 sezon 
boyunca bir çok hoca ve yabancı futbolcu 
ile çalıştı. “Bu yıllar sana ne kazandırdı” diye 
soruyoruz Semih’e...

17 golcü ile birlikte forma giymişim. Bunların 
arasında dünyanın sayılı isimleri vardı. Örneğin 
Anelka, örneğin Van Hooijdonk... Sadece 
futbolda değil, hayatın genelinde gelişime açık 
olmak gerektiğini, her gün çıtanın bir adım 
daha ilerlemesinin şart olduğunu düşünürüm. 
Fenerbahçe’deki her sezonumda, birlikte 
oynadığım her oyuncudan bir şeyler öğrendim. 
Öğrenmeye de devam ediyorum.

“Peki bu süre içinde en iyi anlaştığı futbolcu 
kim” Semih’in...

Aslında ayrım yapmak çok doğru olmaz. Her 
arkadaşımla bir şeyler paylaştık. Ama saha 
içine bakıldığında Alex’i ayrı bir yere koyuyorum. 
Fenerbahçe’ye geldiği günden hep çok iyi 
anlaştık. Sahada aynı dili konuştuğumuzu 
hissediyorum. Top ona geldiğinde, ne 
yapmak istediğini biliyor, ona 
göre pozisyon alıyorum. 
O da, bakmadan benim 
hareketlendiğim yere paslar 
atıyor. Sanki aramızda sözsüz 
bir iletişim var. 

Türkiye Ligi’nde 
bekleneni veremedi 
Fenerbahçe ama 
Ş a m p i y o n l a r 
Ligi’nde müthiş 
bir grafik çizdi. 
Ş a m p i y o n l a r 
Ligi, transferde 
de futbolcular 
için bir tercih 
unsuru olarak 
dikkat çekiyor. 
Ş a m p i y o n l a r 
Ligi’nin nasıl bir 
arena olduğunu 
soruyoruz, gözleri 
parlıyor...

Şampiyonlar Ligi şu an 
için Avrupa’nın en önemli 
futbol organizasyonu. 
En iyiler arasında yer 
almak tabi ki büyük bir 
keyif. Geçtiğimiz sezon 

Fenerbahçe olarak bu müthiş arenada çok 
başarılı olduk. Şampiyonlar Ligi’nde 4 takımın 
da ülke şampiyonu olduğu tek gruptan çıkıp, 
Sevilla gibi 2 kez üst üste UEFA Kupası’nı 
almış bir takımı eledik. Chelsea’yi de elimizden 
kaçırdığımızı düşünüyorum. Biraz daha tecrübeli 
olsak, bana göre finale kadar gitmemiz için bir 
engel yoktu. Ama artık ok yaydan çıktı diye 
düşünüyorum. Fenerbahçe için bu hedefler 
artık uzakta değil. Çok kaliteli bir hocamız, çok 
iyi bir kadromuz var. Avrupa’da Fenerbahçe’nin 
daha ileriye gitmemesi için hiçbir sebep 
göremiyorum. 

Kulübeden girip attığı goller nedeniyle 
“nöbetçi golcü” ilan edilmiş... Ama sevmiyor 
bu yakıştırmayı...   Başlıyor anlatmaya...

Nöbetçi golcü değil, Fenerbahçe’nin gerçek 
golcüsü olmak istiyorum. Bunun için de çok 
çalışıyorum. İlk 11 de olsa, yedek de olsa 
oynadığım her karşılaşmada golü ve takımımı 
düşünürüm. Kısmetimde hep yedek başlamak 
olduğundan, oyuna girersem ne yapacağımı 

düşünürüm. Oyunu ve rakibi iyi izleyip 
girersem ne yapıp ne yapamayacağımı 

planlarım. Oyuna girdiğim de 
de çoğunlukla başarılı olup gol 
attığımdan bana nöbetçi golcü 
denmesini yadırgamıyorum. Ama 
dikkat edilmesi gereken bir nokta 
var. Takım mağlupken ya da 

gol atması gerekirken oyuna 
alındığımda oyun sistemi 
de tam benim istediğim gibi 
oluyor. Ben çalıp atıp adam 
geçip tek başına pozisyon 
yaratan bir futbolcu değilim. 
İlk 11’de genelde benden hep 
bu beklendi. Takımımın gol 
yedikten sonra ortaya koyduğu 
oyun sistemi olsa, ilk 11’de 
başladığım her karşılaşmada 
da gol atarım.

Ya Şampiyonlar Ligi’ndeki 
en unutulmaz maç?

Sevilla maçlarını 
birbirinden ayırmıyorum. 

İstanbul’daki maç 2-2 
giderken, son dakikalarda 

galibiyeti getiren golü attım. Öyle 
bir coştu oldu ki statta, adeta 
tribünler çökecek 

Gollerin de kralı, sabrın da... Yıllarca yedek kulübesinde oturdu, yılmadı, pes etmedi, 
çalıştı... Bu azim, onu Türk Futbolu’nun zirvesine taşıdı...
Ama bazıları hala onun kalitesini tartışıyor.... Ama herşeye kulak tıkayan Semih gollerini 
sıralamaya devam ediyor. İşte kral, işte öyküsü...

İ
skender Pala 28 yaşında Türk Edebiyat 
tarihinin yapı taşı kabul edilen eserlerinden 
birisine, Divan Şiirleri Sözlüğü’ne imza 
atmış bir isim. Hafta da bir gün Zaman 
Gazetesi’nde edebiyat üstüne yazılar 
yazan Pala’nın hayran kitlesi çok geniş. 

Ekşisözlük’te hakkında olumsuz yazı olmayan 
ender insanlardan bir tanesi. Herkes ondan 
sevgiyle ve takdirle söz ediyor. 
O ise, ömrünü edebiyata vakfetmiş. 
Globalleşmenin etkisiyle bütün kültürlere karşı 
baskısını sürdüren batı edebiyatıyla üreterek 
savaşıyor. Kültür Üniversitesi’nde edebiyat 
üstüne dersler veriyor. Ayrıca düzenli olarak 
halka açık söyleşiler gerçekleştiriyor. Tam bir dil 
ve kültür işçisi. Divan edebiyatını sıkıcı bir ders 
konusu olmaktan çıkartıp, tarihsel hikayesini 
anlatarak herkese sevdiriyor. Ekşisözlükte’teki 
iltifatın temel sebebi de belki bu… Bu fikir işçisini 
daha yakından tanımak için Beşiktaş İskelesi’nde 
buluştuk ve edebiyat üstüne konuştuk.

Sizi edebiyatçı olarak biliyoruz. Halbuki sizin 
geçmişinizde askerlikte var di mi?
 
Verimli çağımın yarısını Teğmen-Binbaşı olarak 
geçirdim. 1980 yılında Heybeliada’da göreve 
başladım. Herhangi bir garnizonun yanından 
bile geçmeden asker oldum. Üniversitede 
okuyordum. Deniz Kuvvetleri de edebiyat 
öğretmeni arıyordu. Bende okulumu yeni 
bitirmiştim. 12 Eylül yeni olmuştu. Karışık 
dönemlerdi. Edebiyat öğretmeni olmak en 
büyük idealimdi. O dönemlerde sizin hakkınızda 
kararları başkaları veriyordu. Böyle bir dönemde 
en iyi öğretmenliğin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 
yapılabileceğini düşündüm.  40 kişi sınava 
girdi, bir kişi alacaklardı. Ben seçildim. O 
zamanlar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’ni bitirmiştim. Oranın kütüphanesinde 
çalışıyordum. Dolayısıyla ben asker olurken 
askerlik hakkında bir bilgim yoktu. Dışarıdan 
bakıldığı gibi göründüğünü düşündüm. Ama 

“Kendime ait bir dünya 
kurarken nasıl bir dünya 
kurmalıyım? Çok para mı 
istiyorum yoksa çok güzel bir 
hayat mı istiyorum? Zanaat mı 
istiyorum sanat mı istiyorum? 
Bunu kendime sordum. 
Divan edebiyatı benim için 
bahçeydi. Kapısından bir 
girdim ve o girişle birlikte 
muhteşem güzelliklerle 
karşılaştım. Bir müddet 
sonra gördüğüm güzellikleri 
başkalarının da bilmeye hakkı 
olduğunu düşündüm.” İşte 
İskender Pala’nın edebiyat 
işçiliği böyle başladı. 
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öyle olmadığını15 gün sonunda anladım. 15 
gün sonra pişman olmama rağmen ayrılmadım 
ve yıllar boyunca üniformama leke getirmeyecek 
şekilde çalıştım. Edebiyat ve askerlik, ikisi 
birbirine çok zıttı. Çift kişilikli çalıştım. Bir tarafta 
ruhum bülbül ve gülle uğraşıyordu;  diğer tarafta 
topla tüfekle çalışıyordu. Ama diğer taraftan 
üniformanın ne derecede kutsal olduğunun 
bilincindeydim. Sonrasında da binbaşılıktan 
ayrılarak akademik hayata geri döndüm. 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılmak zorunda 
mı kaldınız?
 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 1996 yılının aralık 
ayında ki şûra kararı ile emekli edildim. 
Ama burası benim ülkem. Ben Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne muhalefet edemem, düşman 
olamam.  Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bazı 
insanlar bana muhalefet etti, eziyet etti, ama 
bunlar TSK’nın kurumsal kimliğiyle değil kendi 
şahsi ve ideolojik fikirleriyle hareket eden 
kişilerdi. Tarih beni kaydedecek ama onları 
çoktan sildi unuttu. Prensip olarak benim TSK 
ile hiçbir kavgam olamaz. Oradaki bazı kişilerle 
kavga konusuna gelince, doğrusu kavga edip 
enerjimi oraya harcayacağıma bu enerjiyi bir 
şeyler üretmeye harcarım ve ortaya bir şey 
çıkar.  Şimdi bile bir zamanlar asker olduğumu 
hatırlamıyorum. Acı verdi mi? Verdi. Sadece 
bana değil, aileme, çocuklarıma. Ben o vakit 
doçenttim. Kitaplarım piyasalarda dolaşıyordu. 
Uzun süre iş bulamadım. Dostlarım benden 

kaçar oldular. Vebalı gibi kimsecikler yanımıza 
yaklaşmadı. Ama geriye dönüp baktığımda 
28 Şubat sürecinde ben de ülkem ile birlikte 
bir sınavdan geçtim ve ben bu sınavda ayakta 
kaldım. Ben üreterek kazandım, bana muhalif 
olanlar ise tükenip gittiler.

Edebiyata ilgi duymaya ne zaman başladınız?

Ben kitaplığı olmayan bir evde büyüdüm. 
Evimizde sadece dini kitaplar vardı. Taşrada bir 
vilayettesiniz ve televizyon henüz yok. 2 odalı 
bir evde yaşıyorsunuz. Ben ilkokul dördüncü 
sınıfa gelinceye kadar elektriği görmemiştim. Bir 
lambanın etrafında 5 kardeş dersimizi ortak yaparak 
büyüdük. Hiç kitabın okunmadığı bir evde yetiştik. O 
zamanlar edebiyat falan umurumda değil. Hayatta 
tutunmak istiyorsunuz. Görebildiğim en modern, en 
muhteşem insan ilkokul öğretmenim idi. O yüzden 
ilkokul öğretmeni olmak istiyordum. Ortaokulda 
hedeflerimi büyüttüm. Ortaokul öğretmeni olmak 
istedim. Lisedeyken lise öğretmeni olmak istedim. 
Üniversiteye gelince üniversite öğretmeni olmak 
istedim. Ama sonradan Allah bana o kadar güzel 
bir kader verdi ki, ben kaderimi kendim yazmak 
isteseydim bu kadar güzel yazamazdım. Muhteşem 
bir hayat görebildiğin en yüksek hedeften daha 
yüksektesin. Şiirle, aşkla, dostlukla, bülbülle 
dopdolu bir hayat... Başkaları bunlarla uğraşmak 
için para verir. Bunlarla uğraştığım için bana para 
veriyorlar. Böyle bir dünyada kendi hayatımı sadece 
edebiyat sevgisi ile sınırlandıramam. Hiç şüphesiz 
lise çağlarında iken edebiyatla tanıştım. Fuzuli’nin 
Divan’ını ilk o dönemde okudum. Osmanlıca 
öğrenmiştim.     Benim    için    asıl    önemli     olan  

Bir edebiyat işçisi
    İSKENDER 

PALA

Allah bana o 
kadar güzel bir 
kader verdi ki, 
ben kaderimi 
kendim yazmak 
isteseydim bu 
kadar güzel 
yazamazdım. 
Muhteşem 
bir hayat 
görebildiğin 
en yüksek 
hedeften daha 
yüksektesin. 
Şiirle, aşkla, 
dostlukla, 
bülbülle 
dopdolu bir 
hayat...

  Ahmet Ertürk: 

“ TMSF sistemin 
sigortasıdır ”

A
BD’de mortgage krizi ile başlayan, 
Lehman Brothers’ın iflasıyla 
derinleşen finansal kriz bütün 
dünyayı etkilemeye başladı. Son 
olarak G7 ülkeleri krize müdahale 
etti ve piyasaya nakit para enjekte 

ederek, krizin önüne geçmeye çalıştı. Piyasalar 
bir süredir durulmuş gibi. 
Ama uzmanlar, krizin etkilerinin henüz tam olarak 
ortaya çıkmadığını söylüyorlar. 
Küresel finansal kriz bir süre daha dünyada 
konuşulmaya devam edecek gibi… Peki Türkiye 
bu krizin neresinde? Türkiye’deki finansal 
piyasalar küresel etkilere karşı ne kadar sağlam? 
Katılım bankalarının kriz için pozisyonları ne? 
Dünyada ve Türkiye’de piyasalar ne zaman 
normale döner? Krizin etkileri ne kadar yayılır ve 
bizi nasıl bir ekonomik profil bekliyor?
Bu soruların cevabını almak için finansal 

konularda uzman bir ismin; Türkiye Finans 
Genel Müdürü Yunus Nacar’ın kapısını çaldık. 
Nacar, ABD’de yaşanan kirizin nedenini ve 
Türkiye’ye etkilerini anlattı:

ABD’de arka arkaya bankalar batıyor. Lehman 
Brothers gibi bir devin ardından AIG Sigorta’yı 
da ABD Merkez Bankası kurtardı. Medya kriz 
haberleriyle dolu? Nedir bu kriz?

ABD’de başlayan bu kriz, ABD piyasasının 
sanal büyümesinden kaynaklandı. Tabi o sanal 
yapı gün geldi patladı. ABD’de bankacılık 
sektörü Amerikan vatandaşlarına, mortgage 
dediğimiz, ipotekli ev kredileri verdiler. Daha 
sonra bu ipoteklerle fonlar oluşturuldu ve fonlar 
yeniden başkalarına satıldı, kağıtlar el değiştirdi, 
türedi, türedi… İşte bu yüzden bunlara türev 
ürünler diyoruz. 

Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar, Türk bankalarının reel sektörü fonladığını, bu 
nedenle krizin Türkiye’yi çok fazla etkilemesini beklemediklerini söylüyor. Türkiye Finans’ın 
aktifleri ve pasifleri açısından çok güçlü olduğunun, Türkiye’de bir dalgalanma yaşansa bile 
kredi vermeye devam edeceklerinin altını çiziyor. 
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verilerin negatif gelmesi, şahısların ödeme 
güçlerini de olumsuz etkiledi. Bu defa da 
şahıslar taksitleri ödeyemez hale geldi. Krediler 
döndürülemeyince evlerin değeri, asli değerine 
geri geldi ve ipoteklerden oluşturulan fonlar 
hızla değer kaybetti. Bununla bağlantılı olarak 
bu fonları pazarlayan yatırım bankalarının 
hisseleri de tepetaklak gitti. 
Bu, şişmenin yani sanal büyümenin sonucudur. 
Bir gün patlayacaktı, bugün patladı. Reel 
sektörü fonlamadan, sanal bir ekonomik 
büyüme yaratırsanız, kriz kaçınılmaz olur. 
Bakın şimdi petrol fiyatları 90 dolarlara indi… 
160-170 dolarlardan buraya geldi. Peki 
ne oldu da fiyatlar bu seviyelere geriledi? 
Dünyada yaklaşık 85 milyon varil petrol 
tüketiliyor. Ama bakıyorsun piyasada 400 
milyon varil satılmış. Peki bu nasıl olur? İşte 
satılan petrol değil… Petrol kağıdı. O ona 
satıyor, o ona satıyor. Piyasa şişiyor da şişiyor. 
İşte yatırım bankalarının fonlarının şişmesi 
de buna benziyor. Talep azalınca fiyatlar 
gerçek seviyelerine geriliyor... Ayrıca, yatırım 
bankalarını denetleyen bir mekanizma da 
yıllardır oluşturulmamış. Bu bankalara reyting 
notları veren şirketlerle de nasıl bir ilişki içinde 
oldukları görüldü.
Bu krizde kısacası şişkinlik patladı diyebiliriz. 
Lehman Brothers battı ama Amerikan 
sigortacılık devi AIG, ABD hükemeti tarafından 
70-80 milyar dolar enjekte edilerek kurtarıldı. 
Bu operasyon ne kadar etkili olacak, yaraları 
ne kadar sarabildiler, başka kurumlar da 
kurtarılmaya ihtiyaç duyacaklar mı önümüzdeki 
dönemde göreceğiz. 

Avrupa ülkeleri de panik halinde ama henüz 
krizden çok etkilenmiş gibi görünmüyorlar...  
Hiç batan kuruluş yok. Ona rağmen neden 
bir panik havası var?

Avrupa ve ABD’li finans kuruluşlarının 
birbirleriyle çok sıkı ilişkileri var. Örneğin UBS 
ABD’de yatırım bankacılığı işi yapıyordu. Krizle 
birlikte Avrupa yatırım bankacılığından mevduat 
bankacılığına döndü. Yatırım bankacılığı zor 
durumda. Mevduat bankaları ise daha rahat 
durumdalar. 
Avrupa’da da mevduat bankacılığı ön planda. 
AB Bankaları daha çok reel ekonomiyi 
fonluyorlar. Piyasa ABD’deki kadar şişkin değil. 
Ama onların da önünde çok önemli riskler 
var. ABD’deki yatırım bankalarında ne kadar 
paraları vardı belli değil. Zaten krizin etkileri 
Avrupa’da yavaş yavaş görülüyor. İngiltere’de 
kurtarılan bankalar var. Ama Avrupa Birliği 
müktesebatı buna ne kadar izin verir belli 
değil. Şayet AB, Amerika gibi bir krize girerse, 
problemlere çözüm bulmak ABD’den daha 
zor. Çünkü ABD’deki gibi bir merkez bankası 
yok. Kararlar AB’nin merkezi otoritesinde 
alınıyor. Etkin kararlar almak zor. Amerika kadar 
çevik değil. O yüzden benzer bir kriz daha yıkıcı olabilir. 
Ama dediğim gibi, AB bankalarının Amerika’da 
ne kadar parası battı bilmiyoruz. Henüz tam 
olarak krizi göremedik. Sis perdesi kalkmadı. 

Lehman Brothers’da kimlerin yatırımları vardı? Bütün bu sonuçlar 
2008 faaliyet raporlarının açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Avrupa’da o 
zaman krizin etkilerini tam olarak gözlemleyebileceğiz.

Türkiye’ye gelelim… Bu finansal krizin Türkiye’ye etkisi ne olur?

Bankalar Birliği Başkanı Ersin Özince, krizle ilgili söyle demişti: 
“Biz 2001’de krize girdiğimizde, IMF bize akıl verdi, dünya bankası 
geldi… Bu kurumlar şimdi onları da kurtarsın.” Tabi bu kriz  IMF’nin 
de çok ötesine geçti. Bunu söyleyince aklıma bir hikaye geldi. 
Ana balık, yavru balıkları çevresine toplamış, tehlikelere karşı 
onları uyarıyormuş. “İşte bu olta, buna dokunmayın, ucundaki 
yemi yemeyin, bu tuzak” diye anlatıyormuş. Sonra yukardan bir 
şey gelmiş,etrafını sarmış ve ana balığı yukarı doğru çekmeye 
başlamış. Yavrularına demiş ki: “Buna da ağ derler. Bundan anneniz 
bile kurtulamaz.” 
Bu krizin kapsamı daha geniş. IMF’yi de aşan bir boyutu var. 
O yüzden G7 ülkeleri bu süreci birlikte yönetmek için sürekli 
girişimlerde bulunuyorlar.
Türkiye için durum çok farklı. Biz 2001 krizinden çok dersler 
çıkardık. Bankacılık sektörümüz çok ciddi bir yeniden yapılanma 
süreci geçirdi. Aktif ve pasiflerimizi güçlü hale getirdik. Sermaye 
rasyolarımız iyi durumda.
2001’den önce bankalar, bizde de kağıtlara yatırım yaparlardı. En 
önemli gelir kapıları hazine tahvilleriydi. Bugün ise bankalar artık 

  Yunus Nacar: 

“ Kriz olsa da reel 
sektöre destek vermeye 

devam edeceğiz ”
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B
olu Dağı’nı aşınca, İstanbul veya 
Ankara fark etmez, artık yol 
bitmiş kabul edilir. İstanbul’dan 
Ankara’ya, ya da tam tersine 
seyahat eden insanımız yıllarca 
ya Bolu Dağı’nın o muhteşem 

manzaralı restoranlarında mola verdi, ya da kent 
merkezinde. Açılan “Bolu Tüneli” nedeniyle her 
ne kadar artık çok fazla uğranmasa da, hala 
telefonlar açılıp şöyle deniyor “Bolu’yu geçtik” 
ya da “Bolu’ya geldik.” Yani “Merak etmeyin 
geldik sayılır.” Tünel açılmadan önce, Bolu 

Dağı’na kar bastırdı mı, ülkenin yeni ve eski 
başkenti arasındaki irtibat kopardı. O yüzden 
bu nadide kent, sık sık “Bolu Dağı” haberleriyle 
gündemimize geldi. Hatta tarihine yabancı bir 
kuşak, belki bu yüzden Bolu’yu dağ zannetti. 
Oysa Bolu, Ankara ve İstanbul arasına sıkışmış 
bir şehirden öte, tarihi itibariyle Türkiye’nin en 
önemli kentlerinden birisidir. Yazın yeşile kucak 
açan, kışınsa en güzel beyazını gururla gösteren 
Bolu’nun tarihi Bithynialılar ile başlıyor. Bolu birçok 
medeniyeti, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, 
Osmanlılar, topraklarında misafir etmiş.

Gölcük

Efsanelerin    

Doğduğu Şehir,
Kimi beyaz gelincik olarak tanımladı onu. Belli ki kış aylarında her tarafı kaplayan karın büyüsüydü 
neden.  Kimi yeşilin en güzel tonları ile anlattı. Sarıya kaçan yaprakları, yol kenarlarında selama 
durmuş askerleri hatırlatan ağaçları ile kaç ressama modellik yapmışlardır, bilinmez. Burası Bolu, 
gölleri, ormanları, ilçeleri, kaya evleri ve güler yüzlü insanları ile “Efsanelerin doğduğu şehir” 

Osmanlı’nın kent yönetimi  
Üretime Yönelikti

Z
iya Kazıcı 1945 Şanlıurfa’nın Bozova 
İlçesine Bağlı Karacaören Köyü’nde 
dünyaya geldi. Maraş İmam Hatip 
Okulu ve İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsü’nü bitiren Kazıcı, birkaç 
yıl Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 

öğretmenlik yaptı. Daha sonra İstanbul Yüksek 
İslam Enstitüsü’nde asistanlığa başlayan Prof 
. Ziya Kazıcı, İslam Tarihi Anabilimdalı’nda 
doktora yapmaya başladı. 92’den beri Profesör 
olarak İslam Tarihi üzerinde çalışan Kazıcı, 
iki dönem İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm 
Başkanlığı’nı yürüttü ve bir süre önce bu görevini 
bıraktı. Şuanda İslam Tarihi Anabilim Dalı 
Başkanı olarak hizmet vermeye devam ediyor. 
Alanıyla ilgili şimdiye kadar 20 civarında kitap 
yayınlayan Kazıcı, binlerce makaleye de imza 
atmış durumda.  

Sayın hocam, sizin uzmanlık alanınız 
Osmanlı’da yerel yönetimler. Yerel seçimlerin 
yaklaştığı bugünlerde ayrı bir önemi var. 

Osmanlı’larda Yerel Yönetim benim doktora 

tezimdi. Yerel yönetim, yani başka bir deyimle 
Osmanlı’larda ihtisap, hisbe teşkilatı… 
Günümüzün deyimiyle belediye başkanlığı… 
Ama yetki olarak o dönemin belediye başkanı 
günümüzün belediye başkanından çok daha 
geniş yetkilere sahip olan bir görevli. 

Osmanlı’ da kadı
Osmanlı’da yerel yöneticiler kimler?

En başta kadı var. Osmanlı dönemi kadısı, 
günümüzdeki hakim ve yargıçlar gibi sadece 
adalet işine bakmaz. Vakıflara baktığınızda, 
eğitim işine baktığınızda adalet işine 
baktığınızda, askeri işe baktığınızda da karşınıza 
kadı çıkar. Keza İstanbul’dan taşraya gidecek bir 
emir veya yasağın ilk muhatabı da kadıdır. 
Elbette kadının bütün kentin sorunlarıyla ilgilenmesi 
mümkün değil. Ona yardım eden bazı görevliler 
var. Kadının yardımcısı, belediye işleriyle uğraşan 
muhtesiptir. Başka bir deyişle ihtisap (hesap 
sorma) işiyle uğraşan “Muhtesip…”  İhtisap 
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Prof. Dr. Ziya Kazıcı, Osmanlı’nın kent yönetim sisteminin tüketime değil üretime teşvik 
edici bir şekilde yapılandırıldığı söylüyor. Kazıcıya göre, Osmanlı iç göçe sınırlamalar 
getirmişti. Çünkü taşradan kent merkezine plansız göçün, üretimi değil tüketimi teşvik 
ettiğini keşfetmişti.  

Prof. Dr. 
Ziya Kazıcı

ağası olarak da bilinir. Yani günümüzün Belediye 
Başkanı. Onun da altında imam yönetimde söz 
sahibi. Günümüzde imam dediğimiz zaman 
namaz kıldırma memuru olarak ifade edilebilir 
ama imamın görevi bu kadar basit değil. Nasıl 
muhtesip bütün kentin gözü kulağı ise imam da 
mahallenin gözü kulağıydı. O mahalledeki her 
şey ondan sorulurdu. Mahallenin dükkanlarda 
satılan eşyanın kaçak olup olmamasına 
kadar her şeyden sorumlu kişi imam efendidir 
Osmanlı’da. 

Anlaşmazlıklarda yegane 
mercii muhtesip
Muhtesip’in yetki alanları nelerdir?

Şehrin deyim yerindeyse her şeyinin kendisinden 
sorulduğu bir görevlidir. Yani şehrin gören gözü 
işiten kulağı durumundadır. Örneğin şehirde 
satılan eşyanın fiyatı bile ondan sorulur. O kentte 
hangi meslekte, hangi branşta, hangi dükkan 
açılacaktır? Bunların miktarının belirlenmesi, 
Eşyaya nah dediğimiz fiyat tepsisinin yapılması 
muhtesibin işidir.  Tüketici ile üretici arasında 
meydana gelecek, bütün anlaşmazlıkların 
yegane mercii muhtesiptir. 
Aynı şekilde şehirlere gelip gidenlerin, 
günümüzün tabiriyle vize, işlerini de muhtesip 
yürütür. O zamanlar elinizi kolunuzu sallayarak 
bir şehre gelip yerleşemezdiniz. Yani yorganını 
sırtlayan kalkıp da İstanbul’a gelemez. İstanbul’a 
diyelim ki siz göçü serbest bıraktınız. Herkes 
kalktı İstanbul’a geldi. O günün şartlarında 
şimdiki gibi akşamdan kamyonu yükleyip, 
domates, patlıcan biberi İstanbul pazarına 
sabahleyin indiremezsiniz. İndiremediğiniz için 
nüfusu belli bir oranda tutmak zorundasınız. 
Biliyorsunuz ticarette arz-talep dengesi var. 
Piyasaya arz edilen maldan daha çok talep 
olursa fiyatlar anormal yükselir.
İkinci olarak güvenlik bakımında 
da şehirlerin doldurulması 
istenmez. Başka bir husus, 
kendi köyünde veya ilçesinde, 
çiftçilik yapmak suretiyle üretici 
olan vatandaş, şehre geldiğinde 
tüketici durumuna gelir.
Binaenaleyh o günün şartları göz önüne 
alındığında siz şehirleri alabildiğine büyü 
temezsiniz. Bunun için kim devreye 
girer? Muhtesip… Lakin, sadece bir zümre 
için şehirler sonuna kadar açıktır. İlim için 
gelenlerde hiçbir sınırlama yoktur.  

Bugün hala Osmanlı’nın bir 
döneminde şehre kimler gelmiş, 
kimler çıkmış görebilirsiniz. 

Bunun için nasıl bir tedbir uygulanıyordu?

Örneğin İstanbul için, şehrin giriş ve çıkışında 
Anadolu yakasında Bostancı köprüsü, Rumeli 
yakasında da Küçükçekmece’de karakollar var. 
İzmit ve o taraftan gelenler Bostancı karakolunda 
durdurulur. Karakolda bir doktor var, iki baytar 
ve muhtesibin adamları. O gün en çok korkulan 
şey bulaşıcı hastalıklardır. Gelen insanlar ve 
hayvanlar muayene ediliyor. Doktor ve baytarın 
işi bittikten sonra muhtesibin adamları, niçin 
geldin, nereye gideceksin, ne iş yapacaksın 
diye soruyorlar…
İşte ben misafir olarak geldim, filan semtte 
amcam var. Ya da ben şu işi yapacağım, şurada… 
Bütün bunlar deftere kayıt ediliyor. Bu kayıtlar bugün 
elimizde. Bugün hala Osmanlı’nın bir döneminde 
şehre kimler gelmiş, kimler çıkmış görebilirsiniz. 

Peki, kaçak girişler nasıl önleniyordu?

“Adam ana caddeden gelmez de, eşeği salar, 
tepeden girer. İner bir eve, tanrı misafiri yerleşir” 
diye bilirsiniz. Ama o günün bir özelliği var.  Yatsı 
namazında   mahallenin    bütün    erkekleri         
camiye gitmek     zorunda.    Camiye      gidince      
evine   dışardan   misafir   gelen   kişi    direk   imama    
gider. “İmam efendi,  bana   dışardan  şöyle bir 
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Muhtesip; Şehrin 
deyim yerindeyse 

her şeyinin 
kendisinden 

sorulduğu bir 
görevlidir.

Antartika’da En Büyük 
Buzul Kopması Gerçekleşecek 
Uzmanlar, uyarıyor The Independet’tan yapılan açıklamaya 
göre Antartika kıtasında  2020 yılından önce Kuzey İrlanda 
büyüklüğünde bir buzul kopacak. Yapılan açıklamayı, 
Avrupa Uzay Ajansının uydudan görüntülenen fotoğrafları 
kanıtlıyor. Fotoğraflar bugüne kadar yıkılan en büyük buzul 
parçasının olacağını gösteriyor. 
Küresel Isınmaya Kanıt
Buzul parçasının yaklaşık 5600 mil kare büyüklüğünde 
olduğu tahmin ediliyor. Bu büyüklük bile küresel ısınmanın 
beklenenden daha çabuk gerçekleştiğinin bir kanıtı olarak 

Apple’dan 
Şok Açıklama 
Steve Jobs, Apple çalışanlarına şok açıklamalarda bulundu. Açıklama bizzat Jobs tarafından 
elektronik posta yolu ile gerçekleşti. Jobs   MobileMe ile büyük bir hata yaptıklarını itiraf etti. Hata ise, 
MobileMe’nin zamansız bir şekilde piyasaya sürülmesi olarak gösterildi. 
Eddie Cue sahnede 
Jobs servisin iPhone 3G, iPhone 2.0 ve Apple Store ile birlikte açmalarının yanlış olduğunu söyledi ve 
neler yapılmalıydı sorusuna şu sözlerle açıklık getirdi: 
“Daha fazla zaman ve testin yanında, MobileMe hizmetlerini tek bir servis olarak değil, zamanla teker 
teker sunmamız gerekirdi.” Jobs internet servisleri hakkında öğrenecekleri çok şey olduğunun altını 
çizdi ve internetle ilgili bütün servislerin başına Eddie Cue’nun getirildiğini söyledi. 
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Mars’ta Hayat Belirtisi 
NASA’nın insansız uzay aracı Anka Kuşu Mars’ta su bulduğunu açıkladı. Bilim adamları bu-
lunan suyun hayat belirtisi olabileceğini ve araştırmaların devam edeceğini söylüyor. NASA 
yetkilileri Mars’ın suyuna ilk kez dokunduklarını ve daha öncesinde suyun var olduğuna 
dair kanıtlar bulduklarını söylediler. Açıklamayı yapan isim ABD Ulusal Havacılık ve Uzay 
Dairesi ( NASA) yetkililerinden William Boynton oldu. Boynton mutluluğunu ‘Mars’ta su 
bulduk”  sözleri ile açıkladı.

Bilim Adamları Ne Dedi?

 Anka Kuşu Mayıs’tan bu yana çalışmalarda bu-
lunuyordu. “Zümrüd-ü Anka” isimli robotun Mars toprağındaki suya dokunduğunu söyleyen 
yetkililer olayın gerçekleşmesini şu sözlerle açıkladılar:

“Mars’ta buz bulunduğuna dair işaretleri daha önce görmüştük. Mars’taki suya Zümrüd-ü 
Anka’nın robot eliyle ilk kez dokunduk, onu tahlil ettik.  Zümrüd-ü Anka su ve organik bileşik 
aramak amacıyla 25 Mayıs’ta Mars’ın şimdiye kadar hiç incelenmemiş bir bölgesine inmişti. 
Robot mekanik kol gibi kullandığı küreğiyle toprak numunesini alıp inceliyor.”
Basın açıklamasında konuşma yapan bir diğer isim NASA görevlilerinden Peter Smith oldu. 
Smith Mars toprağında bulunan sodyum, potasyum, magnezyum ve klorür tespit edilmesinin 
hayatın gelişmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekti. 
NASA uzmanı Michael Meyer ise keşif programının çok verimli geçtiğini belirterek Mars’ın çok 
ilginç bir yer olduğunu, robotların bataryalarının Eylül sonuna kadar yeteceğini söyledi. 

Yeni Antibiyotik Tedavisi Bulundu
Uzmanlar farklı bir antibiyotik çeşidi bulduklarını açıkladılar. Açıklamaya göre yeni bulunan LED 
209 isimli antibiyotik, sindirim sisteminde zehirlenmeye yol açan bakterileri öldürmeyerek etkisiz 
hale gelmelerini sağlıyor. 

Teksas Güneybatı Tıp Merkezinden Dr. Vanessa Sperandino yaptığı basın açıklamasında farklı bir 
antibiyotik bulduklarını açıkladı. Sperandino konuşmasında antibiyotiğin insanların hastalanmasına 
yol açan salgılanmayı nasıl engellediğini anlattı. 

Bakteri ölmüyor, etkisiz hale geliyor

LED209, bakterinin iletişiminin kesilmesinden dolayı uygun ortamda bulunduğunu fark edemem-
esinden yararlanıyor. Bilim adamları bu yöntemin yeni bir antibiyotik tedavisi sağladığının altını 
çiziyor. Bu yeni yöntemin bakteriyi öldürmeyip, etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Yeni antibiyotik ilk 
belirlemelere göre en az 3 hastalığa karşı kullanılabilecekmiş. 

Soonendach firması cep telefonu, diz üstü bilgisayarı, fotoğraf makinesini, kamerayı ve 
MP3’ü şarj edebilen çanta geliştirdiklerini açıkladı. Çanta güneş enerjisiyle çalışıyor. Firma 
yetkilileri çantanın ekim ayı içerisinde piyasaya çıkacağının müjdesini verdi.
Soonendach firması güneş enerjisi ile çalışan çanta sayesinde tüm elektronik cihazların artık 
şarj edilebileceğini açıkladı. Soonnendach Doğal Enerji Sistemleri Limited Şirketi Üst Düzey 
Yöneticisi Mehmet Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada insan sağlığına zarar vermeyen 
bir kültür geliştirmeyi ve Türkiye’nin dışarıya bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini söyledi. 

Cep Telefonunu Şarj 
Edebilen Çanta Geliyor

Google Explorer’un da rakibi
Son zamanlarda pazara sunduğu 
ürünlerle birçok teknoloji şirketinin 
rakibi olmaya başlayan Google, internet 
tarayıcısı Explorer’a rakip oldu. Google 
kendi internet tarayıcısı Google Chrome’u 
kullanıcıların beğenisine sundu. Henüz 
beta sürümü ile tüketicilerin önünde 
olan Chrome, ilk darbeyi ise Mozilla’ya 
vurdu. Google ana sayfasından Mozilla 
Firefox’un reklamlarını kaldırdı ve artık bu 
açık kaynak kodunu desteklemeyeceğini 
duyurdu. 

Chrome’de ise bir grup yenilik dikkati 
çekiyor. Google’ın yerel dillere olan 
desteği Chrome’da da dikkati çekiyor.  Yazılım, size sorun yaşatmadan, mevcut tarayıcınızın 
dilinde yükleniyor. Arayüz ise, google’un ana sayfasında olduğu gibi ferah ve kullanım kolaylığı 
sunuyor. Sekmeler diğer tarayıcıların aksine iç kısımda değil üstte. 
Ayrıca Chrome’da arama yapma diğer tarayıcılara göre daha kolay. Arama kutusu yerine, 
arayacağınız kelimeyi doğrudan adres satırına yazıp arama yapabiliyorsunuz. Google arama 
konusunda da bir yenilik yapmış ve Ctrl+K kısa yolunu kullanarak arama olanağı sunmuş. Kelimenin 
üzerine gelip bu kısa yolu tuşladığınız da, karşınıza bir soru işareti çıkıyor ve tarayıcınız o kelimeyi 
arayacağınızı anlıyor. Chrome’nin performansı ise biraz yavaş gibi. 

37

Anadolu’yu karış karış gezen Şoray Uzun, kendisini kültür misyoneri gibi görüyor. 
“Kıyafet değiştirmekle kültürel devrim olmaz” Uzun, “Kemençe’yi atarak kültürel devrim 
olmaz. Dünyada, kemanın yanına kemençe’yi de koyabildiğin vakit kültürel bir devrim 
olur. Ne bileyim rap’in yanına bozlak’ınla çıkarsan kültürel devrim olur” diyor. 

oray Uzun Yolda” isimli gezi programı 
kısa sürede çok sevildi. Program, 
muadillerinin tersine Anadolu’nun 
fakir ve hüzünlü yanını anlatmıyor, 
tam tersine Anadolu insanının sıcak, 
sevecen, hoşgörülü yönünü ekrana 

getiriyordu. Yine muadillerinin aksine, soğuk bir 
gezi programından öte canlı, neşeli bir yapıt 
olarak ekrana geliyordu.
Bunun en büyük sebebi ise Şoray Uzun’du. 
Uzun, Anadolu’yu gezerken, belgesel komedi 

tarzına imza atmış bir isim. Gittiği her yerde, 
insanlarla sıcak diyaloğu ve esprileriyle hem 
kendini sevdiriyor, hem de izlenmeyi sağlıyordu. 
Ama Şoray Uzun bu programı bir misyon 
duygusuyla yaptığını söylüyor ve ekliyor: “Kravatı 
batı bulmuş. Biz bugün din adamlarımıza 
bile o kıyafeti giydirmeye çalışıyoruz. Kendi 
şalvarımızdan utanıyoruz. Kendi kültürünü 
unutmak, nasıl bir kültürel devrim olabilir ki?” 
diye de soruyor. “Kültürel devrim yaptığımızı 
zannediyoruz. Batılılar gibi giyinerek, kendi 
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milli kültürümüzü aşağılayarak kültürel devrim 
olmaz. Bizim aslımızı yaşatma problemimiz var. 
Çeşitliliğimizi ve farklılığımızı koruma sorunumuz.  
Kemençe’yi atarak kültürel devrim olmaz. Dünyada, 
kemanın yanına kemençe’yi de koyabildiğin vakit 
kültürel bir devrim olur. Ne bileyim rap’in yanına 
bozlak’ınla çıkarsan kültürel devrim olur.”

Daha önce Anadolu’yu görmüş müydünüz? 

Ben zaten Adana’da doğdum. Çocukluğum 
orada geçti. Kırsal yaşamı orada gördüm. 
Yüzmeyi öğrendiğim derede Mandalar otlar, 
geviş getirirdi. Tabi okul hayatım İstanbul’da 
geçti. Ama Anadolu benim geçmişim. Hiç 
yabancısı değilim yani. 

Şoray Uzun Yolda nasıl ortaya çıktı?

Kanal 7’de Evlere Şenlik diye bir program 
yapıyorduk. Stüdyodan çok sıkılmıştık. Biraz 
da gezelim diye düşündük ve Kütahya’dan 
yola çıktık. Tabi program sevildi ve biz 3 yıldır 
da yollardayız. 

Benim ninem de bazlama 
açardı

Sizin gezi programınız bir hayli sevildi. Bu 
ilginin nedeni ne sence?

Valla bizimle bir ilgisi yok. Biz gidip insanlarla 
konuşuyoruz. Ama adam yıllar önce terk etmiş 
memleketini. Gelmiş İstanbul’a yerleşmiş. Bir 

daha gitmemiş geriye. Şimdi biz onu geriye 
götürüyoruz. Oturuyor televizyonun başına, 
“aha” diyor, “Benim ninem de böyle bazlama 
açardı.” “Biz de düğünleri böyle yapardık.” “Biz 
de tarlada böyle çalışırdık” diyor. 
Ama bizim derdimiz çok izlenmek değil.  
Sağolsun kanalda bizi bu konuda hiç 
sıkıştırmıyor. Önceliğimiz Anadolu kültürünü 
tanıtmak. Biz aslında bir nevi kendi kültürümüzü 
kayıt altına alıyoruz. Kına gecelerimizi, lehçemizi, 
kıyafetlerimizi her şeyimizi. Benim de bu 
programdan tat almamın temel sebeplerinden 
bir tanesi bu. Maalesef metropollere göçtükten 
sonra biz Anadolu’yu, kendi kültürümüzü 
unutmuşuz. Geleneklerimiz, göreneklerimiz 
çok ciddi erozyona uğramış. Biz tezek yakarak 
ısınıyorduk işte. Şimdi doğalgaza tonlarca 
para harcıyoruz ve dışa bağımlı hale geldik. 
Yağmurda yağmıyor. Halbuki kendi kendimize 
yetiyorduk. 

Bizim toplumumuzda etek giymek ayıp karşılanır. 
Hakaret gibi algılanır. Ama bakın elin İspanyol 
erkeği eteğine sahip çıkıyor. Giyiyor onu… 
Çağdaşlık ne derse desin, onu yaşatıyor. Oysa 
biz üç eteğimizi, şalvarımızı ayıp kabul etmişiz.  
Kravat Hırvat icadı. Batı kültürünün bir giysisi. 
Onu giydiğiniz zaman modern oluyorsunuz. Ama 
bakıyorsun, hiçbir Hıristiyan din adamı ceket, 
kravat takmıyor. Ama benim imamım takıyor. 
Neden? Devlet memuru. Çağdaş olacak ya… 
Kravat ceket çağdaşlık oluyor, İspanyol paçası 
moda… Futbolda bir Türk takımının samba 
dansı var. Ama eşarpla saz çağdışı.
Kültürel devrim yaptığımızı zannediyoruz. 

“Kendi kültürünü 
unutmak, nasıl bir 
kültürel devrim 
olabilir ki?”

“Ş

  Şoray Uzun: 

“ Önceliğimiz Anadolu 
kültürünü tanıtmak ”

Bolu’nun merkezinde 19. yüzyıl sonlarından 
ve 20. yüzyıl başlarından kalma ahşap evler 
dikkatinizi çeker. Ama bu evlerin sayısı oldukça 
az. Özellikle 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım 
Düzce depremlerinden sonra farklı bir mimari 
yapı oluşturulmaya çalışılmış. Şüphesiz, 
merkezde dikkati çeken en büyük mimari 
yapılardan biri Büyük Cami… Camiden içeri 
adımınızı attığınız andan itibaren farklı bir 
yüzyılda yaşadığınızı hissediyorsunuz. Cami 
iki ayrı bölmeye ayrılmış. İç kısmı çarşı işlevini 
görürken, dış kısmına çıktığınız andan itibaren 
tüm Bolu Halkını ve özellikle meydanın tam 
orta yerinde bulunan Köroğlu beyinin heykelini 
selamlamamanız işten bile değil. 1389 
yılında Yıldırım Beyazıd tarafından yaptırılan 
Orta Hamam ise Çifte Hamam özelliği ve 
iç mekanlarındaki zengin süslemeleri ile 
görülmeye değer. Şayet Ankara ya da 
İstanbul gibi büyük şehirlerden gelmişseniz, 
Boluların misafir perverliği ve sıcakkanlılığına 
şaşırabilirsiniz. Özellikle konuşma tarzlarına. 
Bolular, “Burası Bolu, her şey oluuu” 
sözünün hakkını vermek istemişçesine 
çam kolonyasından, fındık şekerine; ipek 
oyalarından el dokumalarına kadar çok farklı 
ürünler üretiyorlar. Ama özellikle Bolu’ya has bir 
şeyler yemek ya da hediye almak istiyorsanız 
“Bolu Çikolatası” ve “Patatesli Bolu Ekmeği”ni 
tercih etmelisiniz. 

Efsaneler…
Belli ki buranın çocukları efsanelerle büyümüş. 
Her biri bir ağızdan Köroğlu Destanı’nı ve 
Kiziroğlu Mustafa’yı anlatmak derdinde. Bolu 
Beyi’ne isyan eden Köroğlu’nu artık herkes 
biliyor. Köroğlu, “Tüfek icad oldu, mertlik 
bozuldu” sözünün sahibi, Kiziroğlu Mustafa 
ise destanlara konu olan Köroğlu’nu yenen 
çelimsiz bir çocuk. Köroğlu, çadırında kendisini 
bekleyen karısına, kendisinden zorlu çıkan 
Kiziroğlu’nu koçaklama yolu ile anlatmış. 
“Bir hışımnan geldi geçti peh peh peh / Kiziroğlu 
Mustafa bey hey hey hey!”
Kiziroğlu Mustafa bundan çok etkilenmiş. 
Böylelikle Köroğlu, bilek gücü yetmeyince 
sazını ve sözünü kullanarak hasmı ile arkadaş 
olmayı başarmış.

Abant…
Sırada Bolu denilince ilk akla gelen yerlerden 
biri var. Tertemiz havası ve eşsiz güzelliği ile 
adeta bir doğa harikası Abant. Çevresi çam 

ormanları ile kaplı Abant, denizden 1328 metre 
yüksekliğinde bir tatlı su gölü. Her mevsim ayrı 
bir güzelliği var Abant’ın. Sonbaharda sarıya 
kaçan yaprakların altında yürümenin, kışın gölün 
etrafında faytonla gezmenin, yazın ise kavurucu 
sıcaklarda çam ağaçlarının altında dinlenmenin 
tadına varıyorsunuz. Gölün çevresini bisikletle 
de dolaşabilirsiniz. Bizi yol boyunca yöre 
sakinlerinin yaptığı erişte, yağlı peynir ve birçok 
hastalığa deva olan çam balı karşılıyor. Gölün 
kenarında bulunan çardaklar ise adeta gençlerin 
uğrak yeri olmuş ve müzik de onlara eşlik etmiş. 
Kışın gölün buz tuttuğu zamanın dışında gölde 
su bisikleti ve sandalla gezmeye izin veriliyor.  Bu 
arada balıkçığa meraklı olanlara müjde! Gölde 
olta balıkçılığına da izin veriliyor. 

Yedigöller…
Yedigöller, isminden anlaşılacağı üzere 7 ayrı 
gölün belli aralıklarla bir arada olmasından 
oluşuyor. Yedigöller’e adını veren bu yedi göl ise; 
Sazlıgöl, İncegöl, Kurugöl, Nazlıgöl, Deringöl, 
Büyükgöl, Serigöl’dür. Bu göller yer kaymaları ve 
vadi önlerinin tıkanması ile oluşmuştur. 
Bu arada hemen belirtelim, göllerin her birini ayrı 
ayrı gezerken her an bir geyik ya da yabani domuzla 
karşılaşabilirsiniz. Göllerin çoğu birbirlerine yakın 
olmakla birlikte aralarına giren yeşil çamlar birinden 
diğerine giderken farklı farklı cennetlere girdiğinizi 
hissetmenize neden oluyor. Göllerin biraz daha 
yukarısında çamların 

MEK AN

Yedigöller

Bolu’da Köroğlu’nun 
yanı sıra, Yıldırım 
Beyazıt, Samsa 
Çavuş, Akşemsettin 
gibi tarihi 
şahsiyetlerimizin 
izlerini görmek 
mümkündür. Samsa 
Çavuş, Osmanlı 
tarihinin ilk çavuşu 
ünvanını taşır ve 
Osmangazi’nin 
silah arkadaşıdır. 
Ömrünü Bolu’da 
Sakarya boyunu 
tutmakla geçirmiştir. 
Bolu’da Samsa 
Çavuş adına camii 
ve hamam vardır. 
Bolu’yu fetheden 
Yıldırım Beyazıt 
zamanında ise 
sanki şehir baştan 
inşa edilmiş gibidir. 
Beyazıt, Bolu’ya 
çok sayıda han, 
hamam, medrese ve 
camii yaptırmıştır. 
Bolu Göynük’te 
ise Fatih’in Hocası 
Akşemsettin’e ait 
türbe mevcuttur.
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A
BD’de mortgage krizi ile başlayan, 
Lehman Brothers’ın iflasıyla derin-
leşen finansal kriz bütün dünyayı 
etkilemeye başladı. Son olarak 
G7 ülkeleri krize müdahale etti ve 
piyasaya nakit para enjekte ederek, 

krizin önüne geçmeye çalıştı. Piyasalar bir süredir 
durulmuş gibi. 
Ama uzmanlar, krizin etkilerinin henüz tam olarak 
ortaya çıkmadığını söylüyorlar. 
Küresel finansal kriz bir süre daha dünyada 
konuşulmaya devam edecek gibi… Peki Türkiye 
bu krizin neresinde? Türkiye’deki finansal 
piyasalar küresel etkilere karşı ne kadar sağlam? 
Katılım bankalarının kriz için pozisyonları ne? 
Dünyada ve Türkiye’de piyasalar ne zaman 
normale döner? Krizin etkileri ne kadar yayılır ve 
bizi nasıl bir ekonomik profil bekliyor?
Bu soruların cevabını almak için finansal 

konularda uzman bir ismin; Türkiye Finans Genel 
Müdürü Yunus Nacar’ın kapısını çaldık. Nacar, 
ABD’de yaşanan kirizin nedenini ve Türkiye’ye 
etkilerini anlattı:

ABD’de arka arkaya bankalar batıyor. Lehman 
Brothers gibi bir devin ardından AIG Sigorta’yı 
da ABD Merkez Bankası kurtardı. Medya kriz 
haberleriyle dolu? Nedir bu kriz?

ABD’de başlayan bu kriz, ABD piyasasının sanal 
büyümesinden kaynaklandı. Tabi o sanal yapı 
gün geldi patladı. ABD’de bankacılık sektörü 
Amerikan vatandaşlarına, mortgage dediğimiz, 
ipotekli ev kredileri verdi. Daha sonra bu 
ipoteklerle fonlar oluşturuldu ve fonlar yeniden 
başkalarına satıldı, kağıtlar el değiştirdi, türedi, 
türedi… İşte bu yüzden bunlara türev ürünler 
diyoruz. 

Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar, Türk bankalarının reel sektörü fonladığını, bu 
nedenle krizin Türkiye’yi çok fazla etkilemesini beklemediklerini söylüyor. Türkiye Finans’ın 
aktifler ve pasifler açısından çok güçlü olduğunu belirten Nacar, Türkiye’de bir dalgalanma 
yaşansa bile kredi vermeye devam edeceklerinin altını çiziyor. 
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  Yunus Nacar: 

“ Kriz olsa da reel 
sektöre destek vermeye 

devam edeceğiz ”
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Tabi evlerin fiyatları çok şişti. 100 bin dolarlık bir 
ev oldu 200 bin dolar. Bankalar, mortgage’deki 
iştah kabartan kârları gördüklerinde sub-prime, 
yani düşük gelirli vatandaşlara da ev sattılar. 
Ancak ekonomik durgunluk ve ABD’de bazı 
ekonomik verilerin negatif gelmesi, şahısların 
ödeme güçlerini de olumsuz etkiledi. Bu defa 
da şahıslar taksitleri ödeyemez hale geldi. 
Krediler döndürülemeyince evlerin değeri, asli 
değerine geri geldi ve ipoteklerden oluşturulan 
fonlar hızla değer kaybetti. Bununla bağlantılı 
olarak bu fonları pazarlayan yatırım bankalarının 
hisseleri de tepetaklak gitti. 
Bu, şişmenin yani sanal büyümenin sonucudur. 
Bir gün patlayacaktı, bugün patladı. Reel 
sektörü fonlamadan, sanal bir ekonomik 
büyüme yaratırsanız, kriz kaçınılmaz olur. 
Bakın şimdi petrol fiyatları 90 dolarlara indi… 
160-170 dolarlardan buraya geldi. Peki ne oldu 
da fiyatlar bu seviyelere geriledi? Dünyada 
yaklaşık 85 milyon varil petrol tüketiliyor. Ama 
bakıyorsun piyasada 400 milyon varil satılmış. 
Peki bu nasıl olur? İşte satılan petrol değil… 
Petrol kağıdı. O ona satıyor, o ona satıyor. 
Piyasa şişiyor da şişiyor. İşte yatırım bankalarının 
fonlarının şişmesi de buna benziyor. Talep 
azalınca fiyatlar gerçek seviyelerine geriliyor... 
Ayrıca, yatırım bankalarını denetleyen bir 
mekanizma da yıllardır oluşturulmamış. Bu 
bankalara reyting notları veren şirketlerle de 
nasıl bir ilişki içinde oldukları görüldü.
Bu krizde kısacası şişkinlik patladı diyebiliriz. 
Lehman Brothers battı ama Amerikan 
sigortacılık devi AIG, ABD hükemeti tarafından 
70-80 milyar dolar enjekte edilerek kurtarıldı. 
Bu operasyon ne kadar etkili olacak, yaraları 
ne kadar sarabildiler, başka kurumlar da 
kurtarılmaya ihtiyaç duyacaklar mı önümüzdeki 
dönemde göreceğiz. 

2001 krizinden ders çıkardık
Avrupa ülkeleri de panik halinde ama henüz 
krizden çok etkilenmiş gibi görünmüyorlar...  
Hiç batan kuruluş yok. Ona rağmen neden 
bir panik havası var?

Avrupa ve ABD’li finans kuruluşlarının birbir-
leriyle çok sıkı ilişkileri var. Örneğin UBS 
ABD’de yatırım bankacılığı işi yapıyordu. Krizle 
birlikte Avrupa yatırım bankacılığından mevduat 
bankacılığına döndü. Yatırım bankacılığı zor 
durumda. Mevduat bankaları ise daha rahat 
durumdalar. 
Avrupa’da da mevduat bankacılığı ön planda. 
AB Bankaları daha çok reel ekonomiyi fonlu-
yorlar. Piyasa ABD’deki kadar şişkin değil. 
Ama onların da önünde çok önemli riskler var. 
ABD’deki yatırım bankalarında ne kadar paraları 
vardı belli değil. Zaten krizin etkileri Avrupa’da 
yavaş yavaş görülüyor. İngiltere’de kurtarılan 
bankalar var. Ama Avrupa Birliği müktesebatı 
buna ne kadar izin verir belli değil. Şayet AB, 
Amerika gibi bir krize girerse, problemlere 
çözüm bulmak ABD’den daha zor. Çünkü 

ABD’deki gibi bir merkez bankası yok. Kararlar AB’nin merkezi 
otoritesinde alınıyor. Etkin kararlar almak zor. Amerika kadar çevik 
değil. O yüzden benzer bir kriz daha yıkıcı olabilir. Ama dediğim 
gibi, AB bankalarının Amerika’da ne kadar parası battı bilmiyoruz. 
Henüz tam olarak krizi göremedik. Sis perdesi kalkmadı. Lehman 
Brothers’da kimlerin yatırımları vardı? Bütün bu sonuçlar 2008 faaliyet 
raporlarının açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Avrupa’da o zaman krizin 
etkilerini tam olarak gözlemleyebileceğiz.

Türkiye’ye gelelim… Bu finansal krizin Türkiye’ye etkisi ne olur?

Bankalar Birliği Başkanı Ersin Özince, krizle ilgili söyle demişti: “Biz 
2001’de krize girdiğimizde, IMF bize akıl verdi, dünya bankası geldi… 
Bu kurumlar şimdi onları da kurtarsın.” Tabi bu kriz  IMF’nin de çok 
ötesine geçti. Bunu söyleyince aklıma bir hikaye geldi. Ana balık, yavru 
balıkları çevresine toplamış, tehlikelere karşı onları uyarıyormuş. “İşte 
bu olta, buna dokunmayın, ucundaki yemi yemeyin, bu tuzak” diye 
anlatıyormuş. Sonra yukardan bir şey gelmiş,etrafını sarmış ve ana 
balığı yukarı doğru çekmeye başlamış. Yavrularına demiş ki: “Buna 
da ağ derler. Bundan anneniz bile kurtulamaz.” 
Bu krizin kapsamı daha geniş. IMF’yi de aşan bir boyutu var. O 
yüzden G7 ülkeleri bu süreci birlikte yönetmek için sürekli girişimlerde 
bulunuyorlar.
Türkiye için durum çok farklı. Biz 2001 krizinden çok dersler çıkardık. 
Bankacılık sektörümüz çok ciddi bir yeniden yapılanma süreci geçirdi. 
Aktif ve pasiflerimizi güçlü hale getirdik. Sermaye rasyolarımız iyi 
durumda.
2001’den önce bankalar, bizde de kağıtlara yatırım yaparlardı. 
En önemli gelir kapıları hazine tahvilleriydi. Bugün ise bankalar 
artık reel sektörü fonluyorlar. Mevduatın krediye dönüş oranı, 
yüzde 23’lerden 77’lere gelmiş. Demirbank örneğinden dersler 



8 alındı. Demirbank Türkiye’de türev ürünlerle 
bankacılık yaptığı için battı. Çok sağlam 
bankaydı, ama yüzde 33’ten aldığı fonların 
maliyeti, bir gecede yüzde 100’e çıktı. Bu 
da onu batışa götürdü. Türk finans sektörü 
bunlardan önemli dersler çıkardı. Kobiler 
önemli hale geldi. Bugün takipteki kredi oranı 
yüzde 3. Bu oran bankalarımız tarafından çok 
rahatlıkla tolere edilebilir. Bütün bunlar aktif ve 
pasif yönetiminde reel sektöre odaklanmanın 
sonuçlarıdır.Katılım bankaları için zaten böyle 
bir dert yok. Çünkü katılım bankaları yapıları 
gereği reel sektörü fonluyorlar. O yüzden 
büyük problemlerle karşılaşmayız. Orta 
ölçekli sorunlar olabilir, onları da rahatlıkla 
yönetebiliriz. 

Bizim reel sektörün 
zorluğunu paylaşmak gibi bir 
misyonumuz var. 
Söylediklerinizden, Türkiye’nin krizden hiç 
etkilenmeyeceği gibi bir şey çıkartıyorum. 
Doğru mu anlıyorum?

Türkiye eskiye oranla finansal açıdan daha 
güçlü. Bu kriz, Türkiye’yi etkilerse belki 
sendikasyon kredileri itibariyle etkiler. 
Bugün birçok Türk bankası, Türk piyasasının 
itibarının artması sayesinde Avrupa’dan 
çok cazip sendikasyon kredileri aldılar. 
Tabi 2009 başında bunların ödemeleri 
gündeme gelecek. Belki o zaman, Avrupa 
ve ABD bankaları yeni sendikasyon kredisi 
veremeyebilirler. Sendikasyon kredisindeki 
daralma sonucunda yeni kaynaklar 
bulamayan bankalar, reel sektörü fonlamakta 
zorlanabilir. İşte reel sektörün yeteri kadar 
fonlanamaması sonucunda maliyetlerde 
artma ve buna bağlı olarak piyasada 
yaşanacak kredi daralması ekonomimizi 
olumsuz etkileyebilir. Kriz bu şekilde bize 
ulaşabilir. Ama ben AB’deki bankaların bu 
yola gideceklerini sanmıyorum. Çünkü onlar 
da para kazanmak isteyecekler ve risksiz 
ülkelere para yatırmak isteyeceklerdir. 
Sendikasyon kredilerinde ülkemize verilen 
oran, takdir edilecek bir şeydir, sizin ne 
kadar güvenli olduğunuzu gösterir. 
İkinci bir konu ise, ülkemiz ihracat temelli 
büyüme stratejisi izliyor. İhracatımızın büyük 
bir bölümünü yaptığımız AB, ABD ve Rusya 
pazarları krizden etkilenirse, satınalma 
talebinin azalması dolayısıyla ihracatçılarımız 
için bir risk olabilir. Bunu iyi yönetmemiz, yeni 
pazarlar bulmamız lazım ki bu konuda ciddi 
çalışmalar var. Afrika ve Ortadoğu ülkeleriyle 
ticari işbirliğine yönelik yoğun girişimler var. 
Bununla birlikte, ihracatçı firmaların iç piyasa 
ayaklarını da oluşturmaları gerekir.

Katılım Bankaları’nın durumunu biraz daha 
açabilir misiniz? 

ABD Eski Merkez Bankası Başkanı bile yaşanan 
bu krizin son 100 yılda yaşanmış en büyük 
ekonomik kriz olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla, 
bu büyüklükteki bir kriz ekonomimizin tüm 
aktörlerini şöyle veya böyle, az ya da çok etkiler. 
Önemli olan bu süreci iyi yöneterek, tedbir 
alarak geçirmek. Krizi fırsata dönüştürebilmek. 
Bu açıdan bakarsak, Katılım Bankaları da 2001 
krizinden çok önemli dersler aldı. Biz tamamen 
reel sektöre kredi veririz. Reel sektörden 
alacaklıyızdır. Reel sektör  bu krizden çok büyük 
zararlar görmeyecek. Bu sebeple bizler de krizi 
minimum zararla atlatacağız. 
Ülkemizde krizin etkileri görülse de biz reel 
sektörü fonlamaya devam edeceğiz. Bizim 
reel sektörün zorluğunu paylaşmak gibi bir 
misyonumuz var. 
Türkiye Finans olarak krizden etkileneceğimizi 
düşünmüyorum. Aktif kalitemiz oldukça iyi. 
Likit pozisyonumuz da iyi durumda. Aynı 
zamanda ortağımız olan Ortadoğu’nun en 
büyük bankalarından NCB,  likidite açısından  
başka bir güvencemiz. Kaldı ki kriz yönetimi 
konusunda şerbetli de sayılırız. 

Son olarak, Türk finansal sektörüne ve reel 
sektöre krizle ilgili ne tavsiyeler verirsiniz?

Bu krizin Türkiye için getireceği risk döviz kuru 
açısından olabilir. Dövizle borçlanan birinin 
borcu, kur yukarı hareket ettiği zaman artıyor. 
Döviz geliri olmayanların, dövizle borçlanma 
yapmamasını öneriyorum. Böylece dövizde 
yaşanan bir dalgalanmadan olumsuz yönde 
etkilenmezsiniz. 
Türkiye özel sektörünün 120 milyar dolar dış 
borcu var. İlk bakışta bu ciddi bir rakam olarak 
görülüyor. Tabii öte yandan 300 milyar doları 
bulan dış ticaret hacmi olan bir ülke için bu 
rakam çok büyük bir rakam değil. Ama yine de 
dikkatli olmakta fayda var. 
Son olarak Türkiye Finans çalışanları ve katılım 
bankaları çalışanları asla olaylara karşı negatif 
bakış açısı geliştirmeyecek. Krizler bugün var, 
yarın da olacak. Korkuya hiç gerek yok, ancak 
tedbirli ve temkinli olacağız. İnançla, azimle, 
kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve ülkemize 
destek vermeye devam edeceğiz. 

G
Ü

N
C

EL
p

aylasim
@

tu
rkiyefin

an
s.co

m
.tr



9

B
İZ

D
EN

 H
A

B
ER

LE
R

p
ay

la
si

m
@

tu
rk

iy
ef

in
an

s.
co

m
.t

r

Birlikte, bugüne kadar tam 30.000 çocuğa ulaştık! Daha renkli ufuklar için eğitime desteğe devam!

V
isa, Türkiye Finans ve diğer üye 22 
Türk bankası, Türkiye’nin en önemli sivil 
toplum kuruluşlarından Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Toplum 

Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile işbirliği içinde “Renkli 
Ufuklar” projesini başlattı. 
“Renkli Ufuklar” projesi, mevcut eğitim 
olanaklarına katkı sağlama hedefiyle sınırlı bir 
girişim değil. Projedeki temel amaç, yaşam 
ve düşünme becerilerine katkı sağlarken, 
çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak 
ve onların bu potansiyellerini en iyi biçimde 
değerlendirebilmesine destek olmak.
Renkli Ufuklar projesi üç programı kapsıyor:
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından 
tasarlanan “Düşünebilen Çocuklar” ve “Kariyer 

Yolculuğuma Başlıyorum” programları ve                  
Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından tasarlanan 
“Nesilden Nesile” programı.
Hedef, bir yıl içinde toplam 11 bin çocuğun 
programlara katılımını sağlamak.  “Renkli 
Ufuklar” projesine, Visa ve üyesi 23 Türk bankası 
tarafından yılda 1 milyon YTL’nin üzerinde kaynak 
sağlanacak. 
Çocuklarımızın hayatını renklendirmek bizim 
elimizde; dünyalarını değiştirmek ise kendi 
ellerinde. Onlara verebileceğimiz en değerli 
hediye, dünyayı değiştirmek için gerekli araçlar 
ve desteğimiz. 
Renkli ufuklar projesi hakkında www.visa.com.tr 
adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çevreci çalışmalara hız veren ve bu amaçla 
birçok projeyi hayata geçiren Türkiye Finans’tan 
bir yenilik daha: E-posta yoluyla talep edeceğiniz 
hesap özetleri ile yılda yaklaşık 500 ağacın 
kesilmesini önleyebilirsiniz. Ayrıca hesap 
özetlerinizi e-posta ile almanız durumunda 
her e-hesap özeti başına 0.20 YTL kat puan 
kazanacaksınız.
E-hesap özeti talebinizi Türkiye Finans 
şubeleri, Türkiye Finans İnternet Şubesi ve 
444 2 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla 
yapabilirsiniz. 

Renkli 
Ufuklar 
Projesi

Daha Yeşil Bir Türkiye İçin 

               Özeti İş Başındae-hesap
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Türkiye’nin en yaygın şube ağına sahip katılım bankası Türkiye Finans, yıl başından itibaren hizmete 
açtığı 23 şube ile toplam şube sayısını 167’ye yükseltti. Şube sayısına paralel insan kaynakları 
yatırımlarını da sürdüren Türkiye Finans, yıl sonuna kadar 175 şubeye ulaşmayı hedefliyor. 

Artık Türkiye Finans kredi kartına bir telefonla yada bir tıkla ulaşabileceksiniz.

B
ölgesel ihtiyaç ve talepleri 
değerlendirerek yaygın hizmet 
ağını Türkiye geneline ulaştırmayı 
amaçlayan Türkiye Finans, 2008 

yılında her ay en az 3 yeni şube yatırımı  
gerçekleştiriyor. 2007 yılını 137 şube ile 
tamamlayan Türkiye Finans, yıl başından 
beri gerçekleştirdiği açılışlar ile toplam şube 
sayısını 167’ye yükseltti.  
Şubeleri aracılığı ile bölgesel kalkınmaya 
destek vermeyi hedefleyen Türkiye Finans, 
şube yatırımlarını da tüm Türkiye’yi kapsayacak 
bir anlayışla gerçekleştiriyor. İstanbul’daki 
toplam şube sayısını 63’e ulaştıran Türkiye 
Finans, Ankara’da da 13 şubeye ulaştı. Şube 
açılışlarına paralel olarak personel sayısını da 
artıran Türkiye Finans toplam çalışan sayısını 
ise 3057’ye yükseltti.  
Yeni şube yatırımları ile ilgili bir değerlendirme 
yapan Türkiye Finans Genel Müdürü 
Yunus Nacar, “Bankamıza ulaşan talepler 
doğrultusunda 2008 yılını 175 şubeye 
ulaşarak kapatmayı hedefliyoruz. Yeni 
açılacak şubelerimiz için altyapı ve fizibilite 
çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yıl sonuna 
kadar bu şubelerimizi de hizmete sokarak, 
Türkiye’nin en yaygın katılım bankası 
ünvanımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.  

Her geçen gün artan üye işyerleri, yeni kampanyaları 
ve masrafsız, komisyonsuz, vade farksız Nakit Avans 
hizmetiyle sektöründe bir ilki gerçekleştiren Türkiye Finans 
kredi kartına ulaşmak artık çok kolay. 
Türkiye Finans kredi kartının sunduğu ayrıcalıklı alışveriş 
keyfine sahip olmak için www.turkiyefinans.com.tr internet 
adresinden ya da 444 2 444 Müşteri İletişim Merkezi’nden 
kredi kartı ön başvurusu yapabilirsiniz.

Türkiye Finans 
167 Şubeye Ulaştı

Türkiye Finans Kredi Kartı 
Şimdi Size Çok Daha Yakın...
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Rahmet ve bereketle dolu bir Ramazan’ı geride 
bırakmanın mutluluğunu ve burukluğunu 
birarada yaşıyoruz. Ramazan ayı tüm yurtta 
çeşitli faaliyetlerle idrak edilirken  Ramazan’ın 
İstanbul’daki merkezlerinden biri her zaman 
olduğu gibi Feshane’ydi.

Her gün binlerce İstanbullu’nun ziyaret ettiği 
Feshane fuar alanında birçok önemli firma 
ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yaptı. Biz de 
Türkiye Finans olarak Feshane’de açılan 
şık tasarımlı standımızda müşterilerimizle 
buluşmanın mutluluğunu yaşadık.

Ramazan’da Feshane’deydik...

Türkiye’nin en yaygın şube ağına sahip 
katılım bankası Türkiye Finans, uluslararası 
para transferinde lider şirketlerden Western 
Union’ın acente ağına dahil oldu. Türkiye 
Finans’ın tüm şubelerinden Western Union’la 
yurt dışına para gönderilip alınabilecek.
Dünya çapında 200 ülke ve bölgede 355 bin 
acente lokasyonundan müteşekkil ağıyla para 
göndermek ve almak için hızlı, güvenilir ve 
kolay yollar sunan Western Union ile Türkiye 
Finans geçtiğimiz günlerde bir anlaşma 
imzaladı.
İki kurum arasında varılan anlaşmaya göre 
katılım bankaları arasında en fazla şube 
sayısına sahip olan Türkiye Finans’ın 167 
şubesinin tamamından Western Union’la, 
banka hesabına gerek olmadan yurt dışına 
veya Türkiye’ye para gönderilebilecek.
Western Union Para Transfer hizmetiyle 
Türkiye Finans şubelerinden yurt dışına Euro 
ve USD cinsinden para gönderilebilecek, 
yurt dışından gelen para da Türkiye’deki alıcı 

tarafından istenirse yine Euro veya USD olarak 
çekilebilecek. 
Western Union sistemi ile para gönderip 
almak için geçerli kimlik belgesiyle Türkiye 
Finans şubelerinden birine giderek form 
doldurmak yeterli. İşlem gerçekleştirildikten 
sonra para, alıcısı tarafından birkaç dakika 
içerisinde o ülkedeki herhangi bir Western 
Union acente lokasyonundan geçerli bir kimlik 
veya pasaport gösterilerek hiç bir masraf 
ödemeden çekilebiliyor

Western Union ile 
Hızlı Para Transferi 
Türkiye Finans’ta...

Para transferi 
anlaşmasını Aydın 
Gündoğdu (Türkiye 
Finans Genel Müdür 
Yardımcısı) ve  
Gonca Açıkalın  
(Western Union 
Güneydoğu Avrupa 
Bölgesi Başkan 
Yardımcısı) imzaladı.
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En sevdiği uğraşın edebiyat olduğunu söyleyen TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, buna rağmen 
bankacılık alanında kariyer yapmış. Ertürk, “Belki de benim hayatımın en büyük meydan 
okuması budur. Bu iki çok farklı aktiviteyi aynı hayat içinde bağdaştırabilmektir” diyor.

A
hmet Ertürk’ü Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu Başkanı olarak 
tanıdık. Medyada karşımıza sık 
sık bankaları denetleyen, halkın 
parasının hesabını soran kişi 
olarak çıktı. Paylaşım dergimiz için 

kapısını çaldığımızda, karşımızda bir bankacıdan 
çok daha fazlasını bulduk. 
Ahmet Ertürk’ün en az bankacılık kadar 
edebiyattan da anladığını, tefsirle ilgilendiğini, 
çok iyi bir roman takipçisi olduğunu ve bir 
şiir hayranı olduğunu öğrendik. Tefsir, şiir ve 
edebiyat Ertürk’ün içine öyle bir işlemiş ki, TMSF 
Başkanımız bankacılık mesleğini hayatının en 
büyük meydan okuması olarak kabul ediyor.

Kamuoyu sizi TMSF Başkanı olarak tanıyor.  
Ama sizin anlatımınızla Ahmet Ertürk kimdir?

Ahmet Ertürk, Malatya doğumludur. Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ni (Mülkiye) bitirmiştir. Bugünkü fikirlerinin 
şekillenmesinde ilk gençlik yıllarını geçirdiği 
Ankara’nın büyük etkisi olmuştur. Üniversite’den 
sonra İstanbul’a taşınmış ve finans sektöründe 
önemli görevler almıştır. Daha sonra Ankara’da bir 
süre çalışmaya başlamış ama bir türlü Ankara’yı 
sevememiş ve İstanbul’u terk edip Ankara’ya 
yerleşememiştir. Neyse ki, daha sonra İstanbul’a 
işini taşımayı başarmış ve finans sektöründeki 
görevine devam etmiştir. 2002 yılından beri de 
TMSF’nin başında görev yapmaktadır. 

EKO
N

O
M

İ
p

aylasim
@

tu
rkiyefin

an
s.co

m
.tr

  Ahmet Ertürk: 

“ TMSF sistemin 
sigortasıdır ”
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Neden Ankara’yı bir türlü sevemediniz?  
İstanbul’da olup da Ankara’da olmayan 
nedir?

Ankara öğrenciliğimin geçtiği kent. O nedenle 
bende yeri çok farklıdır. Lakin öğrencilikten sonra 
Ankara bana çok sıkıcı bir kent gibi görünmeye 
başladı. Aslında Ankara kent olamadı. Bürokrasi 
ile büyüyen bir kasaba havasında. Oysa İstanbul 
bir kent... Kültürel mirasları, sosyal hayatı ile eşi 
ve benzeri olmayan bir kent burası. 

Edebiyata ilgi duyduğunuzu biliyoruz. Bu 
alanda neler yapıyorsunuz?

Onu edebiyatla sınırlamamak lazım. Kitap okuma 
benim çocukluğumdan beri en büyük aktivitem 
olmuştur. Bu bir boş zaman aktivitesi değil, 
zamanın önemli bir parçası. Boş zaman değil. 
Hayatımın vazgeçilmez bir parçası. 
Kitaplara ilgimin benim iş yapma tarzıma, 
olaylara, mesleki ve hayat ilişkilerime yansıması 
oldu ve verdiğim bazı kararlarda belirleyici 
oldu. Okumanın sonucunda edindiğim dünya 
görüşü mesleğimde de bana çok büyük katkı 
sağladı. Genel hayat çizgimi sürdürmemi de 
buna borçluyum. Bunu hep hissettim. Edebiyatta 
bunun en büyük parçasıdır. Ayrıca şiir benim 
için çok önemlidir. Onunla ilişkimi her zaman 
sürdürdüm. Tabii, hep okuyucu olarak. 

Dostoyevski romanlarında 
hayata dair cevaplar buluyorum
Sizi en çok etkileyen, en sevdiğiniz  edebiyat-
çılar kimler?

Şair olarak Türk şairleri daha çok tercihim. 
Geçmişten bugüne gelirsek, Yahya Kemal’i çok 
severim. O kuşağın önemli bir şairidir. Onun 
dışında Necip Fazıl’ın bazı şiirlerini çok severim. 
Bütün şiirleri değil… Benim favori şiirlerim Necip 
Fazıl’ın ilk dönem şiirleridir. Daha sonra biraz 
şiirden uzaklaşıp misyon duygusuyla hareket 
etmiş gibi geliyor bana. Yine son dönem 
şairlerinden Sezai Karakoç  favorimdir. İsmet Özel 
belki de en favori şairimdir. Çok severim. Cemal 
Süreya, Ece Ayhan, Edip Cansever, Turgut Uyar, 
bunlar hep iyi şairler ve sevdiğim şairlerdir. Fırsat 
buldukça şiir kitaplarını dönüp okumaktan zevk 
alırım.
Romanda batı romanı tercihimdir. Türk 
romancılığı da son dönemlerde çok iyi. Klasik 

Rus romancılardan Dostoyevski 
benim için dünyanın en büyük 
romancısıdır. Onun romanlarını 
dönüp dönüp okumak isterim. 
Mesela Cinler en favori kitabımdır. 
Alman Thomas Man, Amerikan 
romancılarından  John Dos 
Passos, Türkiye’den de Ahmet 
Hamdi Tanpınar favorilerim 
arasındadır. Tanpınar romanlarını 
çok okurdum. Benim okumaya 
başladığım zamanlar daha popüler 
olmamıştı. Oğuz Atay’ın belki 
de hiç tanınmadığı dönemlerde 
“Tutunamayanlar” romanı benim 
en sevdiğim kitaplardan birisiydi. 
Belki de ilk onu keşfedenlerden 
biriyimdir. 
İhsan Oktay Anar çok önemli bir 
romancıdır. Elif Şafak yine öyle…  
Şehrin Aynaları, Araf, Baba ve Piç 
ilginç romanlardır. 

Risk yönetilebilen bir şeydir
TMSF’nin Türk Bankacılık Sektörü’ndeki önemi 
nedir? 

TMSF 1983 yılında Özal döneminde sisteme 
giriyor. TMSF sistemin güvencesi ve sigortasıdır. 
Finans sistemi ise bir ülkedeki ekonomik sistemin 
kalbidir. TMSF Bankacılık sektörünün kurallarını 
belirleyerek, oyunun çizgilerini çizer. Kurallara 
uyulmasını sağlar, denetler ve uymayanları 
cezalandırır. Halk adına, onun mevduatlarının 
denetimini yapar. 
Şayet bir ülkede ekonomik sistem bozulursa, o 
toplumda ahlaki anlamda çökme yaşanır. Finans 
sisteminin çökmesi güvenlik ve benzeri sorunların 
ortaya çıkmasına da neden olur. İşte TMSF 
finans sisteminin sağlıklı işlemesini sağlar. 2002 
yılında yapılan değişikliklerle özerk bir yapıya 
bürünmüştür. Bizden önce bankalar servet 
dağıtım araçları gibiydi. Krediler hak edenlere 
değil, zengin edilmek istenenlere veriliyordu. Biz 
bu sisteme son vererek piyasanın doğru düzgün 
çalışmasını sağladık. 

Batık bankalar Türkiye’ye ne kaybettirdi?

Bu bankalar öncelikle toplumda ahlaki çürümeye 
neden oldu. Ama finansal olarak da çok büyük 
hasarlar verdi. Banka sistemini finanse etmek için 

Katılım bankaları her 
ne kadar evrensel 
finans sistemine 
uyum gösterse de, 
her şeye rağmen 
o özgün ruhu 
korumak zorundalar. 
O özgün ruh, onları 
2001 krizinde ayakta 
tutan ruhtur. 



14

bizim hazineden kullandığımız kaynağın bugün 
ulaştığı rakam 75 milyar dolar. Bizim bugüne 
kadar tahsil ettiğimiz rakamlar 17,5 milyar 
dolardır. Tabi bu 75 milyar doların içinde faizde 
var. O faizi dışarıda tutarsanız ana para 26 milyar 
dolardır. Ana parayla kıyaslarsanız, tahsil edilen 
rakam gayet iyidir. Ama Hazine’nin uyguladığı 
faizi göz önüne alırsanız, yüzde 25 gibi bir geri 
dönüşüm yakaladığımızı görürsünüz. Bu da iyi bir 
rakamdır. Çünkü dünyada bu tür krizler yaşamış 
ülkelerde yüzde 25’ler zor yakalanır. Bazen yüzde 
10’un da altında olabilmektedir. 
Bu rakam zaten neyi kaybettiğimizin çok açık bir 
göstergesi. Ama 2004’ten sonra TMSF’nin etkin 
çalışmasıyla bu maliyetin bir kısmı karşılanabildi. 
Bu etkin çalışma olmasaydı bu rakamın tamamı 
toplumun sırtına yüklenmiş olacaktı. 

TMSF benzeri kuruluşlar dünyanın başka 
ülkelerinde mevcut mu? Yetki açısından 
dünyadaki örnekleriyle karşılaştırır mısınız?

Biraz önce bahsettik. TMSF benzeri kuruluşlar, 
mevduatı sigorta eden, banka sisteminin 
başarısızlıklarıyla uğraşan kuruluşlar, gelişmiş 
bütün ülkelerde var. Belki geri kalmış ülkelerde 
olmayabilir. 
Bu gerçek, TMSF benzeri kuruluşlara her 
ekonominin ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Son 
olarak ABD’de yaşanan finansal krizde ABD’nin  
TMSF muadili olan kuruluşu bankalara el koydu. 

Katılım bankaları 
ruhunu korumalı
Katılım Bankaları’nı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kariyerimin önemli bir bölümü o sektörde 
geçti. Benim için önemli bir tecrübeydi. Çünkü 
Türkiye’nin kötü yıllarına denk geldi. Türkiye’nin 
ortaçağı dediğimiz o yıllar, katılım bankalarını, o 
günkü özel isimleriyle Özel Finans Kurumları’nı 
da çok olumsuz etkilemişti. Olumsuz etki 2001 
yılında zirveye ulaştı. Sistemin içindeki bir oyun-
cunun batması, sisteme çok büyük zarar verdi. 
Biraz önce bahsettiğimiz güven kaybı yaşandı. 
Belki o güne kadar sektör yöneticilerinin, sek-
tör sermayedarlarının hiç ihtimal vermediği, hiç 
düşünmediği bir sonuç ortaya çıktı. O dönemde, 
ben de dahil, şöyle düşünülüyordu: “Bu sistem 

EKONOMİ
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İçimde kalan, yapmak istediğim şeyler var. Belki bir liste yaparsak. Bunlar 
içinde içimde kalan şey; iyi bir müzik dinleyicisiyim ama müziğin özellikle 
kaliteli müzik enstrümanlarından birini icra etmek istemişimdir. Ama sanırım 
bunun için çok geç. İçimde ukde kalan şeylerden birisi o olacaktır. Mesela 
bir piyano çalmak ya da klasik sazlardan birisini çalmak… Bilmiyorum 
ölmeden önce yapabilir miyim? Ama isterdim. 

bankacılık sisteminin ge-
leneksel yollarından daha 
farklı bir yöntem ve ruhla 
çalışıyor. O nedenle daha 
sağlam. Orada geçerli olan 
bazı zaaf ve eksiklikler bu 
kurumlarda geçerli değil.“
Sonra görüldü ki, mevduat 
sahibinin, yani bu sektörün 
risklerini alan kişinin moti-
vasyonu hiç değişmiyor. Yani 
bir güven kaybı oluştuğunda, 
bankalardaki mevduat sa-
hiplerinin reaksiyonu ney-
se, katılım bankalarının 
mevduat sahiplerinin reak-
siyonu da aynı. Ama her 
şeye rağmen şu farkı inkar 
edemeyiz ve sistemin en 
büyük gücü oradan geliyor: 
Diğer kuruluşlarda olmayan 
manevi bağ...  Bankalarda 
başarısızlık haberlerinin 
yayıldığı günlerde, kartopu 
gibi büyüyen bir mudi paniği, burada kontrol 
edilebildi. Sektör yöneticileri, bu paniği kontrol 
altına alabildiler. Katılım bankaları her ne kadar 
evrensel finans sistemine uyum gösterse de, her 
şeye rağmen o özgün ruhu korumak zorundalar. 
O özgün ruh, onları 2001 krizinde ayakta tutan 
ruhtur. 

Risk hiçbir zaman sıfırlanmaz
TMSF başkanı olarak Türk bankacılık sektörünü 
nasıl buluyorsunuz? Artık temellerin sağlam 
olduğunu ve risklerin minimuma indiğini 
söyleyebilir misiniz?

Biz, güvenin oluşmasına ve sürdürülebilmesine 
katkıda bulunduk. Tabi banka sisteminin de 
kendine çeki düzen vermesi sayesinde artık 
bu güven oluştu. Ama riskin sıfırlandığını hiçbir 
zaman söyleyemeyiz. Bankaya para yatıran 
adam da, sistemin oyuncuları da bunu bilmeli. 
Herkes risk değerlendirmelerini kendi ölçekleri 
içinde yapmak zorunda. Güvenin oluşması, 
istikrarın oluşması bunu dışlayan bir şey değil. 
Risk bu sistemin özünde var. Üstlenilmesi veya 
üstlenilmemesi tercihi, hem mevduat sahibi 
tarafından, hem de banka açısından başlangıçta 
verilmesi gereken bir karardır.
Sistemin  olgunluğu  ve oturmuşluğu, riskin 
tamamen elimine edilmesi değil, riskin daha

Ahmet Ertürk Kimdir?

“Ölmeden önce muhakkak yapmalıyım” 
dediğiniz hayaliniz nedir?

TMSF Başkanlığı’na 
gelmeden önce 
Sermaye Piyasası 
Kurulu üyeliği, 
Albaraka Türk genel 
müdür yardımcılığı, 
Türk Denizcilik 
İşletmeleri genel 
müdür yardımcılığı, 
TÜSİAD genel 
sekreter yardımcılığı 
ve Maliye Bakanlığı 
müfettişliği yapan 
Ertürk, 1953 Malatya 
doğumlu. Ankara 
SBF mezunu. 
Ekonomi ve finans 
konularındaki 
çalışmalarının yanı 
sıra Muhammed 
Esed’in “Kur’an 
Mesajı” adlı meal-
tefsirini, şair Cahit 
Koytak ile birlikte 
Türkçe’ye çevirmiş 
bir isim. 

şeffaf bir şekilde, daha açık bir şekilde 
taraflara sunulmasıdır. Ve herkesin kendi 
risk değerlendirmesini yaptıktan sonra kendi 
bireysel finansal tercihini yapması gerekir. 
Finans kurumları açısından da bu böyledir. 
Finans kurumları riskten kaçınan ya da riski 
tamamen sıfırlayan kurumlar olamazlar. Böyle 
bir nitelikleri yok. Böyle olurlarsa zaten finans 
kurumu olmaktan çıkarlar. Ama riski iyi yöneten 
kurumlar olmak zorundalar. Risk elimine edilen 
ve tamamen ortadan kaldırılan bir şey değil, 
yönetilebilen bir şeydir. Bugün bizim geldiğimiz 
nokta, finans sisteminde, riskin iyi yönetilmesi 
gerektiğinin kabul edildiği bir noktadır. 
Elbette 2002’ye göre çok çok iyi durumdayız.
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“ Bankanın 

   yurtdışına 

   açılan 

   penceresiyiz ”
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üreselleşme dinamiklerinin en 
yoğun hissedildiği sektör kuşkusuz 
ki, finans sektörü. Zaten son yıllarda 
yaşadığımız krizler bunun açık bir 
göstergesi. Bir ülkede başlayan 
finansal kriz, bütün ülkelerin 

finansal ve sosyal yaşamını etkiliyor. Kısacası, 
Türkiye Finans Uluslararası Finansal Kurumlar 
Müdürü Fatih Bulaç’ın da belirttiği gibi, küresel bir 
dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyada bankaların 
yurtdışındaki finansal aktörlerden kopuk hareket 
etmesi beklenemez. İşte, Türkiye Finans’ın 
yurtdışına açılan penceresi de Uluslararası 
Finansal Kurumlar Müdürlüğü. Bu bölümün 
başında ise Mehmet Fatih Bulaç bulunuyor. Bu 
sayımızda “Bankamızdan” bölümünde, bankanın 
yurtdışına açılan penceresini tanımak istedik. 
Fatih Bey’e bölümün işlevini sorup, ekibi tanıdık.

İlk olarak soralım, Uluslararası Finansal 
Kurumlar Müdürlüğü denildiği zaman akla ne 
geliyor?

Bizim iki tane ana sorumluluğumuz var.

Bunlardan bir tanesi, muhabir ilişkileridir. Muhabir 
ilişkileri; yurtdışındaki bankalarla iletişim kurmak, 
onlarla ilişkiye geçmek ve bankalarımızın faali-
yetlerini yürütmektir. Netice itibari ile bankalar 
ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık ederler. Bu 
ithalat - ihracat işlemleri için de yurtdışındaki 
bankalara ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla bizim 
Müdürlüğümüz yurtdışındaki bankalarla ilişkileri 
sağlar, onlarla ilişkiler geliştirir ve var olan 
ilişkileri yönetir.  İkinci ana fonksiyonumuz ise 
yatırım bankacılığıdır. Murabaha sendikasyonları 
yaparız. Geçen sene 11 ve 16 bankanın katıldığı iki 
sendikasyon gerçekleştirdik. 

“Yurtdışına pazarlama yapıyoruz”

Murabaha sendikasyonu ne anlama geliyor, 
açabilir misiniz?

Bir bankanın önderliğinde birden fazla 
bankanın, bankamıza borç vermesidir. Bir 
lider banka seçiyorsunuz, diğer bankalarla 
iletişim sağlıyorsunuz. Dokümantasyonu siz 
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Mehmet Fatih BULAÇ

Türkiye Finans 
Uluslararası Finansal 
Kurumlar Müdürü 
Mehmet Fatih 
Bulaç birimini şu 
sözlerle tanıtıyor: 
“Müdürlüğümüz 
bankanın yurtdışına 
açılan penceresidir. 
Bankamızı yurtdışına 
bizim Müdürlüğümüz 
üzerinden tanıtıyor ve 
takdim ediyoruz. Biz 
aslında bir bakıma 
yurtdışına pazarlama 
yapıyoruz.”
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takip ediyorsunuz. Her türlü detayı incelemek 
zorundasınız. Sonrasında bankanızın uluslararası 
piyasalardan fonlanmasını sağlıyorsunuz. Mu-
rabaha sendikasyonunun konvansiyonel ban-
kacılıkta gerçekleşen sendikasyondan farkı var. 
Borçlanacak banka murabaha sendikasyonunda 
katılımcı bankalardan parayı direkt almıyor. 
Bu aşamada metal borsaları devreye giriyor. 
Düzenleyici banka, borç verecek bankalardan 
parayı metal borsasında spot alım yapıp, 
vadeli satarak dönüştürüyor ve yine aynı usulü 
takip ederek borçlu bankaya aktarıyor. Elbette 
bunun detayları da var, ama kısaca bu şekilde 
gerçekleşen bir yapı sözkonusu.
Geçen sene elli milyon euro bir yıl vadeli bir 
murabaha sendikasyonu işlemi gerçekleştirdik. 
Hemen sonrasında iki yıl vadeli 16 bankanın 
katıldığı bir başka murabaha sendikasyonu 
gerçekleştirdik. Yatırım bankacılığına sendikas-
yonu ekleyebiliriz. Bunun yanısıra iki taraflı 
borçlanmalar da gerçekleştiriyoruz. Bunlar 
birden fazla bankanın katılımı ile gerçekleşen 
değil, bir banka ya da iki bankadan aldığımız 
borçlardır. Bunları da biz yapıyoruz. Yatırım 
bankacılığı adı altında ülke kredileri işlemlerimiz 
var. Bu, müşterilerimizin fonlanmasını sağlayan 
bir enstrüman. Kısacası, müdürlüğümüz hem 
yatırım bankacılığı icra eden hem de muhabir 
işlemleri gerçekleştiren bankanın yurtdışına 
açılan penceresidir. Bankamızı yurtdışına bizim 
müdürlüğümüz üzerinden tanıtıyoruz. Bankamızı 
yurtdışına takdim ediyoruz. Biz aslında yurtdışına 
pazarlama yapıyoruz. 
 
Peki, Türkiye Finans’ın yurtdışına ayırdığı fon 
ne kadardır?

Türkiye Finans bu konuda masraftan kaçmıyor 
ve uluslararası banka olma yolunda çok ciddi 
adımlar atıyor. Bunun en güzel örneği son 
dönemde gerçekleştirdiğimiz NCB ortaklığıdır. 
Bu da bizi uluslararası arenada çok güçlendiriyor. 
Tabi bu ilişkileri oturduğumuz yerden yapmıyoruz. 
Çantamızı, dokümanlarımızı elimize alıyoruz, 
yurtdışına çıkıyoruz. Bir program belirliyoruz. 
Şubelerimizden gelmiş ve gelecek işlemler 
doğrultusunda hangi bölgede zayıfsak o bölgeye 
ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımla 
beraber, bankamızı anlatıyoruz. Bizim onlara ne 
kadar ihtiyacımız varsa onların da bize ihtiyacı 
var. 

Bankalar neden buna ihtiyaç duyarlar? Bir 
banka neden kendi iç dinamiklerini yurt dışına 
açmak ister?

Küresel bir dünyadayız. Sınırlar önemini yitiriyor. 
Türkiye’nin dış ticaret hacmi 200 milyar doları 
geçti. Yoğun ithalat ve ihracat yapan bir ülkenin 
elbette ki yurtdışındaki firmalarla ve dolayısıyla 
yurtdışı bankalarla ilişkileri vardır.
Global bir dünyada yaşıyoruz. Siz böyle bir 
ortamda kapınızı yurtdışına açtıysanız, liberal bir 
ekonomi uyguladığınızı iddia ediyorsanız bu tür 
şeylere karşı koymanız çok da mümkün değil. 
Bir ithalat işlemi gerçekleştiriyorsanız yurtdışına 
para göndereceksiniz demektir. Bu para da 
bankalar üzerinden gönderilir. Bankalar devreye 
girer. Örneğin, benim müşterim Çin’den 
ithalat yapacaksa bana ihtiyacı vardır. Çünkü 
ben o paranın Çin’de ki bankaya transferini 
yapmak zorundayım. Çin’deki bu bankanın bizi 
tanımasını sağlıyoruz. 

Türkiye Finans Uluslararası Finansal Kurumlar Müdürü Mehmet Fatih Bulaç ve ekibi: 
(Soldan sağa) Sami Bozdağ , Mustafa İbcioğlu, Ceyda Erdem, Fehmi Tutulmaz, 
Erhan Demirtaş, Ayla Akman, Ahmet Harun Baştürk

Uluslararası 
Finansal Kurumlar 
Müdürlüğü 
faaliyetlere 3 
kişiyle başlamış. 
Bugün ise 
ekip 8 kişiye 
ulaşmış. Fatih 
Bulaç “Gittikçe 
büyüyoruz. Ekip 
olmaya çok 
önem veriyoruz. 
Başarımız da, 
başarısızlığımız da 
ortaktır” diyor. 
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Peki, kendinizi nasıl anlatıyorsunuz?

Bir ay öncesinden randevular alınıyor. Aktif 
büyüklüğümüzden bahsediyoruz. Bankamızın 
toplamış olduğu fonlardan, kullanmış olduğu 
kredilerden bahsediyoruz. Özetle bankamızın 
finansallarından bahsediyoruz. Biz hangi kon-
jonktürde bankacılık yapıyoruz? Biz kimiz? Biz 
kimin bankasıyız? Ülke riskimiz nedir, politik 
riskimiz nedir? Bu ve benzeri sorulara verdiğimiz 
cevaplarla bankamızı muhabir bankalara takdim 
ediyoruz. 

“Dünyayı üçe böldük”
Avrupa’da birçok banka var. Giderken neye 
dikkat ediyorsunuz? Kimlerle görüşeceğinizi 
neye göre belirliyorsunuz? 

Bizim iş yaptığımız bankalar genelde ticari 
bankalardır. Ama bundan da önemlisi geçmiş 
tecrübesi olan, itibar sahibi bankaları seçiyoruz. 
Bu işlemleri yapabilme kapasitesine sahip 
bankalara odaklanıyoruz. Neticede o banka 
ile bir ilişki gerçekleştireceksiniz. Kapasitesi 
nedir, ne tür işlemler gerçekleştirmiş bunlara 
dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi ki öncesinde bir 
araştırma yapıyoruz. 
Bölge müdürlüğü sistemi uyguluyoruz. Dünyayı 
ülkeler bazında üçe böldük. Üç tane de bölge 
sorumlumuz var. Her sorumlunun yardımcısı da 
o bölgeye bakıyor. 

Örneğin İtalya birinci bölgeye aitse 
bu bölgeye üçüncü bölge bakmaz. 
Mesela Latin Amerika ile çok dış ticaret 
hacmimiz yok. Ya da Avustralya ile 
çok fazla bir ilişkimiz yok. Burada 
ana parametremiz Türkiye’nin dış 
ticaret hacmini yoğun olarak paylaş-
tığı coğrafyalardır. Türkiye’deki veri-
lere bakarak özellikle bu ülkeleri 
seçiyoruz. Örneğin Ortadoğu, Kuzey 
Afrika, Uzakdoğu birinci bölge, ikinci 
bölge Amerika,  Avrupa üçüncü bölge. 
Almanya ve İtalya Türkiye’nin halihazırda 
en önemli ticaret ortaklarından ve bu 
yüzden Avrupa’yı başlıbaşına ele aldık. 
Bizim ana fonksiyonumuz muhabir 
ilişkileridir. İlişkilerin sağlıklı yürümesi 
açısından yakın temas çok önemlidir. 
O bölgenin sorumlusu zaman içeri-
sinde artık her şeyi paylaşıyor hale 

geliyor. İş ilişkisinden ziyade arkadaşlık 
seviyesine geliyor.  Biz ilişkiyi kurmakla beraber 
yönetmek zorundayız. Bir süre sonra rotasyon 
yapıyoruz. 2 senede bir körlük olmasın diye 
çapraz dönüşümler yapıyoruz, başka bölgedeki 
arkadaşımızı diğer bölgeye kaydırıyoruz. 

Uluslararası ilişkileri koordine etmenin yanında 
uluslararası bilgi birikimini Türkiye’ye taşıma 
gibi bir durum söz konusu mu?

Biz uluslararası bütün gelişmelerden sorumlu-
yuz. Bu teknoloji de olabilir. Ama daha çok 
finansal piyasada neler olduğunu takip ediyoruz. 
Araştırmalarımızı yeri geldiği zaman üst 
yönetimimize raporluyoruz. 

Örneğin mortgage krizinin Türkiye’ye yan-
sımalarının ne olacağı sizden geçiyor öyle 
değil mi?

Üst yönetimimiz dönem dönem düzenlediği 
toplantılarda bizim de içinde olduğumuz bazı 
müdürlüklere dünyada ki finansal gelişmeleri 
sorarlar. Onlara gerekli açıklamaları elimizden 
geldiğince yapmaya çalışırız. Bugün dünyanın 
içinde bulunduğu global bir kriz söz konusu. Bu 
Türkiye’yi direkt etkileyebiliyor. Biz de bu etkinin 
ne olabileceği ve şiddeti konusunda raporlar 
sunuyoruz, tahminler yapıyoruz.

BANK AMIZDAN
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Siyasi istikrarın önemi 

Türkiye’nin şu anki durumunu nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu 2 başlık 
altında ele alabiliriz: Global kriz ve siyasi 
gelişmeler.  Siz bir banka ile ilişki kurduğunuzda 
bankanın içinde bulunduğu durum çok önemlidir. 
Bir banka bizimle ilişki kuracağı zaman elbette 
bankamızdaki gelişmeleri takip eder. Ama 
bununla beraber, ülke riski denen bir şey var. 
Biz bazen Türkiye’de siyasi alanda yaşanan 
gelişmeleri yurtdışındaki arkadaşlarımıza 
anlatmakta inanın büyük zorluklar çekiyoruz. 
Biz her şeyi yalın hali ile anlatmaktan ziyade 
kendi yorumumuzu da ekleyerek karşımızdakine 
yumuşak geçişlerle ifade ediyoruz. 
Bankayı var eden müşteridir. Bir bankayı 
ayakta tutan en önemli unsurların başında 
mevduat gelir. Diğer taraftan tabii ki bankanın 
özkaynağıdır. Müşteriler bu tür durumlarda 
bekle gör politikası izlerler. Bir ülkenin ekonomisi 
açısından siyasi istikrar çok önemlidir. Siyasi 
istikrarın bozulması yabancı yatırımcıyı 
ürkütecektir. Yabancı yatırımcılarla beraber yerli 
yatırımcılar da beklemede kalırlar. Şu an itibari 
ile herşeye rağmen çok ciddi bir kriz olacağını 
öngörmüyoruz. Bir şekilde riskler tasfiye edildi. 
Bugün yabancı yatırımcılar  yerli yatırımcıdan 
daha sağlıklı düşünüyorlar. Çünkü onlar 
Türkiye’nin geleceğini satın alarak yatırım 
yapıyorlar. Onlar Türkiye’nin 10 – 15 yıl sonrasını 
düşünerek  yatırım yapıyorlar. Telekomünikasyon 
alanında olsun, bankacılık alanında olsun…

Peki, Türkiye Finans’ın yurtdışında şubesi var 
mı?

Yurtdışında şube(leri)miz olmasını istiyoruz. 
Bunun içinde şu anda çalışmalarımız devam 
ediyor. Biz sürekli büyüyen bir bankayız. 
Önümüzde ki beş yıllık stratejik planımızda üç 
ayrı ülkede birer şube açma fikrimiz var. 

Türkiye Finansın teknolojisi bunun için yeterli 
mi?

Kesinlikle…

Kaç tane muhabir bankanız var?

Bugün itibari ile 123 ülkede 495 muhabirimiz 

var. Yani yaklaşık 500 muhabirimiz 
var. Muhabir banka ne demektir? Bu 
kavramı biraz daha açmakta fayda var. 
Benim yurtdışındaki işlemlerimi adeta 
benim şubemmiş gibi benim adıma 
gerçekleştiren, takip eden bankadır 
muhabir ve dolayısıyla çok değerlidir. 
Bir ithalat işlemim varsa ve ben bunun 
bedelini müşterim adına,  direkt 
karşı taraftaki ihracatçının bankasına 
gönderiyorsam, işte o banka benim 
muhabir bankamdır. 

Dış ticaret ilişkilerinde hangi ülkeler 
öne çıkıyor?

Türkiye için öne çıkan ülkelerden 
İtalya ve Almanya çok önemli. Çünkü 
buralar Türkiye’ye çok yoğun ihracat 
yapıyor. Tabi Amerika da önem 
teşkil eden ülkelerden. Türkiye her 
ne kadar Avrupa Birliği rotasında 
ilerliyorsa da yine de piyasa ağırlıklı 
olarak dolarize durumdadır  ve bu 
nedenle Amerika’daki büyük muhabir 
bankalarda dolar hesaplarımız 
bulunmaktadır. 

İlk gittiğiniz ülke hangisi?

Benim gittiğim ilk ülke Hollanda. 9 
senelik bankacılık hayatımda yaklaşık 
40 ülkeye gittim. En az 2000 tane 
bankacı ile tanıştım. Avrupa çok 
güzel ama Türkiye de çok güzel. 
Biz kendimize yazık ediyoruz. Çok rahat 
Avrupa’nın ikinci veya üçüncü büyük ülkesi 
olacak konumdayız, bu kapasite ve potansiyele 
fazlasıyla sahibiz. İtiraf etmeliyim ki ülkemizdeki 
insan kaynağı ve servis gücü tartışmasız birçok 
Avrupa ülkesinden fersah fersah ötede. 

Son olarak, ekibinizin 8 kişi olduğundan 
bahsettiniz. Peki, işe alma kriterleriniz 
nelerdir? 

Çok iyi İngilizce arıyoruz. Bizimle çalışmayı arzu 
eden arkadaşlar hareketli olmalı, kendini sürekli 
geliştirmeli, yenilemeli, esnek olmalı ve dahası 
ulusal ve uluslararası gelişmeleri sürekli takip 
etmelidir. Arapla Arap, İngilizle İngiliz olmalı. 
Tabi ki meraklı olmalı ve antenleri asla kapalı 
olmamalıdır.

1975 Mardin 
doğumlu olan 
Mehmet Fatih 
Bulaç bankacılık 
hayatına bugünkü 
adıyla Bank Asya’da 
başlamış. Yaklaşık 
2 yıldır Türkiye 
Finans’ta hizmet 
veren Bulaç, Uludağ 
Üniversitesi İngiliz 
Dil ve Edebiyatı 
mezunu. Fatih 
Üniversitesi’nde 
yüksek lisans da 
yapan Fatih Bulaç, 
evli ve iki çocuk 
babası. 
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Türk Futbolu’nun hak ettiği 
övgüyü alamama konusunda 
lideri belki de. Kimine göre 
nöbetçi golcü... Kimine göre 
kurtarıcı... Turkcell Süper Lig’de 
2007-2008 sezonunun gol kralı, 

EURO 2008’in mucize takımı Türkiye’nin en 
golcü ismi. Şöyle bir durun ve düşünün, tüm bu 
başarıları, milyon eurolara alınmış bir yabancı elde 
etse, kimbilir bu ülkede nasıl baştacı edilirdi? 

Semih Şentürk’ten söz ediyoruz. Fenerbahçe ve 
A Milli Takım’ın güleç yüzlü golcüsünden...
Bir sene içinde elde ettiği başarıların ışığında, 
öncelikle 2007-2008 sezonununun kendisi için 
nasıl geçtiğini soruyoruz, başlıyor anlatmaya:
- Bireysel olarak en başarılı sezonumu geçirdim. 
Ligde gol kralı olmam, EURO 2008’de geldiğimiz 
nokta çok önemliydi. Çok büyük mutluluklar 
yaşadım. Unutulmaz anlar oldu benim için. Ancak 
sonuçta futbol bir takım oyunu. Takım olarak 

KRALIN 
HİKAYESİ...

Gollerin de kralı, sabrın da... Yıllarca yedek kulübesinde oturdu, yılmadı, pes etmedi, 
çalıştı. Bu azim, onu Türk Futbolu’nun zirvesine taşıdı.
Ama bazıları hala onun kalitesini tartışıyor. Ama herşeye kulak tıkayan Semih gollerini 
sıralamaya devam ediyor. İşte kral, işte öyküsü...
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Sonuçta futbol 
bir takım oyunu. 

Takım olarak 
gelinen nokta her 

şeyin üzerinde.

gelinen nokta her şeyin üzerinde. Fenerbahçe 
ile şampiyonluğu kaçırmamız, benim sevincimi 
gölgeledi. Sezonu şampiyon tamamlasak, 
kusursuz bir yıl geride kalmış olacaktı.

Uzun yıllar kulübede oturdu. Dokuz sezon 
boyunca bir çok hoca ve yabancı futbolcu ile 
çalıştı. “Bu yıllar sana ne kazandırdı?” diye 
soruyoruz Semih’e...

17 golcü ile birlikte forma giymişim. Bunların 
arasında dünyanın sayılı isimleri vardı. Örneğin 
Anelka, örneğin Van Hooijdonk... Sadece 
futbolda değil, hayatın genelinde gelişime açık 
olmak gerektiğini, her gün çıtanın bir adım 
daha ilerlemesinin şart olduğunu düşünürüm. 
Fenerbahçe’deki her sezonumda, birlikte 
oynadığım her oyuncudan bir şeyler öğrendim. 
Öğrenmeye de devam ediyorum.

“Peki bu süre içinde en iyi anlaştığı futbolcu 
kim?” 

Aslında ayrım yapmak çok doğru olmaz. Her 
arkadaşımla bir şeyler paylaştık. Ama saha 
içine bakıldığında Alex’i ayrı bir yere koyuyorum. 
Fenerbahçe’ye geldiği günden beri  hep çok 
iyi anlaştık. Sahada aynı dili konuştuğumuzu 
hissediyorum. Top ona geldiğinde, ne 
yapmak istediğini biliyor, ona göre 
pozisyon alıyorum. O da, bakmadan benim 
hareketlendiğim yere paslar atıyor. Sanki 
aramızda sözsüz bir iletişim var. 

 Türkiye Ligi’nde bekleneni 
veremedi Fenerbahçe ama 
Şampiyonlar Ligi’nde müthiş 
bir grafik çizdi. Şampiyonlar 
Ligi, transferde futbolcular 
için bir tercih unsuru 
olarak dikkat çekiyor. 
Şampiyonlar Ligi’nin na-
sıl bir arena olduğunu 
soruyoruz, gözleri par-
lıyor...

Şampiyonlar Ligi şu an için 
Avrupa’nın en önemli futbol 
organizasyonu. En iyiler arasında 
yer almak tabi ki büyük bir keyif. 
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 
olarak bu müthiş arenada çok 
başarılı olduk. Şampiyonlar Ligi’nde 
4 takımın da ülke şampiyonu olduğu 
tek gruptan çıkıp, Sevilla gibi 2 

kez üst üste UEFA Kupası’nı almış bir takımı 
eledik. Chelsea’yi de elimizden kaçırdığımızı 
düşünüyorum. Biraz daha tecrübeli olsak, bana 
göre finale kadar gitmemiz için bir engel yoktu. 
Ama artık ok yaydan çıktı diye düşünüyorum. 
Fenerbahçe için bu hedefler uzakta değil. Çok 
kaliteli bir hocamız, çok iyi bir kadromuz var. 
Avrupa’da Fenerbahçe’nin daha ileriye gitmemesi 
için hiçbir sebep göremiyorum. 

Kulübeden girip attığı goller nedeniyle 
“nöbetçi golcü” ilan edilmiş. Ama sevmiyor bu 
yakıştırmayı...   Başlıyor anlatmaya:

Nöbetçi golcü değil, Fenerbahçe’nin gerçek 
golcüsü olmak istiyorum. Bunun için de çok 
çalışıyorum. İlk 11’de olsa, yedek de olsa 
oynadığım her karşılaşmada golü ve takımımı 
düşünürüm. Kısmetimde hep yedek başlamak 
olduğundan, oyuna girersem ne yapacağımı 
düşünürüm. Oyunu ve rakibi iyi izleyip girersem 
ne yapıp ne yapamayacağımı planlarım. Oyuna 
girdiğimde de çoğunlukla başarılı olup gol 
attığımdan bana nöbetçi golcü denmesini 
yadırgamıyorum. Ama dikkat edilmesi gereken 
bir nokta var. Takım mağlupken ya da gol atması 

gerekirken oyuna alındığımda oyun 
sistemi de tam benim istediğim gibi 

oluyor. Ben çalım atıp adam geçip 
tek başına pozisyon yaratan bir 
futbolcu değilim. İlk 11’de genelde 
benden hep bu beklendi. Takımımın 
gol yedikten sonra ortaya koyduğu 

oyun sistemi olsa, ilk 11’de 
başladığım her karşılaşmada 

da gol atarım.

    Ya Şampiyonlar Ligi’ndeki 
en unutulmaz maç?

  Sevilla maçlarını birbirinden 
ayırmıyorum. İstanbul’daki 
maç 2-2 giderken, son 
dakikalarda galibiyeti 
getiren golü attım. Öyle bir 
coşku oldu ki statta, adeta 

tribünler çökecek gibi 
oldu. Ama İspanya’daki 
maç rüya gibiydi. Maçın 
henüz 15 dakikası 
dolmadan Sevilla 

gibi bir takıma karşı 
2-0 geriye düşmek, oradan 
maçı çevirmek büyük bir işti. 

3-2’lik skor maçı uzatmaya 
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taşıyordu. Ama biz rakip sahada hala gol 
arıyorduk. Penaltı atışlarına geçildikten sonra, 
adeta kalbim duracak gibi oldu. Volkan’ın 
kurtardığı son penaltıdan sonra arada geçen 
4-5 dakikalık bölümü hatırlamıyorum. Futbol 
hayatımın en mutlu günlerinden biriydi. 

Fenerbahçe, altyapısından oyuncu yetiş-
tirme gibi bir geleneğe sahip olmayan bir 
takım... İstisnanın da kralı Semih’e, Sarı-
Lacivertli kulüple yollarının nasıl kesiştiğini 
soruyoruz...

Ben İzmir´in 1. Amatör Küme takımlarından 
Özçamdibispor´da futbol oynuyordum. 1999 
yılında Futbol Federasyonu‚ il çapında bir 
seçme yapmaya karar verdi. Antrenörlerimin 
teşvikiyle ben de seçmelere katıldım. 1000 
kadar futbolcu arasında kendimi gösterdim. 
Futbol Federasyonu´nun o dönemdeki Ege 
Bölge Antrenörleri Şakir Kuruş ile Ercan 
Ertemçöz, seçmelerden 1 ay sonra beni arayıp, 
İstanbul’daki U15 Milli Takımı ara seçmelerine 
davet ettiler. 1999´un Mart ayında yapılan 
seçmelere tüm Türkiye´den‚ hatta yurtdışından 
toplam 30 futbolcu çağrılmıştı. 

Bu seçmelerde de başarı gösterince Haziran 
1999´da Romanya ile Sivas´ta yapılan maçlar 
için U15 Genç Milli Takımı´nın kadrosuna 
çağrıldım ve milli formayı da ilk kez bu 
maçlarda giydim. Sonrasında‚ İsrail ve Moldova 
maçlarında da forma giydim‚ birer gol kaydettim. 
Aynı yıl Balkan Gençler Şampiyonası’nda 
patlama yaptım. Yugoslavya´yı 7-0 yendiğimiz 
maçta 5 gol attım. O maçı, Fenerbahçe PAF 
Takımı Teknik Direktörü İrfan Saraloğlu da 
izlemiş. Bu sayede Eylül 1999´da Fenerbahçe 
PAF Takımı´na transfer oldum. 

Avrupa’da futbol oynamak, her Türk futbol-
cusu için bir rüya. Peki Semih’in böyle bir 
hedefi var mı?

Her futbolcu, Avrupa’da oynamak ister. Bu 
sezon en parlak dönemimi geçirdim ve sezon 
içinde gelen teklifler oldu. Ancak doğru 
zamanda, doğru yerde olmak çok önemli. Ben 
Fenerbahçe ile sözleşmemi yeni uzattım. 2 yıl 
daha Türkiye’de oynamak istiyorum. Avrupa 
için maç tecrübemin artması gerekiyor. 
Geçen sezon yaptığım çıkışı önümüzdeki 2 
yılda da devam ettirebilirsem, Avrupa’da çok 
daha başarılı olabilirim diye düşünüyorum. 
Futbol stili olarak Almanya ve İspanya 
liglerinin benim için daha uygun olacağını 
düşünüyorum.

Gelelim EURO 2008’e... Birbirinden güzel 3 
gole imza attın. Ama Hırvatistan maçındaki 
vuruş, herhalde unutulmazlar arasına yazıldı. 
O golü biraz anlatır mısın?

118. dakikada golü yiyince “Eyvah‚ maç gitti 
dedim” içimden. Ama ondan sonra hemen 
toparladık kendimizi. Savunmamızdan uzun 
bir top atıldı Hırvatistan ceza sahasına. İki tane 
uzun stoperin arasında bir şey yapamayacağım 
gibi gözüküyordu. Emre Aşık kafa topuna 
çıkınca onları bozdu ve top da benim önümde 
kaldı. Yapabildiğim en düzgün vuruşu yaptım 

Biz birbirimize biraz 
daha kenetlendik. 
İyi mücadele 
ettikçe, sahaya her 
şeyimizi verdikçe 
başarılı olacağımızı 
biliyorduk. Geriden 
gelip maçları 
çevirdikçe kendimize 
güvenimiz daha 
da arttı. Böyle bir 
takımın içinde 
bulunduğum için 
kendimi çok şanslı 
hissediyorum.

Gollerin ve sabrın 
kralının hikayesi



ve gol oldu. Kariyerimin en önemli gollerinden 
biriydi. Yaşadığım mutluluğu tarif etmem 
imkansız. Golü attığım an, hem profesyonel bir 
futbolcu gibi, hem de bir taraftar gibi sevindim. 
Torunlarıma anlatacak en önemli anılarımdan 
biri oldu kuşkusuz. 

EURO 2008 önceki annelerinizin oynadığı 
bir reklam filmi vardı. Annen Rabiye 
Hanım’ın, “Atarsa benim oğlum atar” sözü 
hala hafızamızda. Bu reklam filminden nasıl 
etkinlendin?

Zaten bu turnuvada en çok annemi mahçup 
etmediğim için sevindim. Annemin o 
reklamdaki sözleri beni inanılmaz motive etti. 
Her karşılaşmada oyuna başlarken, ısınırken 
annemin “Oğlum diye söylemiyorum, atarsa 
benim oğlum atar” sözleri sürekli aklımdaydı. 
Topla her buluşmamda “Atarsa oğlum atar” sözü 
kulaklarımda çınladı. Maçların ardından, “Attım 
işte annem” diye kutladım golleri. 

Milli Takım’ın EURO 2008’deki başarısının 
altında yatan unsur neydi peki?

 Kesinlikle çok iyi bir takımdık. Ancak şanssızlıklar 

yakamızı bir türlü bırakmadı. Sakatlıklar üst üste 
geldikçe, biz birbirimize biraz daha kenetlendik. 
İyi mücadele ettikçe, sahaya her şeyimizi verdikçe 
başarılı olacağımızı biliyorduk. Geriden gelip 
maçları çevirdikçe kendimize güvenimiz daha 
da arttı. Böyle bir takımın içinde bulunduğum 
için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabii ki, 
bu şansı verdiği için Fatih Hocam’a da teşekkür 
borçluyum.

“Ailene çok düşkün olduğunu biliyoruz. Bir de 
eşinin, maçlardan önce atacağın golleri tahmin 
ettiğini...” diyoruz, Semih gülümseyerek cevap 
veriyor:

Pınar’ın 6. hissi çok kuvvetli. Bazı maçlardan önce 
bana “Rüyamda gördüm, bugün gol atacaksın” 
der. Genelde de bu rüyalar çıkar. 

Peki ya dünyalar tatlısı kızı Naz... Semih’e uğur 
getirmiş miydi?

Naz doğduktan sonra hayatımda bir şeylerin çok 
daha güzel gittiğini düşünüyorum. Kızım benim 
şans meleğim. 2007’de doğdu ve ben bu sezon 
kariyerimin en önemli başarılarını elde ettim. 
Kızım ve eşim, benim hayat kaynağım.
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ürkiye Finans Kurumsal Krediler 
Operasyon Müdürü Süleyman Çelik, 
bir bankacı… Her gün toplantılar 
düzenleyen, müşterilerine nasıl daha 
iyi hizmet verebileceklerini araş-
tırırken, bankasındaki operasyonel 

riskleri de nasıl en aza indirebiliriz düşüncesinde 
olan biri…  Ama Çelik’i özel kılan sadece işini 
çok iyi yapıyor olması değil. Çelik, aynı zamanda 
yıllarını şiirin büyülü dünyasına kaptırmış 
profesyonel bir şair. 
Bugüne kadar 4 şiir, 1 tane de deneme kitabı çıkan 
Çelik’in son kitabı “Ah Teslimiyet” raflarda henüz 
yerini aldı. Çelik, şiirle bankacılığın çelişmediğine 
inanıyor ve “Edebiyatı çok sevdim, edebiyat 
sektörünü ise hiç sevemedim” demekten kendini 
alamıyor. 

Bankacılık sektöründe çalışmanıza rağmen 
edebiyat dünyasında başarıyı nasıl yakaladınız?

Edebiyat dünyasında başarının ölçüsü nedir? 
Tartışılabilir. Yalnızca sanat edebiyatla uğraşma 
lüksüm yoktu. İki kanalda birden ilerlemem 
gerekiyordu. Öyle de oldu. İstisnalar hariç 
ülkemizde ve hatta dünyadaki realite de budur. 
Şair bankacılar olduğu gibi; şair tüccarlar, 
şair öğretim görevlileri, şair din adamları, 
şair esnaflar vardır. İki kanalı da hep ciddiye 
aldım. Hem bankacılığı, hem de şiiri ciddiye 
aldım. Başka türlü olamazdı zaten. Daha yirmili 
yaşların başında, başım henüz dumanlı iken bir 
büyüğümün söylediği şu söz benim için hayat 
düsturu olmuştur:’’Hangi işi yaparsan yap, ama 
sen en iyisini yap.’’ Bankacı isen de en iyisi 
olmaya çalış, şiir yazıyorsan da en iyisini yaz. 

Askersen en iyi asker, terziysen bir numaralı terzi 
ol. En azından gayret et.
  
Uzun yıllara dayanan iş yaşamınızda, 
tecrübelerinizden yola çıkarak edebiyatla 
özellikle şiirle bir arada olmanın profesyonel 
iş yaşamınızda ne gibi artılarını gördünüz?
 
Bunun somut sonuçları hakkında bir bilgim yok. 
Onun için de oradan kendime bir pay çıkarmam 
mümkün değil. Ama doğru çıkma olasılığını da 
oldukça yüksek görüyorum.
Okuyorsanız ve okuduklarınızı da bir şekilde 
hayatınızın içine katmaya çalışıyorsanız, bu 
okumaların ve sanat edebiyatla olan ilginin sizin 
başarılarınıza katkısı olacaktır şüphesiz ki. Henüz 
daha NLP kitapları yaygınlaşmadan, Mesnevi 
ile Bostan ve Gülistan’dan ben bu anlamda çok 
faydalandım. Gerek beşeri ilişkiler anlamında, 
gerek yönetim ve yönetilme anlamında bu iki 
eserin hayatımın renkleri arasında oldukça fazla 
yeri vardır. Şiire gelince: Aslında şiir profesyonel 
iş yaşamında size tuzak da olabilir. Sizin 
bakışınızın tersine şiir ve iş yaşamının bir arada 
yürümeyeceğini düşünür pek çok insan. Bu 
tuzağa düşmemek gerekir. İş ve şiirin yollarını iyi 
ayırmak gerekir.

Sizi şiir yazmaya iten faktörler nelerdir? Ne tür 
şiirler yazıyorsunuz?

Bu çok önlenebilir bir şey olsaydı, yazmazdım 
diye düşünüyorum. Çünkü ilk gençlik yıllarını 
saymazsanız şiir yayınlamayı, dergilerde 
görünmeyi ya da şiir etkinliklerine katılmayı 
önemsemiyorum. Bilinçli bir şekilde, ortam 

“Yalnızca sanat edebiyatla uğraşma lüksüm yoktu. İki kanalda birden ilerlemem 
gerekiyordu. Öyle de oldu. Hem bankacılığı hem de şiiri ciddiye aldım”
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Türkiye Finans’ta
bir şair: Süleyman Çelik

Haber : 
Kübra Demir
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olarak sanat ve edebiyat dünyasından uzak 
durmaya çalıştım. Bu anlamda bir beklentim yok. 
Böyle olunca da niye yazıyorsun sorusu geliyor 
elbette. Şiir olsun diye yazıyorum yalnızca.Bana 
teslim edilen bir şiir var. Onu taşıyabildiğim 
yere kadar taşımak, çıkarabildiğim yere kadar 
çıkarmak istiyorum. Aşksa aşkı yazıyorum. Sokak 
çocuklarını yazıyorum. Kendi inanç ve kültür 
dünyamızın şehirlerini yazıyorum. 

“Ah Teslimiyet”
Kitabınızın ismi neden “Ah Teslimiyet”? 

İlginç bir hikayesi var. Bir gün Karagümrük’e 
gitmiştim. Teravî namazını kılmaya niyetlenirken, 
duvarda yer alan tablolardan biri dikkatimi çekti. 
Tablolardan birinde “Ah Teslimiyet” yazıyordu. 
Son yıllarda bu eksende bazı gelişmeleri de 
yaşıyordum. Bunu okuduktan sonra son 
kitabımın isminin “Ah Teslimiyet” olmasına karar 
verdim. 

Edebiyatın insanı dinlendirdiğini düşünüyor 
musunuz? Ve edebiyatla ilgilenmek için vakit 
bulmakta zorlanmadınız mı? 

Bu edebiyattan ne beklediğinize bağlı biraz da. 
Bunu dinlenmek olarak almamak gerekir belki 
de. Çünkü okuduğunuz eser sizi ağlatabilir, 
güldürebilir, düşündürebilir, ya da hiçbir şey 
yapmaz. Yıllar sonra bir yerlerde karşınıza çıkıverir. 
Bence dinlenmek için kitap okunmaz. Fakat 
hem dinlenebilir, hem de kitap okuyabilirsiniz. 
Ben aynı anda iki üç kitabı okumayı severim. 
Örneğin, hem modern yönetimle ilgili bir kitabı, 
hem İbn-i Arabî’yi hem de Mevlana’yı aynı anda 
okumak benim için çok zevklidir. Yalnızca roman 
okumalarında bitirmeden pek rahat edemem. 
Çok okumak değil ayrıca gerekli ve seçkin 
eserleri okumak önemli. Bu belki belli bir yaştan 
sonra gelişiyor insanda. Öğrenci harçlığımla ya 
da zorlanarak aldığım kolilerce kitabı başkalarına 
verdim birkaç sene önce. Şimdi tek hedefim var. 
500 kitap belirleyeceğim ve yalnızca onlar olacak 
kütüphanemde. Kimbilir, belki ellili yaşlardan 
sonra bu sayı 250’ye iner... Yani tek kitaba doğru 
bir gidiş bu herhalde...

Bankacı Süleyman Çelik ile Şair 
Süleyman Çelik
Şair Süleyman Çelik ile Türkiye Finans 
Kurumsal Krediler Operasyon Müdürü 
Süleyman Çelik arasında ne gibi farklılıklar 
vardır? 

Biraz önce de söylediğim gibi, ikisi de işini çok 
ciddiye alan kişiler. Bankacı Süleyman Çelik 
mümkün olduğu kadar hesaplı ve planlı olmaya 
çalışır. İşlemlerin hızlı ve sağlam olmasını ister. 
Şair Süleyman Çelik kendine ait olan zamanda 
yaşar. Hayatı ve insanları izlemeye çalışır. İkisi 
de birbirini etkilemiştir. Ama sonuçta her ikisi de 
teslimiyete inanır. 

Yazılarınızda, şiirlerinizde ele aldığınız konular 
nelerdir? 

Sanat edebiyat dışındaki alanlarda yazmıyorum. 
Kısa bir dönem sinema yazıları yazdım. Şiirlerimde 
bir konu sınırlaması yoktur. Aziz Mahmut Hüdai 
Hazretlerini de yazdım, sokak çocukları Marlo 
ile Aptik Abi’ yi de yazdım. Yazabildiysem, 
Peygamberimizi de yazdım. Mekke’yi, Medine’yi, 
İstanbul’u yazdım. Bir arkadaşım senin şiirlerinde 
çok kedi geçiyor dedi mesela. Ben farkında 
değildim. Rasim Özdenören Bey, “Sonra 
Sessizlik” kitabım üzerine yazdığı yazıda deniz 
imgesine vurgu yapmıştı.’’İşimi, eşimi, ülkemi 
sevdim / bir de şiiri deliler gibi’’ demiştim bir 
şiirde. O misal. Pek çok şey şiirime konuk olabilir, 
olmuştur da. Bazı eleştirmenlerin ifade ettiği gibi 
biraz sinematografik bir dil vardır şiirlerimde.

Son olarak edebiyat sektörü mü yoksa 
bankacılık mı denilse hangi sektör daha çok 
ağırlık basıyor?

Sektör olarak, varsa bir edebiyat sektörü ben 
ondan zaten bilerek isteyerek uzak durdum. 
Tercihim böyle oldu. Açık söylemek gerekirse 
edebiyatı çok sevdim, ama edebiyat sektörünü 
hiç sevemedim. Bu konuda ‘’Edebiyatta 
alan kirlenmesi’’ diye yazılarım da oldu. Ben 
bankacıyım. Her sabah evden çıkarken dua 
ediyorum. Allahım, önümden ve arkamdan 
melekleri eksik etme, diye. Niye? Çünkü hem 
insanların bankacı olarak sizlere verdiği bir 
emaneti, hem de bir katılım bankacısı olarak 
oldukça önem verdiğimiz hassasiyetleri 
taşıyorsunuz. Şiirle, bankacılığın çelişmediğine 
inanıyorum. Şiirdeki disiplinin bankacılığımı, 
bankacılık da ki insan ilişkilerinin ve analiz 
gerekliliğinin de şiirimi etkilemiş olmasını normal 
görüyorum.

Her sabah evden 
çıkarken dua 
ediyorum. “Allahım, 
önümden ve 
arkamdan melekleri 
eksik etme” diye. 
Niye? Çünkü hem 
insanların bankacı 
olarak sizlere 
verdiği bir emaneti, 
hem de bir 
katılım bankacısı 
olarak oldukça 
önem verdiğimiz 
hassasiyetleri 
taşıyorsunuz.



26

İ
skender Pala 28 yaşında Türk Edebiyat 
tarihinin yapı taşı kabul edilen eserlerinden 
birisine, Divan Şiirleri Sözlüğü’ne imza 
atmış bir isim. Haftada bir gün Zaman 
Gazetesi’nde edebiyat üstüne yazılar 
yazan Pala’nın hayran kitlesi çok geniş. 

Ekşisözlük’te hakkında olumsuz yazı olmayan 
ender insanlardan bir tanesi. Herkes ondan 
sevgiyle ve takdirle söz ediyor. 
O ise, ömrünü edebiyata vakfetmiş. Globalleş-
menin etkisiyle bütün kültürlere karşı baskısını 
sürdüren batı edebiyatıyla üreterek savaşıyor. 
Kültür Üniversitesi’nde edebiyat üstüne dersler 
veriyor. Ayrıca düzenli olarak halka açık söyleşiler 
gerçekleştiriyor. Tam bir dil ve kültür işçisi. Divan 
edebiyatını sıkıcı bir ders konusu olmaktan 
çıkartıp, tarihsel hikayesini anlatarak herkese 
sevdiriyor. Ekşisözlük’teki iltifatın temel sebebi 
de belki bu… Bu fikir işçisini daha yakından 
tanımak için Beşiktaş İskelesi’nde buluştuk ve 
edebiyat üstüne konuştuk.

Sizi edebiyatçı olarak biliyoruz. Halbuki sizin 
geçmişinizde askerlik te var.
 
Verimli çağımın yarısını Teğmen-Binbaşı olarak 
geçirdim. 1980 yılında Heybeliada’da göreve 
başladım. Herhangi bir garnizonun yanından 
bile geçmeden asker oldum. Deniz Kuvvetleri  
edebiyat öğretmeni arıyordu. Bende okulumu 
yeni bitirmiştim. 12 Eylül yeni olmuştu. Karışık 
dönemlerdi. Edebiyat öğretmeni olmak en 
büyük idealimdi. O dönemlerde sizin hakkınızda 
kararları başkaları veriyordu. Böyle bir dönemde 
en iyi öğretmenliğin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 
yapılabileceğini düşündüm.  40 kişi sınava girdi, 
bir kişi alacaklardı. Ben seçildim. O zamanlar, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni 
bitirmiştim. Oranın kütüphanesinde çalışıyordum. 
Dolayısıyla ben asker olurken askerlik hakkında 
bir bilgim yoktu. Dışarıdan bakıldığı gibi 
göründüğünü düşündüm. Ama  öyle olmadığını15 
gün sonunda anladım. 15 gün sonra pişman 

“Kendime ait bir dünya 
kurarken nasıl bir dünya 
kurmalıyım? Çok para mı 
istiyorum yoksa çok güzel 
bir hayat mı istiyorum? 
Zanaat mı istiyorum 
sanat mı istiyorum? Bunu 
kendime sordum. Divan 
edebiyatı benim için 
bahçeydi. Kapısından bir 
girdim ve o girişle birlikte 
muhteşem güzelliklerle 
karşılaştım. Bir müddet 
sonra, gördüğüm 
güzellikleri başkalarının da 
bilmeye hakkı olduğunu 
düşündüm.”  
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Bir edebiyat işçisi
      İSKENDER 

PALA

Haber : 
İbrahim Şükrü
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olmama rağmen ayrılmadım ve yıllar boyunca 
üniformama leke getirmeyecek şekilde çalıştım. 
Edebiyat ve askerlik, ikisi birbirine çok zıttı. 
Çift kişilikli çalıştım. Bir tarafta ruhum bülbül ve 
gülle uğraşıyordu;  diğer tarafta topla tüfekle 
çalışıyordu. Ama diğer taraftan üniformanın ne 
derecede kutsal olduğunun bilincindeydim. 
Sonrasında da binbaşılıktan ayrılarak akademik 
hayata geri döndüm. 

Kitabın okunmadığı 
bir evde yetiştim

Edebiyata ilgi duymaya ne zaman başladınız?

Ben kitaplığı olmayan bir evde büyüdüm. 
Evimizde sadece dini kitaplar vardı. Taşrada bir 
vilayettesiniz ve televizyon henüz yok. İki odalı 
bir evde yaşıyorsunuz. Ben ilkokul dördüncü 
sınıfa gelinceye kadar elektriği görmemiştim. 
Bir lambanın etrafında beş kardeş dersimizi 
ortak yaparak büyüdük. Hiç kitabın okunmadığı 
bir evde yetiştik. O zamanlar edebiyat falan 
umurumda değildi. Hayatta tutunmaktı tek 
derdim. Görebildiğim en modern, en muhteşem 
insan ilkokul öğretmenim idi. O yüzden ilkokul 
öğretmeni olmak istiyordum. Ortaokulda 
hedeflerimi büyüttüm. Ortaokul öğretmeni olmak 
istedim. Lisedeyken lise öğretmeni olmak istedim. 
Üniversiteye gelince üniversite öğretmeni olmak 
istedim. Ama sonradan Allah bana o kadar 
güzel bir kader verdi ki, ben kaderimi kendim 
yazmak isteseydim bu kadar güzel yazamazdım. 

Muhteşem bir hayat, görebildiğin en yüksek 
hedeften daha yüksektesin. Şiirle, aşkla, 
dostlukla, bülbülle dopdolu bir hayat... Başkaları 
bunlarla uğraşmak için para verir. Oysa, bunlarla 
uğraştığım için bana para veriyorlar. Böyle 
bir dünyada kendi hayatımı sadece edebiyat 
sevgisi ile sınırlandıramam. Hiç şüphesiz lise 
çağlarında iken edebiyatla tanıştım. Fuzuli’nin 
Divan’ını ilk o dönemde okudum. Osmanlıca 
öğrenmiştim. Benim için asıl önemli olan 
üniversiteye girdiğimde tıp puanı ile edebiyat 
fakültesini kazanmam olmuştu. Çünkü soru 
şuydu: Kendime ait bir dünya kurarken nasıl 
bir dünya kurmalıyım? Çok para mı, yoksa çok 
güzel bir hayat mı istiyorum? Zanaat mı istiyorum 
sanat mı istiyorum? Bunu o dönemde kendime 
sordum. Divan edebiyatı benim için bahçeydi. 
Kapısından bir girdim. O girişle birlikte o kadar 
güzelliklerle karşılaştım ki... Bir müddet sonra 
gördüğüm güzellikleri başkalarının da bilmeye 
hakkı olduğunu düşündüm. Benim için güzel 
olan şeylerin başkaları için de güzel olabileceği 
fikrine kapıldım ve işte o zaman araştırmaya 
yöneldim. Üniversite son sınıfta Divan Şiirleri 
Sözlüğü’nü yazmaya başlamıştım. Bitirdiğimde 
28 yaşındaydım. Ben kimseye İskender Pala 
olduğumu inandıramadım. Bunun nedeni de 
şu,  o dönemde Divan Şiirleri Sözlüğü diye bir 
kitap yayınlandı. Siyah beyaz televizyon ve 
birkaç gazete bu sözlüğün ne kadar muhteşem 
olduğundan bahsediyor. Fakat insanların 
kafasında sakalları saçları dökülmüş, göbekli, 
eski kelimelerle konuşan biri var. Bense kot 
pantolon, sırtımda çanta ile dolaşıyorum. Kimse 
bu sözlüğü benim yazdığıma inanmadı.

Allah bana o 
kadar güzel bir 
kader verdi ki, 
ben kaderimi 
kendim yazmak 
isteseydim bu 
kadar güzel 
yazamazdım. 
Muhteşem 
bir hayat, 
görebildiğin 
en yüksek 
hedeften daha 
yüksektesin. 
Şiirle, aşkla, 
dostlukla, 
bülbülle 
dopdolu bir 
hayat...
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Size bir anımı anlatayım. Beni bir konferans için 
çağırdılar. Konferans saat 19.00’da başlayacak. 
19.00’a 10 kala konferansa gittim. Kapıda iki 
tane delikanlı var. Lapa lapa kar yağıyor. Kapıya 
ulaştığımda “Arkadaşlar, ben konferans için 
gelmiştim” dedim. “Geç ağabey” dediler.  Burada  
usulün böyle olduğunu  düşündüm, İçeriye 
geçtim. 2 kala tekrar kapıya çıktım. “Arkadaşlar 
ben bu konferans için geldim” dedim. Yeniden 
“Geç ağabey! Herif gelince başlayacağız” 
dediler. “O herif benim” dedim. Baktım 
inanmıyorlar, beni organizatörlere götürmelerini 
istedim. Onlar beni tanıyınca İskender Pala 
olduğumu anladılar.

İlk kitabınız hangisiydi?

Daha askerdeyken birkaç kitap yazdım. 
İlk kitabım Deniz Lisesi ve askeri okullarda 
okutulmak üzere bir Türkçe Dil Bilgisi kitabı idi. 
Bir zamanlar benim yazdığım kitaplarla büyüyen 
çocuklar şimdi binbaşı, yarbay ve albay oldular. 
Onun arkasından Hilye diye bir kitap yazdım. 
Hilye benim kızımın adıdır. Hilye, güzel ruh, yüz 
güzelliği demek. Hilye kitabının yayınlanması 
nasip olmadı. Kitabın dosyası yayınevlerinde 
kayboldu. Sonradan aynı kitabı tekrardan 
yazdım. 

Divan şiirinin misyoneriyim

Divan Şiirleri Sözlüğü’nü orta boy bir bavulla 
yayınevlerine götürdüm. “Bırak oraya bakarız” 
diyorlardı. 28 yaşında birinin böyle bir kitap 
yazacağını ilim adamları kabul etmediği gibi 
yayıncılar da kabul etmiyordu. O kitabı ben 3 
sene basacak yer arayarak sırtımda taşıdım.  
3 senenin sonunda Kültür Bakanlığı bastı. 
Kapısında aylar boyunca beklediğim yayınevleri 
daha sonra bu kitabı biz basalım dediler. Divan 

Şiirleri Sözlüğü’nden sonra pek çok dergi 
benden yazı istemeye başladı. Bir prensibim 
vardı. Divan şiiri tarihe ait bir bilgidir. Eğer onu 
müzelik bir malzeme gibi anlatırsanız, hiç kimseyi 
ilgilendirmez. Ben bir şey yaptım. Müzelik bir 
malzemeyi hayatın içerisine nasıl taşırım sorusuna 
cevap aradım. O zaman hikâyeler fıkralar tarihten 
anekdotlar ile divan şiirini bunlarla örtüştürerek 
harmanlayarak ve mutlaka her yazının sonunda 
bugüne iz düşümü getirerek anlattım. İşin sırrı 
buradaydı. 15-16 yaşında biri divan şiirini zevk 
alarak okuyabilir. Tabi ki bunun için o gün ile 
bugün arasında bir köprü kurmak zorundasınız. 
Ben divan şiirine aşık oldum. Divan şiirini sevgili 
edindiyseniz divan şiirinin hikâyesini yazma bize 
düşer. Romanını yazmak da bize düşer.  Ben 
bunları durumdan vazife çıkartarak üzerime almış 
durumdayım. Eğer divan şiirinin filmi çekilecekse 
senaryosunu ben yazmak isterim. Divan şiirini 
ruhumun bütün derinliklerinde hissederek 
yaşıyorum. Divan şiirine ait misyonerlik hedefim 
neredeyse kullukla örtüşebilecek gayret 
içerisinde çalışmayı gerektirdi. Öğrencilerime 
her zaman şunu söylüyorum,  yaptığınız işi önce 
sevgilinize gösterecek şekilde yapın. Çünkü o 
zaman eksik yapmazsınız. Eksik yapamazsınız. 
Sevgilinin yüzünde gülümseme istersiniz. Ben 
bu gayretle çalıştığım için tembellik yapmam. 
Sevgilinin divan şiirine ait yapılabilecek ne varsa 
onu yapma konusunda da ısrarlıyımdır. 

Divan şiirine pek çok şey kazandırdınız. Bunları 
yazarken kaynaklara nasıl ulaştınız?

Divan şiiri şöyle bir dünyadır, içerisinde 
toplumumuzun sosyolojisi, hukuk sistemi, dini, 
dil kültürü, ekonomisi kısacası her şey onun 
içindedir. Çünkü divan şiiri toplumumuzun 
aynasıdır. Edebi eserler çağa ayna tutan şeylerdir. 

GÜNDEM
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Bizim eski toplumumuzda ana olabilecek sözler 
şiirle söylenmiş. Düz yazının pek hükmü yok. 
Tarih kitapları şiir biçiminde yazılmış. İlmihal 
kitapları şiir biçiminde yazılmış.  Divan şiirine ait 
bir dünya sizin bütün tarihinizi kuşatan bir dünya 
idi. Divan şiiri sadece arşiv kayıtların da değil 
evlerin duvarlarındadır. 

Divan edebiyatında Farsça’nın çok yoğun 
etkisi yok mu? Yoksa biz yanlış mı öğrendik?

Siz yanlış öğrenmediniz, size yanlış öğrettiler. 
Bakın, Anadolu’daki ağız özellikleri ayrıdır. Bir 
konuşma dili vardır. Bu konuşma dili İzmir’de 
farklıdır, Rize’de farklıdır. Ama bir ülkenin bir 
yazı dili vardır. Bugün İstanbul’un konuşma dili 
yazı dili haline getirilmiştir. Ama divan şiirinin 
taşındığı Türk dili bugünkü manada 500 kelime 
ile konuşulan bir dil değildir. İçerisinde Farsça 
ve Arapça kelimeler çoğunluktadır. Doğu kültürü 
dolayısıyla Farsça kelimeleri kabul ettik. Bir 
kelime eğer o dilin bünyesine sindirilemezse 
tıpkı yediğimiz yemek gibi hastalık yapar. Size 
bakış açısı olur. Biz bugün Türkçeyi o kadar 
arındırdık ki karşılayamadığımız zaman kelime 
ithal etmek zorunda kaldık. Örneğin, Leyla 
ile Mecnun diye bir kitap var. Fuzuli Leyla ile 
Mecnun’u yazdığı zaman Shakespeare henüz 
6 yaşında bir çocuktu. Bundan 50 yıl sonra 
Shakespeare Romeo ve Juliet’i yazdı. Leyla ile 
Mecnun, Romeo ve Juliet gibi bir aşk hikâyesini 
anlatıyordu. Bir batı hikâyesi ile bir doğu hikâyesi 
hayat buldular.
Kızıma Leyla ile Mecnun kitabını almasını ve 
okumasını söyledim. Ardından da anlayamadığı 
kelimeler varsa o kelimelerin altını çizmesini 
belirttim. Çocuk aynı kelimeleri hep çizmiş. 320 
kadar kelime çıktı. Benim kızım ile Fuzuli arasında 
320 kelimelik bir perde vardı. Ama ben o sene 
kızımı İngilizce öğrenmesi için kursa gönderdim. 
Kızımdan 320 kelimeyi çok görmüştüm. Leyla ile 
Mecnun mu daha güzeldi yoksa Romeo ve Juliet 
mi? Hangisi daha güzel diye sürekli sordum ve 
herkesten aynı cevabı aldım: Leyla ile Mecnun 

Romeo ve Juliet’i beş kere döver. Ama öbür 
taraftan baktığımız zaman biz Romeo ve Juliet’in 
filmlerine gideriz, kitaplarını okuruz, operasına 
gideriz. Romeo ve Juliet hakkında konuştuğumuz 
zaman gururlanırız ve insanlar bizim hakkımızda 
ne kadar bilgili olduğumuzdan bahseder. Aynı 
kişi “16. yüzyıl Fuzuli,  Leyla ile Mecnun” dese 
“Bu adam nerede yaşıyor?” derler. 

Fuzuli 18.000 kelime kullanıyordu. Arapça, 
Farsça ve Türkçe şiir yazıyordu. Shaekspear’in 
ise kafasında 21.000 kelime vardı. Fuzuli Leyla ile 
Mecnun’u yazdığında tıp kitabı yazmıştı, astronomi 
kitabı yazmıştı, tarih kitabı yazmıştı. Adam 6 
disiplin de kitap yazacak kadar hakimdi. Biz 
tarihçiysek tarihçi kimliğimizle o adamı anlamaya 
kalkıyoruz. Onda mı bir fazlalık var, bizde mi bir 
eksiklik var? Leyla ile mecnun kitabı 534 yılında 
yazıldı. Bugün dünya kütüphanelerindeki el 
yazma nüshasının âdeti 1800 civarındadır. Benim 
evimde 3 tane vardır. Kayıtlara girmemiştir. Belki 
senin dedende de vardır. Matbaanın olmadığı 
faks cihazlarının olmadığı bir çağda bir adam 
oturmuş ve 1800 defa aynı kitabı çoğaltmış 
demektir. Şöyle düşünün,  okunmasa yazar mı? 
Eskiden kitaplar 15 gün müddet ile kiralanıp 
okunuyordu. Bazı paşalar kitapları satın alıp 
kütüphanelere koyuyorlardı. Fuzuli Leyla ile 
Mecnun’u yazdığında okuma yazma oranı 
%3 idi. Ama bugün Leyla ile Mecnun’u okuma 
yazma oranı %97 olan bir ülkede okuyan yok. 
O zamanlar bir kişi okuyor diğerlerine anlatıyor, 
yorumluyor. Senede bu kitapların bir defa 
okunduğunu düşünün ve 30 kişi dinledi. Bugün 
Türkiye’de en baba şiir kitabı 1000 adet basılır. 
Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse zihninizde 
1000 kelime olduğunu düşünün. Bir de 
çocuk olsun. Onun zihninde de 100 kelime 
olduğunu düşünün. Ondan on kat daha sevinç 
duyacaksınız. Aynı mukayeseyi şöyle yapalım. 
Sokakta insanlar 500 kelime ile yaşıyor. Bir 
entelektüelin sokakta ki adama göre daha fazla 
bilgisi vardır. O sokakta ki adama göre daha çok 
sorumluluk sahibi mi? Evet. 

Divan şiirinde en 
sevdiğiniz dize 
nedir?
O kadar çok ki… 
İnsan evlatları 
arasında ayrım 
yapamaz.

En sevdiğiniz şair?
Şüphesiz ki Fuzuli 

Neden?
Çok geniş bir 
dünyanın bakış 
açısı ile beni 
her defasında 
büyüler.  Her şiirini 
8 defa okurum, her 
defasında da farklı 
bir güzelliğini fark 
ederim.  
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Bağa bak 
üzüm olsun, 

yemeye 
yüzün olsun

Y
üzyıllardır ekmeğini topraktan çı-
kartan Anadolu için Eylül ve Ekim 
aylarının ayrı bir önemi vardır. Bu 
iki ayda, kış için erzak depolanır ve 
uzun kışa hazırlık yapılır. Günümüzün 
marketlerinin mazisi daha çok yeni 

olduğu için, Anadolu insanı kış için ne yaparsa bu 
aylarda yapardı. Bugün hala Anadolu’nun birçok 
yerinde Eylül ve Ekim kış için erzak depolama 
aylarıdır. 
Eylül ayı aynı zamanda yazın bitişi münasebetiyle 
festival ayıdır. Kaldırılan harmanın, nohutun, 
fasulyenin ırgat yorgunluğu bu ayda atılır. 
Sonbaharın en büyük eğlencesi ise yüzyıllardan 
beri Anadolu’da bağ bozumlarıdır. 

Besin kaynağı
Ağustos ayı boyunca olgunlaşan üzümler bir 
ay boyunca sabırla beklenmiştir. Çünkü üzüm, 
doğadaki birçok canlı için ideal bir besin 
kaynağıdır. En başta kuşlar olmak üzere, tilkiler, 
arılar ve yaban domuzları müdavimleridir. Bu 
nedenle çoğu bağda geceleri ve gündüzleri bir 
bekçi bırakılmış ve sabırla üzümler korunmuştur. 
“Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun” 
demiş atalarımız. Bağı bellersen, budarsan, 
yetişirken korursan, yemeye de yüzün olur. Bir 
iş için çalışır çabalar sabredersen, sonucundan 
da faydalanırsın. İşte Eylül ayı, o sabrın bittiği ve 
bağın bozulma zamanının geldiği andır. Sabır, 
sadece bağı beklemek değildir. Bağ bozumu 
aslında bir koşuşturmacanın bitişine işaret 
eder. Yaz boyunca her gün bir tarladan başka 

bir tarlaya koşuşturulmuş, öğle sıcağında orak 
sallanmış, alın teri akıtılmıştır. Şimdi serinde, 
yeşilliklerin arasında üzümler toplanacak, mısırlar 
közlenecek, şıralar içilecektir. 
Bu yönüyle Anadolu’da eskiden beri bir araya 
gelmenin, kavuşmanın da miladi kabul edilmiştir 
bağ bozumu. Bağın bozulacağı tarih çok 
önceden belirlenir ve o tarihten önce gurbetteki 
akrabalara da haber salınır. İstenir ki, bu şenlik 
bir nebze özlemlerin de ilacı olsun. 
“Bağ bozumu besmele ile başlarsa bereketli 
olur” derler. Ellerde küçük çakılar, kollarda 
sepetler, besmele ile çoluk çocuk herkes bağın 
içine akın eder. Kadınlar ve çocuklar içeride 
sepetlerle üzüm toplarken, ailenin reisleri açık ve 
ağaçlık bir alanda pekmez için gerekli ortam için 
çalışmaktadırlar. Üzüm, pekmezin kaynatılacağı 
alanın hemen yanına biriktirilir. 

Üzümün suyunu kadınlar sıkar
Bağ bozumunun manevi tarafı böyle… Peki 
pekmez nasıl elde edilir? Bunun için basit bir 
yöntem kullanılır. Pekmez için öncelikle bir şıra 
sistemine ihtiyaç vardır. Üzümün sıkılacağı şıra 
sistemi ise mengene, oluk ve içi oyulmuş bir 
tahtadan oluşur. Bazı bölgelerde ahar veya kovuk 
ismi verilen bu oyulmuş uzun tahtanın en uç 
tarafına mengene yerleştirilir. Tahtanın oyulmuş 
bölümünde evin genç bayanı tarafından ayakla 
üzümler ezilir. Ezilen üzümlerin suyu oluk sistemi 
sayesinde, aharın hemen dibindeki kazana 
aktarılır. Bu kazanın üstünde gelen üzüm suyunu 
süzen bir elek mevcuttur. 

Yüzyıllardır Anadolu insanının en önemli geçim kaynaklarından birisidir bağcılık... Bağ 
bozumu, elde edilecek pekmezden öte, yazın kızgın güneşin altında akıtılan alın terinin 
de  festivalidir.
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Haber : 
Hasan Dede
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İlk gelen su, açık renkli bildiğimiz üzüm suyudur. 
Dolan kazanlar iki kişi tarafından pekmez için 
hazırlanmış ocağa konur. 
Bu ocakta da iki sistem vardır. Hafif eğimli 
bir şekilde yerin altına doğru oyulmuş, baca 
sistemi yapılmıştır. Killi bir çamurla, düz ve geniş 
bir tava (büyük tencere, halk dilinde haranı 
olarak kullanılır) ocakla bütünleştirilmiştir. Onun 
hemen yanında da kazanın konabileceği bir yer 
yapılmıştır. Tavanın hemen yanında ise baca 
sistemi vardır. Kazan hareketli, geniş tava ise 
sabittir. 

Pekmezin ilk hali

Şıra dolu kazan ocağa yerleştirildikten sonra 
içerisine üzüm toprağı atılır, (pekmeze tat veren 
bu killi topraktır). Burada yeterince kaynadıktan 
sonra kazandaki şıra dinlenmeye bırakılır. Toprak 
dibine oturduktan sonra, özel bir kapla haranı 
ismi verilen sabit pekmez tavasına alınır. Yüksek 
ateşte ortalama 3-4 saat pişirildikten sonra kırmızı 
köpükleri görülmeye başlar. Bu noktadan sonra 
pekmez kıvama gelinceye kadar sürekli savrulur. 
Kıvama gelince bir tas yardımıyla ocaktan alınır. 
Pekmezi ilk defa burada denemelisiniz. Sıcak 
ve dinç bu pekmez damağınızda çok hoş bir 
tat bırakır. İlk kaynadığı zaman pekmezden 
yedikçe yiyesiniz gelir. Taze pekmezle, yıllanmış 
pekmez arasında tat farkı vardır. Pekmez yapımı 
boyunca bol bol üzüm şırası ve pekmez içilir. 
Hafif tadıyla üzüm şırası hem çok sağlıklı hem de 
çok lezzetlidir. 

Üzümden bir de sirke olursa…
Üzüm, her parçasından faydalanılan bir nimettir. 
Sıkılıp pekmez yapıldıktan sonra da posaları 
atılmaz. Bu posalar daha sonra mengenede 
yeniden sıkılarak sirke elde edilir. (İçine biraz 
da ılık su konulur). Sirke, doğal mayalanma 
yöntemiyle oluşur. Sirke suyu, süzülerek leğenlere 
doldurulur. Dikkat, sirke pekmezin aksine testiye 
konmaz. Çünkü “Keskin sirke küpüne zarar”dır, 
yani küpü çatlatabilir. 
Pekmez ise küpe (büyük testilere) doldurulur. 
Tabi, testi Anadolu’da önceden kullanılan bir 
gereçti. Kumdan yapılan bu saklama kabı, aynı 
zamanda hava aldığı için çok sağlıklı kabul edilir. 
Lakin bundan 15 – 20 yıl önce yerini plastik 
kaplara bırakmaya başladı. Bugün Anadolu’da 
küpe konan pekmez yok denecek kadar azdır. 

Üzüm sapı elbetteki sirke yapıldıktan sonra 
atılmaz. Bu nimet, aynı zamanda büyükbaş 
hayvanlar içinde ideal bir besindir. 

Şenliğin habercisi
Kısacası üzümün her parçası bereket demektir. 
Anadolu’ya ait figürlerde, ikonalarda devamlı 
gördüğümüz bu meyvenin hiçbir parçası 
atılmaz. O yüzden bağ bozumunun berekete 
dair manevi bir anlamı da vardır. Tabi bağ 
bozumu, pekmez ve şıra içmenin yanı sıra ayrı 
bir şenliktir Anadolu’da… Öğle yemekleri büyük 
bir aile olarak, önceden hazırlanmış çeşit çeşit 

Fotoğraf : Mehmet Demirci
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yemeklerle yenir. Akşamları genelde bağda açık 
havada yıldızlara karşı yatılır. Evin büyükleri sabah 
namazıyla birlikte kalkarlar ve yeniden kazanların 
altını yakarlar. Gözlerinizi taze bir güneş, temiz 
bir hava ve yanık pekmez kokusuyla açarsınız. 
Bağ bozulup, pekmez kaynatılıp köye veya kente 
doğru yola düşerken, yanınızda kış stoğunuzla 
yola çıkmışsınızdır. Anneniz veya nineniz bağ 
bozulurken bir  kenarda salçasını yapmış,  
kurutulacak biberlerini  toplamıştır. Önünüzde 
güvenli bir kış vardır artık. Bağ bozumundan 
arkaya ise dolu dolu yaşanmış neşeli bir yaz 
bırakırsınız. 

Pekmez, her derde deva
Bağ bozumunun hikayesi böyledir… Pekmez artık 
sofralarımıza girmeye hazırdır. Annelerimiz koca 
bir kışı güvenli geçireceklerinden eminken, daha 
büyüklerimiz ise verilen bir görevi yerine getirmiş 
olmanın rahatlığı içerisindedirler. İşte tam da 
bu sırada küçükken duymaya alışık olduğumuz 
bir söz dile gelir, “Pekmez her derde devadır.” 
Peki pekmezin devası nereden geliyor dersiniz? 
Bilimsel verilerle açıklamaya çalışalım. Pekmez, 
karbonhidrat içeriği dolayısıyla (1. 276Kj / 35 
kcal )iyi bir enerji kaynağı olarak ifade ediliyor. 
Özellikle B1, B2 vitaminleri ve çeşitli mineraller 
içermesi pekmeze bu özelliğini kazandırıyor. 
Uzmanlar faydalı bir ilaç olmasında %80’e varan 
karbonhidratın önemine dikkat çekiyor. Özellikle 
üzüm pekmezi, sahip olduğu vitamin bolluğu 
ve kolayca kana geçmesi ile ön planda.  Hatta 
yapılan araştırmalar pekmezin baldan daha 
zengin olduğunu ortaya koyuyor. Bu araştırmayı 
istatistiksel rakamlara dökmekte yarar var, 1 kg 
üzüm veya 200 gram pekmezin, kalori açısından 
1150 gram süte, 300 gram ekmeğe veya 350 
gram ete eşit olduğu biliniyor. 

Pekmezin faydalarını maddeler halinde 
verelim:
•Kemikleri geliştiriyor
•Halsizliği önlüyor
•Enerji veriyor
•İştah açıyor.
•Vücuttaki kanı artırıyor
•Bebeklerin gelişiminde çok fayda sağlıyor
•Mideyi, bağırsakları ve böbrekleri kuvvetlen-

diriyor
•Damar sertliğine iyi geliyor
•Kan dolaşımını rahatlatıyor

Evde pekmez yapmanın zevki

Pekmezin tadı yerinde, toprağında güzeldir ve 
keyfi öyle çıkar şüphesiz. Ama evde de pekmez 
yapmanız mümkün. Nasıl mı? Kolay bir tarifi var. 
Önce pazardan bir miktar üzüm alın ve suyunu 
iyice sıkın. Bir miktarda pekmez toprağı alın. 
(Aktarlardan bulabilirsiniz.) Toprak parçalarını 
bir tülbentte koymanız gerekiyor. Bunu üzüm 
suyunu koyduğunuz tencerenin içerisine iyice 
yerleştirmelisiniz. İkisini bir süre kaynatın.  
Köpükler görünmeye başladıktan sonra da 
dört ya da beş dakika daha kaynatıp bir süre 
dinlenmeye bırakın.  Sonrasında da buradaki 
şırayı başka bir kaba alarak kaynatmaya 
başlayın. Bu sefer düzenli olarak tahta bir 
kaşıkla karıştırmanız gerekiyor. Kıvamına geldiği 
andan itibaren karışımınızı ocaktan alabilirsiniz. 
Kıvamına geldiğini anlamanız için küçük bir test 
uygulamanız yeterli. Pekmezden tahta kaşıkla 
bir parça alın ve yavaşça akıtın. Damlalar bir 
noktada değil de yan yana iki yerden birden 
damlıyorsa kıvama gelmiştir. Artık pekmezinizi 
afiyetle yiyebilirsiniz. 
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Mescid-i Aksa 
Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu
Varıp eşiğine alnımı koydum
Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu 

Gözlerim yollarda bekler dururum
Nerde kardeşlerim diyordu bir ses
İlk kıblesi benim ulu Nebi’nin
Unuttu mu bunu acaba herkes 

Burak dolanırdı yörelerimde
Mi’raca yol veren hız üssü idim
Kutsallığım belli şehir ismimden
Her yana nur saçan bir kürsü idim 

Hani o günler ki binlerce mü’min
Tek yürek halinde bana koşardı
Hemşehrim nebi’ler hatırı için
Cevaba erişen dualar vardı 

Şimdi kimsecikler varmaz yanıma
Mü’minden yoksunum tek ve tenhayım
Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı
Çöllerde kayıp bir yetim vâhayım 

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde
Götür müslümana selam diyordu
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu
    
   M. Akif İnan 

Fotoğraf: Mustafa Yılmaz
(Mescid-i Aksa yanındaki 
Kubbetüs Sahra)
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olu Dağı’nı aşınca, İstanbul veya 
Ankara fark etmez, artık yol bitmiş 
kabul edilir. İstanbul’dan Ankara’ya, 
ya da tam tersine seyahat 
eden insanımız, yıllarca ya Bolu 
Dağı’nın o muhteşem manzaralı 
restoranlarında mola verdi, ya da 

kent merkezinde. Açılan “Bolu Tüneli” nedeniyle 
her ne kadar artık çok fazla uğranmasa da, hala 
telefonlar açılıp şöyle deniyor “Bolu’yu geçtik” 
ya da “Bolu’ya geldik.” Yani “Merak etmeyin 
geldik sayılır...” Tünel açılmadan önce, Bolu 

Dağı’na kar bastırdı mı, ülkenin yeni ve eski 
başkenti arasındaki irtibat kopardı. O yüzden 
bu nadide kent, sık sık “Bolu Dağı” haberleriyle 
gündemimize geldi. Hatta tarihine yabancı bir 
kuşak, belki bu yüzden Bolu’yu dağ zannetti. 
Oysa Bolu, Ankara ve İstanbul arasına sıkışmış 
bir şehirden öte, tarihi itibariyle Türkiye’nin 
en önemli kentlerinden birisidir. Yazın yeşile 
kucak açan, kışınsa en güzel beyazını gururla 
gösteren Bolu’nun tarihi Bithynialılar ile başlıyor. 
Bolu; Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı, 
medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir kenttir.

*Gölcük

Efsanelerin     
Doğduğu Şehir...
Kimi beyaz gelincik olarak tanımladı onu. Belli ki kış aylarında her tarafı kaplayan karın büyüsüydü 
neden.  Kimi yeşilin en güzel tonları ile anlattı. Sarıya kaçan yaprakları, yol kenarlarında selâma durmuş 
askerleri hatırlatan ağaçları ile kaç ressama modellik yapmışlardır, bilinmez. Burası Bolu; gölleri, 
ormanları, ilçeleri, kaya evleri ve güler yüzlü insanları ile “Efsanelerin doğduğu şehir” 

B

Haber : 
Kübra Demir
*Fotoğraflar:
Ümit Kılıç
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Bolu’nun merkezinde 19. yüzyıl sonlarından 
ve 20. yüzyıl başlarından kalma ahşap evler 
dikkatinizi çeker. Ama bu evlerin sayısı oldukça az. 
Özellikle 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce 
depremlerinden sonra farklı bir mimari yapı 
oluşturulmaya çalışılmış. Şüphesiz, merkezde 
dikkati çeken en büyük mimari yapılardan biri 
Büyük Cami… Camiden içeri adımınızı attığınız 
andan itibaren farklı bir yüzyılda yaşadığınızı 
hissediyorsunuz. Cami iki ayrı bölmeye ayrılmış. 
İç kısmı çarşı işlevini görürken, dış kısmına 
çıktığınız andan itibaren tüm Bolu Halkını ve 
özellikle meydanın tam orta yerinde bulunan 
Köroğlu beyinin heykelini selamlamamanız 
işten bile değil. 1389 yılında Yıldırım Beyazıd 
tarafından yaptırılan Orta Hamam ise Çifte 
Hamam özelliği ve iç mekanlarındaki zengin 
süslemeleri ile görülmeye değer. Şayet 
Ankara ya da İstanbul gibi büyük şehirlerden 
gelmişseniz, Boluların misafir perverliği ve 
sıcakkanlılığına şaşırabilirsiniz. Özellikle 
konuşma tarzlarına. Bolular, “Burası Bolu, her şey 
oluuu” sözünün hakkını vermek istemişçesine 
çam kolonyasından, fındık şekerine; ipek 
oyalarından el dokumalarına kadar çok farklı 
ürünler üretiyorlar. Ama özellikle Bolu’ya has bir 
şeyler yemek ya da hediye almak istiyorsanız 
“Bolu Çikolatası” ve “Patatesli Bolu Ekmeği”ni 
tercih etmelisiniz. 

Efsaneler…
Belli ki buranın çocukları efsanelerle büyümüş. 
Her biri bir ağızdan Köroğlu Destanı’nı ve 
Kiziroğlu Mustafa’yı anlatmak derdinde. Bolu 
Beyi’ne isyan eden Köroğlu’nu artık herkes biliyor. 
Köroğlu, “Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu” 
sözünün sahibi, Kiziroğlu Mustafa ise destanlara 
konu olan Köroğlu’nu yenen çelimsiz bir çocuk. 
Köroğlu, çadırında kendisini bekleyen karısına, 
kendisinden zorlu çıkan Kiziroğlu’nu koçaklama 
yolu ile anlatmış. 
“Bir hışımnan geldi geçti peh peh peh / Kiziroğlu 
Mustafa bey hey hey hey!”
Kiziroğlu Mustafa bundan çok etkilenmiş. 
Böylelikle Köroğlu, bilek gücü yetmeyince sazını 
ve sözünü kullanarak hasmı ile arkadaş olmayı 
başarmış.

Abant…
Sırada Bolu denilince ilk akla gelen yerlerden 
biri var. Tertemiz havası ve eşsiz güzelliği ile 

adeta bir doğa harikası Abant. Çevresi çam 
ormanları ile kaplı Abant, denizden 1328 metre 
yüksekliğinde bir tatlı su gölü. Her mevsim ayrı 
bir güzelliği var Abant’ın. Sonbaharda sarıya 
kaçan yaprakların altında yürümenin, kışın gölün 
etrafında faytonla gezmenin, yazın ise kavurucu 
sıcaklarda çam ağaçlarının altında dinlenmenin 
tadına varıyorsunuz. Gölün çevresini bisikletle de 
dolaşabilirsiniz. Bizi yol boyunca yöre sakinlerinin 
yaptığı erişte, yağlı peynir ve birçok hastalığa 
deva olan çam balı karşılıyor. Gölün kenarında 
bulunan çardaklar ise adeta gençlerin uğrak 
yeri olmuş ve müzik de onlara eşlik etmiş. Kışın 
gölün buz tuttuğu zamanın dışında gölde su 
bisikleti ve sandalla gezmeye izin veriliyor.  Bu 
arada balıkçığa meraklı olanlara müjde! Gölde 
olta balıkçılığına da izin veriliyor. 

Yedigöller…
Yedigöller, isminden anlaşılacağı üzere 7 ayrı 
gölün belli aralıklarla bir arada olmasından 
oluşuyor. Yedigöller’e adını veren bu yedi göl ise; 
Sazlıgöl, İncegöl, Kurugöl, Nazlıgöl, Deringöl, 
Büyükgöl, Serigöl’dür. Bu göller yer kaymaları ve 
vadi önlerinin tıkanması ile oluşmuştur. 
Bu arada hemen belirtelim, göllerin her birini 
ayrı ayrı gezerken her an bir geyik ya da yabani 
domuzla karşılaşabilirsiniz. Göllerin çoğu 
birbirlerine yakın olmakla birlikte aralarına giren 
yeşil çamlar birinden diğerine giderken farklı 
farklı cennetlere girdiğinizi hissetmenize neden 
oluyor. Göllerin biraz daha yukarısında çamların 

MEKAN

Yedigöller

Bolu’da Köroğlu’nun 
yanı sıra, Yıldırım 
Beyazıt, Samsa 
Çavuş, Akşemsettin 
gibi tarihi 
şahsiyetlerimizin 
de izlerini görmek 
mümkündür. Samsa 
Çavuş, Osmanlı 
tarihinin ilk çavuşu 
ünvanını taşır ve 
Osmangazi’nin 
silah arkadaşıdır. 
Ömrünü Bolu’da 
Sakarya boyunu 
tutmakla geçirmiştir. 
Bolu’da Samsa 
Çavuş adına camii 
ve hamam vardır. 
Bolu’yu fetheden 
Yıldırım Beyazıt 
zamanında ise 
sanki şehir baştan 
inşa edilmiş gibidir. 
Beyazıt, Bolu’ya 
çok sayıda han, 
hamam, medrese ve 
camii yaptırmıştır. 
Bolu Göynük’te 
ise Fatih’in Hocası 
Akşemsettin’e ait 
türbe mevcuttur.
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arasında ilerledikçe ortaya çıkan başka bir 
cennet var ki, burası bu yedi güzelliğin tamamen 
dışında. Adeta yeşilliklerin arasına saklanmış 
şırıl şırıl akan bir dere, uzun yürümeniz sonunda 
karşınıza çıkıyor. Eğer biraz daha yürümeye 
haliniz kaldıysa derenin hemen üst tarafında dilek 
çeşmesi ile karşılaşıyorsunuz. Ardından kana 
kana soğuk suyundan içiyorsunuz ve dileğinizi 
tutuyorsunuz. 

Gizli cennet, Gölcük
Yaz aylarında çoğunlukla piknikçilerin rağbet ettiği 
Gölcük ise adeta nefes kesiyor. Kartpostaldan 
çıkmış havası veren Gölcük, daha önce hiçbir 
yerde görmediğiniz bir yeşilin tonu ile karşılıyor 
sizi. Gölcük’ü daha önce görmemiş olanlar 
burayı gizli bir cennet olarak tasvir ediyorlar. 
Göl çevresinde Abant Gölün’de olduğu gibi 
konaklama tesisleri ya da oteller bulunmuyor. Göl 
kenarında sadece küçük bir kır gazinosu var. 
Gölcük’ün gölünden bile ünlü olan tarihi orman evi 
ise büyüsü bozulmamış şekli ile koruma altında. 
Buranın sonradan Orman İşletme Müdürlüğü’ne 
ait bir tesis olduğunu öğreniyoruz. 

Göynük 
Bolu sadece merkezi ve doğa harikası gölleri 
ile ünlü değil. İlçeleri de bir o kadar görülmeye 
değer. Yedigöller’den sonraki durağımız Bolu’nun 
şirin ilçesi Göynük. Göynük doğa harikasının 
yanı sıra özellikle evleri ile meşhur. Göynük 
evlerinde Osmanlı mimarisinin dokunuşları var. 
Evler çoğunlukla eski taş kiremitlerden yapılmış 
ve birbirlerinin üzerlerinden bakıyorlar. Göynük 
halkı evlerinin zaman zaman %40’ı bulan 
bir eğim üzerinde kurulduğunu söylüyorlar. 
Daracık sokakları insanı içini sıkmasının çok 
ötesinde Göynük’e ayrı bir hava katıyor. Evler 

“Tüfek icad oldu, 
mertlik bozuldu”

 Köroğlu

*Abant

Yıldırım Beyazıt 
Hamamı
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genellikle zemin kat üzerinde ve 1 ya da 2 katlı. 
Bu tarihi yapıların yaşlarının yaklaşık 200 yıllık 
olduğunu öğreniyoruz. Evlerin içerisinde ise 
bayram günlerinde şölen yemeklerinin pişirildiği 
‘Fırın evleri’ olarak tabir edilen bölüm oldukça 
gösterişli. Bazı evlerin kapı ve pencerelerindeki 
ahşap işlemeler ve motifler ise Anadolu’nun ilk 
mimari yapılarını hatırlatıyor. Şüphesiz Göynük 
yapılarının en ihtişamlı olanı Hükümet Konağı. 
1890 yılında yapıldığını öğrendiğimiz Hükümet 
Konağı, o dönemin ihtişamını yansıtıyor. Göynük 
evlerinin her biri bugün koruma altında ve sahip 
olduğu bu sivil mimari nedeniyle “Kentsel Sit 
Alanı” olarak ilan edilmiş. Bu evlerin çoğu turistik 
pansiyon olarak faaliyette. 

Seben Evleri
Bolu’nun görülmeye değer ilçelerinden bir diğeri  
de Seben. Kentin güneyinde ki Seben ilçesi, 
yayla geleneğinin hala canlı olduğu yerlerden 
biri. Seben dağlarında ormanlar içerisinde kurulu 
yaklaşık 30 civarında yayla olduğu biliniyor. 
Seben ilçesinin dikkati çeken bir diğer özelliği ise 
Kaya evleri. Seben’de birbirine yakın aralıklarla 
kayalara oyularak yapılmış, çok sayıda evden 
oluşan küçük yerleşim yerleri mevcut. Bu evlerin 
tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemesine 
rağmen mimari yapılarından dolayı Frik evleri 
olarak tarihe geçiyor. Yörede Frik krallarına ait 
mezarlar tarihe meraklı olanların ilgisini çekecektir. 
Yörede ayrıca eski kilise kalıntıları ve birçok peri 

bacası da bulunuyor. İlçede ki mağaralar ise 
adeta vadi yamaçlarına oyulmuş ve inanılmaz 
şekilde merdivenlerle birbirlerine bağlanmış. 

Mudurnu
Bolu iline bağlı şirin ilçelerden biridir Mudurnu... 
Mudurnu her ne kadar adını tavukçuluk ile 
duyursa da doğal güzellikleri ve tarihi mekanları 
ile ziyaretçilerine birçok alternatif sunuyor. 
Mudurnu’ya girdiğimiz ilk anda gözümüze yüksek 
kayalıklar ve bu kayalıkların arasından akan çay 
çarpıyor. Öyle doğaüstü bir görüntüsü var ki, 
farklı bir dünyaya girdiğimizi ilk dakikadan itibaren 
hissetmeye başlıyoruz. Biraz daha ilerledikçe 
dikkatimizi kaya evlere yönlendiriyoruz. Tabi bu 
arada bizi Mudurnu girişinde karşılayan Tavuk 
heykelini unutmak imkânsız. 
Buranın güzel yerlerinden bir diğeri ise çarşısı. 
Çarşıdan mistik bir kokunun yayıldığına yemin 
edebilirsiniz. İnsanlar içten davranıyor ve sizi 
memnun etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Bu arada Mudurnu isminin Bizans kalesinden 
geldiğini öğreniyoruz. Kale Bursa tekfuru tara-
fından kızı için yaptırılmış. Mudurnu’da gezilesi 
yerlerden bir diğeri ise kaplıcalar. “Mudurnu’ya 
geldim ve kaplıcalara girmedim” dememelisiniz. 
İlçedeki Babas ve Sarot kaplıcalarının sularının 
şifalı olduğu iddia ediliyor. 
Tabi bu arada Mudurnu’nun merkezinde yer alan 
Demirciler ve Bakırcılar Çarşısı’nı gezmeyi ve 
Mudurnu’ya özel yemekleri yemeyi unutmayın!

Mudurnu Evi

Yıldırım Beyazıt 
Hamamı
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Anadolu’yu karış karış gezen Şoray Uzun, kendisini yitip giden Anadolu kültürünün 
misyoneri gibi görüyor. Uzun, “Kemençeyi atarak kültürel devrim olmaz. Dünyada, 
kemanın yanına kemençeyi de koyabildiğin vakit kültürel bir devrim olur. Ne bileyim 
‘rap’in yanına bozlakınla çıkarsan kültürel devrim olur” diyor. 

oray Uzun Yolda” isimli gezi programı 
kısa sürede çok sevildi. Program, 
muadillerinin aksine Anadolu’nun fakir 
ve hüzünlü yanını değil, sıcak, sevecen, 
hoşgörülü yönünü ekrana getiriyordu. 
Yine muadillerinin aksine, soğuk bir 

gezi programından öte canlı, neşeli bir yapıt 
olarak farklılaşıyordu.
Bunun en büyük sebebi ise Şoray Uzun’du. Uzun, 
Anadolu’yu gezerken, belgesel komedi tarzına 
imza atmış bir isim. Gittiği her yerde, insanlarla 

olan sıcak diyaloğu ve esprileriyle hem kendini 
sevdiriyor, hem de izlenmeyi sağlıyordu. 
Ama Şoray Uzun’la söyleşi için bir araya 
geldiğimizde  bu programı eğlenceden çok bir 
misyon duygusuyla yaptığını öğrendik. “Kravatı 
batı bulmuş. Biz bugün din adamlarımıza 
bile o kıyafeti giydirmeye çalışıyoruz. Kendi 
şalvarımızdan utanıyoruz. Kendi kültürünü 
unutmak, nasıl bir kültürel devrim olabilir ki?” 
diye soruyor Şoray. “Kültürel devrim yaptığımızı 
zannediyoruz. Batılılar gibi giyinerek, kendi 
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  Şoray Uzun: 

“ Önceliğimiz Anadolu 
kültürünü tanıtmak ”

“Ş
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milli kültürümüzü aşağılayarak kültürel devrim 
olmaz. Bizim aslımızı yaşatma problemimiz 
var. Çeşitliliğimizi ve farklılığımızı koruma 
sorunumuz.  Kemençe’yi atarak kültürel devrim 
olmaz. Dünyada, kemanın yanına kemençeyi 
de koyabildiğin vakit kültürel bir devrim olur. 
Ne bileyim ‘rap’in yanına ‘bozlak’ınla çıkarsan 
kültürel devrim olur.”

Daha önce Anadolu’yu görmüş müydünüz? 

Ben Adana’da doğdum. Çocukluğum orada 
geçti. Kırsal yaşamı orada gördüm. Yüzmeyi 
öğrendiğim derede mandalar otlar, geviş 
getirirdi. Tabi okul hayatım İstanbul’da geçti. 
Ama Anadolu benim geçmişim. Hiç yabancısı 
değilim yani. 

Peki bu gezi programı nasıl ortaya çıktı?

Kanal 7’de “Evlere Şenlik” diye bir program 
yapıyorduk. Stüdyodan çok sıkılmıştık. Biraz da 
gezelim diye düşündük ve Kütahya’dan yola 
çıktık. Tabi program sevildi ve biz de 3 yıldır  
yollardayız. 

İnsanlar kaybettiklerini buluyorlar

Sizin gezi programınız bir hayli sevildi. Bu 
ilginin nedeni ne sizce?

Açıkcası bunun bizimle bir ilgisi yok. Biz gidip 
insanlarla konuşuyoruz. Ama adam yıllar önce 

terk etmiş memleketini. Gelmiş İstanbul’a 
yerleşmiş. Bir daha gitmemiş geriye. Şimdi biz 
onu geriye götürüyoruz. Oturuyor televizyonun 
başına, “aha” diyor, “Biz de köyde yerde yemek 
yerdik.”, “Biz de düğünleri böyle yapardık.” “Biz 
de tarlada böyle çalışırdık” diyor. 
Ama bizim derdimiz çok izlenmek değil.  
Sağolsun kanal da bizi bu konuda hiç 
sıkıştırmıyor. Önceliğimiz Anadolu kültürünü 
tanıtmak. Biz aslında bir nevi kendi kültürümüzü 
kayıt altına alıyoruz. Kına gecelerimizi, lehçemizi, 
kıyafetlerimizi her şeyimizi. Benim de bu 
programdan tat almamın temel sebeplerinden 
bir tanesi bu. Maalesef metropollere göçtükten 
sonra biz Anadolu’yu, kendi kültürümüzü 
unutmuşuz. Geleneklerimiz, göreneklerimiz 
çok ciddi erozyona uğramış. Biz tezek yakarak 
ısınıyorduk. Şimdi doğalgaza tonlarca para 
harcıyoruz ve dışa bağımlı hale geldik. Yağmurda 
yağmıyor. Halbuki kendi kendimize yetiyorduk. 
Bizim toplumumuzda etek giymek ayıp karşılanır. 
Hakaret gibi algılanır. Ama bakın elin İskoç erkeği 
eteğine sahip çıkıyor. Giyiyor onu… Çağdaşlık 
ne derse desin, onu yaşatıyor. Oysa biz üç 
eteğimizi, şalvarımızı ayıp kabul etmişiz.  
Kravat Hırvat icadı. Batı kültürünün bir giysisi. 
Onu giydiğiniz zaman modern oluyorsunuz. Ama 
bakıyorsun, hiçbir Hıristiyan din adamı ceket, 
kravat takmıyor. Ama benim imamım takıyor. 
Neden? Devlet memuru. Çağdaş olacak ya… 
Kravat ceket çağdaşlık oluyor, İspanyol paçası 
moda… Futbolda bir Türk takımının samba dansı 
var. Ama eşarpla saz çağdışı.

“Metropollere 
göçtükten sonra 
biz Anadolu’yu, 
kendi kültürümüzü 
unutmuşuz.”
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Kültürel devrim yaptığımızı zannediyoruz. 
Batılılar gibi giyinerek, kendi milli kültürümüzü 
aşağılayarak kültürel devrim olmaz. Bizim 
aslımızı yaşatma problemimiz var. Çeşitliliğimizi 
ve farklılığımızı koruma sorunumuz. Kemençe’yi 
atarak kültürel devrim olmaz. Dünyada, kemanın 
yanına kemençeyi de koyabildiğin  vakit kültürel 
bir devrim olur. Ne bileyim rap’in yanına 
bozlak’ınla çıkarsan kültürel devrim olur. 

Anadolu kültürünün yavaş yavaş 
yok olduğunu görüyorsun

Anadolu’yu gezerken de bir kültürün yavaş 
yavaş yok olduğunu görüyorsun. Al yazmalı 
gelinliklerden vazgeçmişler çoktan. Fransız usulü 
beyaz gelinlikle, salonda batı enstrümanlarıyla 
evleniliyor. Saz, davul, al yazmalı gelinlikler 
bir kenara atılmış. En çok buna üzülüyorsun. 
Bazen bize diyorlar. Gelin çekin, işte düğün 
yapacağız diye… Ben ne çekeceğim, Fransız 
usulü gelinlikle salonda yapılan düğünü.? Ne 
önemi var? Herkes ceket kravat giyse, herkes 
İstanbul lehçesi ile konuşsa ne olur? Tadı kalır mı 

hayatın… Yazık değil mi bu kültüre? İşte biz bunu 
kalıcı hale getiriyoruz. O yüzden seviyorlar bizi. 
Biz onların kıyafetlerine ve yaşam tarzlarına saygı 
duyuyoruz. Önemsenmekten mutlu oluyorlar…
Fransız geliyor, Anadolu’dan defne toplayıp 
gidiyor. Defne dünyanın en güzel, en sağlıklı 
temizleyicisidir. Sonra onu şampuan yapıp 
bize geri satıyor. Bakıyorsun her taraf Fransız 
şampuanı. Yıllardır bize zeytinyağı kolesterol 
yapar diye yutturdular. Bugün öğreniyoruz ki, 
zeytinyağında sıfır kolesterol varmış…

Peki senin komik ve sıcakkanlı yaklaşımının 
bunda bir etkisi yok mu?

Benimle bir ilgisi yok. Ben sadece insanlara 
mikrofon tutuyorum, geri kalan iş tamamen 
ekibin başarısıdır. Çok doğru yerleri seçiyorlar, 
güzel hikayeler buluyorlar. Titiz çalışıyorlar. 

Gerçi daha önceden de tanınıyordun ama 
“Şoray Uzun Yolda” senin daha da çok 
tanınmanı sağladı.  

Popülerlik dediğiniz şey çok balon bir şeydir. 
Aniden söner ve geçer gider bunlar. Ekrandan 

Kemençe’yi atarak 
kültürel devrim 
olmaz. Dünyada, 
kemanın yanına 
kemençeyi de 
koyabildiğin vakit 
kültürel bir devrim 
olur. Ne bileyim 
rap’in yanına 
bozlak’ınla çıkarsan 
kültürel devrim olur.
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biraz uzaklaş unutulursun hemen. Ben 
Kültigin’i oynadığım zamanlar, neredeyse yolda 
yürüyemiyordum. Hatta bir keresinde belediye 
otobüsüne bindim, şoför indirdi beni. Popülerim 
ya, televizyonda görünüyorum. Otobüse 
binmemem lazım. 
Ama bir müddet sonra unutuluyorsunuz. Şükür 
ki, ben bunların hepsinin geçici şeyler olduğunun 
farkındayım. 

Ne zaman çağdaşlık geldi, 
kardeşlik bozuldu 

Anadolu’yu o kadar gezdikten sonra, 
edindiğiniz izlenim ne oldu?

Anadolu’yu bize çok farklı anlattılar. Fakir, 
gariban, hoşgörüsüz bir toplum olarak anlatıldı 
yıllardır. Oysa çok farklı… Metropollerde biz 
insanlığımızı unutuyoruz, sonra Anadolu’ya 
bakıp geri buluyoruz. İstanbul’da yolda yok 
yere öldürülebilirsiniz. Trafikteki ufak bir tartışma 
ölümünüze neden olabilir. Hatta burada giydiğiniz 
kıyafetler yüzünden ayıplanabilirsiniz. Şalvar 
giyen birisini kınarlar. İlginç bir çağdaşlık bakış 
açımız var. İyi bir evde oturmayı, batılı kıyafetler 
giymeyi çağdaşlık kabul ediyoruz. 
Ama Anadolu çok hoşgörülü. İnsanlar size yol 
verir, kot pantolon giydiğiniz için ayıplamazlar. 
Yıllardır bu Anadolu’da Ermenisi, Kürdü, Türk’ü 
birlikte yaşadılar. Ne zaman çağdaşlık geldi 
dediler, bu kardeşlik bozuldu. Yoksa o zamana 
kadar birlikte çalışıp, birlikte savaşıp, yiyip 
içiyorlardı. Biz kına gecelerine, özel günlerine 
gidiyoruz. Hiç birisinde dışlanmıyoruz, bize 
kapılarını açıyorlar. Ama bugün kentte insanlar 
bir birlerinin kıyafetlerini bile hazmedemiyorlar. 
Mini etekli, türbanlı diye… Bana ikisi de batmıyor, 
ikisi de beni rahatsız etmiyor. Ama birileri rahatsız 
oluyor. Biz kamplaşmalara kapalı bir toplumduk. 
Şimdi her şey kamplaşma meselesi. Tabi siz 
çağdaşlık ve medeniyetten, hoşgörüyü değil, 
kıyafetleri anlıyorsanız o ayrı. 
Evet, ilk izlediğim de bana da çok ilginç gelmişti. 
Siz, sarılıyorsunuz, öpüyorsunuz ve tepki 
almıyorsunuz. 
O torununu sever gibi seviyor beni. Ben de 
babaannemin elini öper gibi öpüyorum onun 
elini. Zaten torun, torba kalmamış orada. Hepsi 
büyük kentlere gitmiş. Ben onun inançlarına 
saygısızlık yapmıyorum ki! Hadi kendinizi 
değiştirin, başka türlü çekelim demiyorum. Biz 
kentlerde oturduğumuz yerden, onları her şeye 
tepki gösteren, yanına kimseyi yanaştırmayan 

insanlar olarak tanıyoruz. Hep yanlış tanıtıldı 
şimdiye kadar. Bu her yerde böyle… Trabzon’da 
böyle, Adıyaman’da böyle, Kütahya’da böyle… 

O kadar yer gezdiniz. Çok hoşunuza giden, 
kesinlikle burada yaşarım dediğiniz yerler 
oldu mu?

Olmaz mı? Çok oldu… Ama en çok dikkatimi 
çeken yer ise Artvin Yusufeli Turhal… İşte orada 
yaşamak isterdim Çok sakin sessiz bir yer… Cep 
telefonu bile çekmiyor. Müthiş yalın bir doğası 
var. Gerçi bu kadar yalın ve sessiz bir ortamda 
bir müddet sonra sıkılır mıydım bilmiyorum. Ama 
işte aile, çoluk çocuk İstanbul’da, yaşamaya 
devam ediyoruz burada. 

Seyahatler esnasında ilginç olaylar yaşadınız 
mı? En çok ilginizi çeken şey neydi? 

Birkaç tane var aslında. Karadenizli zekası 
dediğimiz şeyle karşılaştık örneğin. Adamın biri 
ev yapmış kendine, güneş ne tarafa dönerse 
ev de o tarafa  dönüyor. Rüzgara, yağmura, 
kara göre şekil değiştiriyor. Bu zekaya hayran 
oldum dersem yeridir. Ama adam çılgın birisi. 
Yakında kendisine bir de helikopter yapacakmış. 
Bekliyoruz, bitirsin gidip çekeceğiz. 
Bir de beni çok etkileyen bir olay oldu. Mevsim 
kış, her taraf bembeyaz kar. Konya’dan bir yerlere 
gidiyorduk. Yolu karıştırdık. Bir çobanı gördük ve 
yol sormak için durduk… Çoban yolu tarif ettikten 
sonra bize “Aç mısınız?” diye sordu. Bunu soran 
çobanın çıkınında üç domates, yarım ekmek 
ve kibrit kutusu büyüklüğünde bir peynir vardı. 
Bizim ekipte ise 7 kişi... Adam bu 7 kişiyle bunu 
paylaşacak, 8. kişi olarak kendi karnı doyacak, 
akşama kadar da koyun güdecek. “Bununla nasıl 
karın doyuracağız?” dedik. Biraz da “süt sağarız 
koyunlardan” dedi. Benim için işte zenginlik 
budur. Yoksa çok büyük evde oturmak, çok lüks 
arabaya sahip olmak değildir. 

Şoray Uzun kimdir?
Onu ilk defa 
Kültigin’de fark ettik. 
Lakin Şoray Uzun’un 
tv için ilk projesi 
Karşı Şov’du. Siyasi 
hiciv programı olan 
Karşı Şov’u Nejat 
Uğurlu yazıyordu, 
Ahmet Uğurlu, Selin 
Aktan, Savaş Tamer 
gibi isimler de rol 
alıyordu. Daha 
sonra “Barış İçin 
Savaşanlar” dizisinde 
gördük onu. Bu 
dizinin arkasından 
“Kültigin”, 
“Kaygusuzlar”, 
“Şorayın Altı Günü” 
gibi yapımlar arka 
arkaya geldi. Son 
olarak da karşımıza, 
“Şoray Uzun Yolda” 
programıyla çıktı. 



Türkler’de Bayram 
“Paylaşmak” 

demektir

Bayram kelimesine ilk 
defa Oğuzlar’ın kullandığı 

söylenir. Kaşgarlı 
Mahmut kelimenin aslının 

“bedhrem” olduğunu 
söylemekle birlikte Oğuzlar 
“Beyrem”i kullanmışlardır. 

Adı ne olursa olsun, 
Türkler’de bayram, batıdaki 

festivalin aksine gösteriş 
değil, varlığın ve yokluğun 
mütevazi paylaşımı olarak 

kabul görmüştür. T
ürk toplumunda “Bayram” denince 
herkesin yüzünde sıcak bir tebessüm 
belirir. Çünkü bayram, aynı zamanda 
bizim için huzur demektir. Huzurla 
eş anlamlı olarak görülmesinin temel 
nedeni ise batıdaki festivallerin 

aksine bizdeki bayramın, dostluk, kardeşlik ve 
paylaşmak olarak kabul görmesidir.   
Bayramın Türkler’deki tarihi ise bir hayli eskidir. 
Prof. Dr. Salim Koca’nın araştırmasına göre 
Türkler ’de bilinen ilk bayram kelimesini Kaşgarlı 
Mahmut kullanmıştır. Kaşgarlı Mahmud’un XI. 
yüzyılda yazdığı “Divar”da, kelimenin aslının 
“bedhrem” olduğunu, bu kelimeyi Oğuzların 
“beyrem” şekline çevirdiklerini belirtir. Yine 
Kaşgarlı’ya göre, “bayram eğlenme, gülme ve 
sevinme günüdür.”

Baharın gelişi bayram nedeniydi
Eski Türkler Orta Asya’da, karasal iklimin ağır 
şartları altında yaşarlardı. Asıl geçim kaynakları 
hayvancılık olan Türkler, kışın karlar erimeye 
başlayıp bahar gelince tekrar hayvanlarını 
otlatma imkanı bulurlardı. Bu durumu da çeşitli 
festivaller ve eğlencelerle kutlarlardı. Zaten 
Kaşgarlı Mahmut’un yazdıklarından anlaşıldığı 
üzere, eski Türkler’de bayramdan kasıt bugünkü 
bildiğimiz anlamda dini bayramlar değildi. Daha 
çok, kutlama olarak ifade edilen festivallerdi. 
Ama bayram yeri kavramı eski Türkler’de de vardı. 
Bayram yeri, özellikle çiçeklerle süslenmekte, 
çıra veya meşalelerle aydınlatılmaktaydı. 
Bayramlarda herkes eğlenirdi. Türklerin çok 
sevdiği, bugün cirit olarak bilinen at üstünde 
yarışmalar düzenlenir, kadınlar kendi aralarında 
tepük (futbol) oynarlardı. (Bugün Nevruz 
kutlamaları bu eski geleneğe dayanır.)
Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra, dini 
bayramlar hayatlarına girdi. Ama onlar tamamen 
Arap ve Fars adetleri yerine kendi kültürel 
değerleriyle inançlarını birleştirerek bayramlarının 
içine dahil ettiler. 
Dini bayramlarda örneğin salıncak kurmak, 
gençler arasında çeşitli yarışmalar düzenlemek ve 
bayram yeri gibi adetlerle, kabristan ziyaretlerini 
ve bayram namazlarını bileştirdiler. Bugün 
büyük kentlerde olmasa bile Anadolu’nun birçok 
köyünde bayramlar hala Türkler’in İslamiyet’i 
kabulünden sonraki yıllara benzer kutlanır.  

Fotoğraf:
Nurettin İnal
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Bayram Türklerde yenilenme olarak kabul 
edilirdi. Bu yüzden, göçebe Türkler çadırlarında 
ve obalarında bir gün önce temizliğe başlarlardı. 
Bugün halen arife günleri, temizlik günleridir. 
Bayramdan bir gün önce bütün ev yeni baştan 
boyanır, bütün ailenin fertleri yıkanır ve temizlenir. 
Bugün kapalı evler ve banyolarda yapılan bu 
temizlik işlemleri, eski Türklerde ve Osmanlı 
döneminin taşrasında evlerin önlerindeki 
“Yunak”larda yapılırdı. “Yunak” “yümek” 
ten gelir ve yıkanılan yer demektir. “Yümek” 
ise “Yıkama”nın eski Türkçedeki karşılığıdır. 
Yunaklarda büyük kazanlarda kaynayan sıcak 
suyun içerisine temizlik gücünü artırmak için kül 
atılırdı. Yunak’larda, taş veya ağaçtan yapılmış 
bölümler olurdu. Bunların üstüne eşyalar konur 
ve sert bir cisimle dövülerek iyice temizlenmesi 
sağlanırdı.  

Bayram yerleri paylaşım 
merkezleriydi

Her ne kadar teknolojik gelişim yunakların ve 
kazanlı yıkamaların sonunu getirmiş olsa da, 
bugün hala Anadolu’daki bayram kutlamaları, 
Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler 
taşır. Örneğin Osmanlı ve Anadolu Selçuklu 
figürlerinde bir grup erkeğin bir araya gelerek 
yemekler yediğini görürsünüz. Bayram yerinde 
yenilen bu toplu yemekler bugün hala bazı köy 
ve kasabalarda devam ettirilmektedir. Lakin 
bölge bölge değişimler göstermektedir. Örneğin 
bazı köy ve kasabalarda toplu halde yemek 
yenilen tek bir bayram yeri vardır. Bazılarında 
ise merkez olarak kabul edilen bir bayram yeri 
olmakla birlikte, yemek için her mahallede farklı 
bir mekan belirlenir. Öğle namazından sonra bir 
araya gelinen bu bayram yerine o mahallede 
oturan her aileden birisinin gelmesi elzemdir. 
Birisi gelmediği vakit, diğerleri gidip onun evine 
bakma ihtiyacı hissederler. Çünkü gelmeyenin 
başına kötü bir şey gelebileceğini düşünürler.
Bu bayram yeri yemeklerinin hizmet ettiği asıl 
amaç ise karın doyurmaktan çok ötedir. Çünkü 
her bayram yemeğinden sonra, köyün veya 
mahallenin ihtiyacı olan kişisi için para toplanır. 
Herkes yemeği ve ekmeği bol bol getirir. Amaç 
bu yemeklerin ve ekmeğin artması ve zor 
durumdaki kişiye verilmesidir. Kişiyi mahcup 
etmemek için uygulanan yöntem de dikkat 
çekicidir. Önce bütün mahallelinin ekmek örtüleri 
açılır. Örtülerdeki ekmekler yardım edilecek 
kişinin örtüsünde toplandıktan sonra bütün 
sofralara dağıtılır. Artan ekmek doğal olarak 
ihtiyaç sahibinin sofrasında kalır. Böylelikle 

ihtiyaç sahibi sofrasıyla birlikte o ekmekleri 
evine götürür. Ramazan bayramlarından sonra 
davulcunun parası da bu sofralarda toplanır. 

Fitre sosyal eşitliği sağlar
Bayramdaki paylaşım kültürü bununla da 
sınırlı değildir. Bayramdan önce verilen fitre 
ile bütün ailelerin bayrama eşit şartlar altında 
katılmasını sağlamak yüzyıllardır bu toprakların 
bir geleneğidir. Bayram sabahları bu sayede 
bütün çocukların bayramlıkları vardır. Her evde 
çocukların alması için şekerler bir tepsiye konur. 
Ellerinde poşetlerle ev ev dolaşan çocuklar, 
şekerleri aynı oranda paylaşır. Tepsiden şeker 
almak, kıyafete ya da çocuğun ailesinin maddi 
durumuna bağlı bir şey değildir. Görüldüğü 
gibi, bayramlar paylaşmak kültürünü çocuklara 
öğretme işlevi de görür. 
Anadolu’da bayramlar eskiden beri aynı zamanda 
barışa ve kardeşliğe de hizmet etmişlerdir. 
Bayramda küs kalmanın günah olduğunu, imam 
bayram namazı hutbesinde anlatır. Zaten bütün 
ritüeller de düşmanlıkları kaldırmaya dönük 
hazırlanmıştır. Örneğin bayram namazından 
sonra bütün erkeklerin bayramlaşmak için aynı 
safa geçmesi bunun en güzel örneklerinden 
birisidir. Bugün hala Anadolu’nun çeşitli 
yerlerinde devam ettirilen başka bir adet ise 
farklı bir ev ziyaretidir. Özellikle küçük köy ve 
kasabalarda, evin en yaşlı kadını evi bekler. 
Bütün evlerde çocuklar için şekerler, büyükler 
içinse mükellef sofralar hazır edilir. Mahallenin 
veya köyün erkekleri bütün evleri tek tek dolaşır. 
Öğleden sonraları da, genç kadınlar çocukları 
ile birlikte akrabalarının evini ziyaret ederler. 
Aile meclisi akşamları oturup kimin gelip, kimin 
gelmediğini sorgularlar. Şayet bir aileden hiçbir 
ziyaret yapılmamışsa, o ailenin kendilerine 
küskün olduğu kanısına varırlar. 
Bugün, Türkler’in ilk Anadolu’ya gelmelerinden 
itibaren devam ettirilen bayram geleneklerinin 
birçoğu maalesef yok oluyor. Bunun en önemli 
nedeni toplumsal değerlerin batı kültürü 
karşısında asimile olması. Örneğin düşkünlere 
yardım edilmesini sağlayan, bayram yeri geleneği 
Anadolu’nun birçok yerinde artık kalkmış 
durumda. Var olanlar da, mahallenin yaşlıları 
tarafından ayakta tutulmaya çalışılıyor. Genç 
kuşakların büyük bir çoğunluğu bayramdaki 
öğle yemeklerine “tok oldukları” için gitme 
gereği hissetmiyorlar. 
Oysa bütüm bunlar basit birer ritüel değildir. 
Bayramlar ruhunu Mevlana’dan, Yunus’tan, 
Ahi Evran’dan alan Anadolu Kültürü’nün çakıl 
taşlarıdır…

Bayram yeri 
yemeklerinin 
hizmet ettiği 
asıl amaç karın 
doyurmaktan çok 
ötedir. Çünkü her 
bayram yemeğinden 
sonra, köyün veya 
mahallenin ihtiyacı 
olan kişisi için para 
toplanır. 

ZAMAN
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Bir şiir bile yeter aslında çoğu 
zaman. 

Ya da şöyle söyleyelim: Şairler yüzlerce şiir 
yazarlar, ama sanki tüm şiirler bir şiiri aramak 
içindir.
Az şiir yazdığı söylendi Erdem Bayazıt’ın.
Yazdığı şiirler sayı olarak azdı belki. Fakat 
öylesine sağlam kelimelerden kuruluydu ki şiiri,
bu şiir binasını kurmak hiç de kolay olmamalıydı.
Nasıl yazdığını gerçekten bilmiyorum. 
Oturup, bir çırpıda yazılmış şiirler midir? Yoksa, 
uzun uzun çalışmaların, uğraşıların sonucu 
mudur?
Bu çok da önemli değil elbette ki. Çünkü şiirin 
kalitesini ilgilendirmiyor.Yalnızca bir yazım süreci.
Neticede bize sunulan yüksek sesli, oldukça 
sağlam işlenmiş kelimelerden örülü, 
hassasiyetlerimizi hiç eğip bükmeden, ama daha 
da önemlisi rahatsızlık verici bir çığırtkanlığa 
düşürmeden söylenmiş/yazılmış şiirler bunlar.

Kısmetli çocuklardık.

Bizler daha yolun başındayken sanat, edebiyat 
evimizin bahçesinde bu mütevazı, dimdik duran 
çınar misali ağabeylerimizi bulduk. 
Söz yerindeyse, gölgelerinde boy atmaya çalıştık.
Onları okuduk gece gündüz. Sezai Karakoç, Nuri 
Pakdil, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem 
Bayazıt ve diğerleri.
Erdem Ağabeyi ilk dinlediğimde lise talebesiydim.
Hicri 1400 etkinlikleri çerçevesinde bir grup 
konuşmacı ile birlikte Samsun’a gelmişti.
Diğer konuşmacılar belli minval üzere konuştular. 
Sonra o konuşmaya başladı. Şaşırmıştım. 
Çünkü, dini ağırlıklı bir toplantıda, aklımda kaldığı 
kadarıyla mikrofonla oynuyor, onun normal ses 
iletmesi ile cızırtılı halini mukayese ediyor ve 
imgelerle hayatın kendisini anlatıyordu.
Farklı bir adam demiştim.
Cahit Ağabeyin  bir lise talebesine yaptığı ‘’Nasıl 
öderseniz ödeyin‘’ kolaylığı ile  Mavera’ya abone 
oluyor ve onların peşine takılıyordum.

Seni, beni, vatanını, ülkesinin 
insanlarını yazdı.

İşte bize ait büyük, kocaman, içinde insan olan, 
sevda olan bir fotoğraf.
‘’Sana , bana, vatanıma, ülkemin İnsanlarına dair’’ 
bir fotoğraf.
Aşkla bağlı olduğu inancının izleri hangi 
coğrafyada varsa, oraları yazdı.
Ahmet Kekeç’in ifadesiyle,’’Sessiz, solgun’’ dursa 
da ‘’İçimde kaynayan bir mahşer var.” “Kızdı mı 
cehennem kesilir, sevdi mi cennet’’ diyordu.
Bazı şiir akşamlarında birlikte olduk.
Gerçekten de, bizlere göre iri cüssesine rağmen 
çok sessiz ve solgun duruyordu.
Yüksek sesle konuşur gibi görünürken, o yüreği 
sevdalı adam, koca şair, aslında pek çok şeyi de 
söyleyemiyordu:

‘’Bütün bunların üstüne
  Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim
  Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim
  Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna, adın gelmeli
  Adın kurtuluştur ama söylememeliyim
  Can kuşum, umudum, canım sevgilim.’’
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Gölgelerinde Boy 
Attığımız Soylu 
Ağabeylerimizden 

ERDEM BAYAZIT

Süleyman Çelik
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46 Faizsiz Finans 
alanında en 
hızlı büyüyen 
sektör: 

G
erçek anlamda faizsiz bir 
piyasadan söz edebilmek için, 
faizsiz finansal piyasaların bü-
yüme ve gelişmesine yardımcı 
olacak ürünlerin geliştirilmesi 
ve kullanılması gerekmektedir. 

Modern ekonomik sistemler için bono ihracı 
ve bunların alım/satımı çok önemlidir. Faizsiz 
finansal sistem için böyle bir sermaye piyasasının 
oluşturulması zorunluluk arzetmektedir. Bunun 
amacı sadece alternatif finansman kaynağı 

yaratmak değil, yatırımcılara farklı faizsiz (İslami) 
enstrümanlar sunmaktır. Son yıllarda geliştirilen 
Sukuklar faizsiz dairede kalmak isteyen yatırımcı 
ve finansman açığı olan şirketler için bu imkanı 
sunmaktadır. Sukukların detaylı tanımına burada 
girmeyeceğiz. Ancak şu belirtilmelidir ki bu 
ürünler vadeleri boyunca somut ve belirli bir 
varlığa dayanmaları nedeniyle faizsiz bankacılık 
esaslarıyla çelişmezler. Sukuklar özellikle altyapı 
yatırımlarının fonlanmasında önemli bir finansal 
araç haline gelmişlerdir. Bunun yanında fazla 
kaynaklarını faizsiz bir şekilde değerlendirmek 
isteyen yatırımcılara sundukları imkanlar 
nedeniyle faizsiz finans piyasaları için çok önemli 
bir potansiyele sahiptirler. Bu nedenle Sukuk 
piyasası çok hızlı ve güçlü bir şekilde gelişirken, 
yatırımcı tabanını da büyütmektedir. Sukuk ihracı 
global sermaye piyasaları için tartışmasız olarak 
yeni bir durumdur ve İslami finans sektöründe en 
hızlı gelişen alanlardan birisidir.      

Özgün nitelikler

Diğer Faizsiz bankacılık enstrümanlarından 
farklı olarak Sukuklar birtakım özgün nitelikler 
taşırlar. Örneğin, belirli bir varlığa dayanmaları 
nedeniyle ikincil piyasalarda alınıp satılmaları 
mümkündür. Bunun yanında konvansiyonel 
bono ihraclarında olduğu gibi uluslararası 
derecelendirme kuruluşları tarafından 
ihraç öncesinde derecelendirilmeleri de 
mümkündür.  
Sukuklar hükümetlerin yanında şirketler için de 
kaynak bulma aracı haline gelmişlerdir. Suk-
ukların önemi,  sabit kıymetlerin (taşınmazların) 
uzun hukuki komplikasyonlara konu olmadan 
likidite yaratılmasında kullanılmasından ileri 
gelmektedir. Bunun yanında bu enstrüman 
aracılığıyla bir varlığın gelecekte oluşturacağı 
nakit akışının bugün tahsil edilmesi mümkündür. 
Ayrıca Sukuk mevcut ya da gelecekte oluşacak 
bir varlığa dayandırılabilir. Bu nedenle Sukuk, 
devlet ve şirketler için altyapı yatırımlarında 
kullanılabilecek mükemmel bir enstrümandır.  
İhraç edenler için sağladığı diğer bir avantaj ise, 
uluslararası alanda yatırımcı kitlesinin ilgisine 
sunulduğu için maliyetlerin düşürülmesidir. 

Kaynak: 6-Temmuz-07 tarihli 
Islamic Finance News

Çeviren: Dursun Arslan

Sukuklar özellikle altyapı 
yatırımlarının fonlanmasında 
önemli bir finansal araç haline 
gelmişlerdir. Bunun yanında 
fazla kaynaklarını faizsiz bir 
şekilde değerlendirmek 
isteyen yatırımcılara 
sundukları imkanlar nedeniyle 
faizsiz finans piyasaları için 
çok önemli bir potansiyele 
sahiptirler. 
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İkincil piyasa

Piyasa çok hızlı gelişse de likidite eksikliği devam 
etmektedir. Yatırımcılar –ki çoğunluk büyük 
kuruluşlardan oluşmaktadır- aldıkları Sukukları 
vade sonuna kadar tutma eğilimindedirler. 
Ortalama bir yatırımcı bu enstrümanları 
alamamaktadır. Bu nedenle aktif bir alım/satım 
ortamı oluşturulamamıştır. Böyle bir ortamın 
sağlanması ancak global piyasalarda, özellikle 
şirket bazında Sukuk ihraçlarının artmasıyla 
mümkün olacaktır. Yeterli bir derinliğin oluşa-
bilmesi için ihraç yapan kuruluş sayısının 270’e 
ve hacmin de 400 milyar dolar seviyesine 
ulaşması gerektiği tahmin edilmektedir.    

Karşılaştırma

Sukuklar faiz temelinde yapılandırılmış varlığa 
dayalı menkullerle benzerlik göstermelerine 
rağmen, yatırımcılarına gelir olarak faiz yerine 
kira gelirleri, emlak ya da ekipman gibi somut 
varlıkların satılmasından elde edilen getirileri 
sunmaktadır. Konvansiyonel bonolarda borç /
faiz ilişkisi sözkonusu iken Sukuklarda dayanak 
varlıklara ve elde edilen getiriye ortaklık söz 
konusudur. Diğer taraftan Sukuk yatırımcısı 
dayanak varlıklardan kaynaklanabilecek zarara 
da ortaktır. Normal bonolarda böyle bir durum 
sözkonusu değildir. 
Sukuklar da normal bonolar gibi piyasalarda 
alınıp satılabilir. Ancak Sukukların alınıp satıl-
ması dayanak varlıkların niteliğiyle doğrudan 
ilişkilidir. Zira borcun alınıp satılması prensipler 
doğrultusunda uygun değildir. Bunlara ilaveten 
Sukukların varlığa dayalı olmaları yatırımcılarına 
önemli bir avantaj sunmaktadır. Borçlanan 
kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirememesi 
halinde yapılan yatırımın önemli bir kısmının bu 
varlıklarla tazmini mümkün olacaktır. (Sukuk 
yatırımcıları dayanak varlıklar üzerinde bölünmez 
bütüncül bir hakka sahiptirler.) 

Mevcut sukuk yapıları

Dayanak varlığın niteliği ve ihraç eden kuruluşun 
finansman ihtiyacına bağlı olarak Sukuklar 

birçok şekilde yapılandırılabilir. Temel Sukuk 
enstrümanları şunlardır: Mudaraba (kar/zarar 
ortaklığı), Murabaha (maliyet ya da alım ve 
yeniden satım), Muşaraka (ortaklık), İcara 
(leasing/finansal kiralama) ve İstisna

Riskler

Bütün finansal enstrümanlar gibi Sukuklar için 
de birçok risk unsuru sözkonusudur. İslami 
finansman yöntemlerinin global olarak çok 
hızlı büyümüş olması sektörü birtakım risklerle 
karşı karşıya bırakmıştır. Standardizasyonun 
olmaması piyasadaki likidite açısından bir 
engeldir. Yatırımcılar böyle bir enstrümana 
yatırım yaparken hangi risklerle karşı karşıya 
olduklarını tam olarak bilememektedir. 
Bir sorun da Şer’i danışma kurullarından 
kaynaklanmaktadır. Farklı bölgelerdeki farklı  
danışma kurulları aynı konuyla ilgili olarak farklı 
görüşler ortaya koyabildikleri için, yatırımcılar 
kendi bildikleri bölgelerin dışında yatırım yapma 
konusunda çekimser davranmaktadır.
Diğer bir konu da işlem büyüklükleri. Miktarlar 
milyonlarca dolar olduğundan ortalama bir 
yatırımcı için yatırım imkanı olmamaktadır. 

Sonuç

Faizsiz enstrümanların konvansiyonel piya-
salarda yer edinebilmeleri onların ürünleriyle 
rekabet edebilmelerine bağlıdır. Faizsiz enstrü-
manlar sadece inanca dayalı sebeplere bağlı 
olarak varlıklarını sürdüremezler. Bu nedenle 
Faizsiz bankacılık esaslarına bağlı yeni ürünlerin 
geliştirilmesi yönündeki çabalar artırılmalıdır. 
Ancak bu takdirde bu ürünler farklı, yenilikçi 
ve talep edilen yapılar haline gelebilir.  Faizsiz 
finans sisteminin büyüyüp gelişebilmesi için 
Sukuk piyasasının gelişmesi büyük bir önem 
arzetmektedir. Bu nedenle sisteme olan güvenin, 
düzenlemeler ve modernleşme yönünde atılacak 
adımlarla artırılması gerekmektedir. 
Bu ürünlerin yaygınlaştırılmasının diğer olumlu 
katkısı ise altyapı yatırımlarına uygunluğu 
nedeniyle bölgesel işbirliği, ekonomik ve sosyal 
kalkınma alanında olacaktır. p
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T
ürkiye Finans Yavuz Selim Şube 
Müdürü Bilal Sağır amaçlarının, “Yavuz 
Selim Şubesi neden açıldı?” sorusuna 
“İyi ki açıldı” dedirtmek olduğunu 
vurguluyor. Farklılığın insan unsuru ile 
ortaya çıktığını söyleyen Sağır, şubenin 

geldiği başarıyı çalışanları ile birlikte paylaşıyor ve 
asıl önemli olanın “Biz” duygusu olduğunun altını 
çiziyor. 
Fatih bölgesinde sanayi firmalarından ziyade, 
perakende ağırlıklı bireysel firmalar ve turizm 
sektörüne yönelik KOBİ’ler dikkat çekiyor. Sağır, 
KOBİ’lerin neden desteklenmesi gerektiğini 
şubenin yapmış olduğu çalışmaları ile birlikte 
anlatıyor. 
 
Şubenizin kısa bir tanıtımını yapabilir misiniz?

Şubemiz 2005 yılının Temmuz ayında açıldı. Açılışı 
Anadolu Finans’la, Family Finans’ın birleşme 
sürecine denk gelmiştir. Bugün baktığımız zaman 
üç yıllık bir geçmişimiz var. Süreç içerisinde 
Fatih halkından beklentilerimize cevap aldığımızı 
düşünüyoruz. Yavuz Selim Bölgesi genel olarak 
Fatih olarak adlandırılır. Fatih Bölgesi’nde Türkiye 
Finans’ın bir şubesi daha bulunmaktadır. Bölge 
profiline baktığımız zaman perakende ağırlıklı 
bireysel firmaların ve KOBİ’lerin yoğunlukta 
olduğunu görmekteyiz. 

Fatih bölgesinin ticari kapasitesinden bahse-
debilir misiniz?

İstanbul önemli bir şehir. İstanbul’un ne kadar 
önemli bir şehir olduğunu Napolyon “Eğer dünya 
tek ülke olsaydı, baş şehri İstanbul olurdu” sözleri 
ile ifade etmiştir. Fatih bölgesine baktığımız zaman 
ise Yahya Kemal Beyatlı’nın sözleri aklımıza gelir, 
“İstanbul’un kalbi Fatih’tir” Biz Türkiye Finans 
Yavuz Selim Şubesi olarak İstanbul’un kalbi olarak 
nitelendirilen Fatih’te, İstanbul’un kalbindeki 
insanların kalbinde olmayı hedefliyoruz. 

Şubemiz, fon toplama, fon kullandırma ve 
bankacılıkta olması gereken bütün enstrümanları 
müşterilerine sunmaktadır. Özellikle bölgemizde 
şubelerimiz arasında keşfedilmemiş alanları, 
potansiyel hedef olarak ilan ettik. Bu potansiyeli 
değerlendirme konusunda bölgenin coğrafi 
konumunun ve nüfus altyapısının bize uygun 
olduğunu düşünüyoruz. Fon toplama konusunda 
sıkıntı çekmiyoruz. Fatih bölgesi sanayi tesislerinin 
ve fabrikaların çok yoğun olduğu bir bölge değil. 
Bölgenin profiline baktığımız zaman taahhüt 
firmaları ve turizm sektörünün ağırlıklı olduğunu 
görürüz. Bölgemizde Hac – Umre firmaları 
yoğunluktadır. Ayrıca dış ticaret yapan birçok 
KOBİ nitelikli işletmede bulunmaktadır. Özellikle 
Uzakdoğu’dan ithalatta bulunan firmalar var. 

Türkiye Finans Yavuz Selim Şube 
Müdürü Bilal Sağır Yahya Kemal 

Beyatlı’nın “İstanbul’un kalbi 
Fatih’tir” sözlerini hatırlattıktan sonra 

konuşmasını şöyle sürdürüyor: 
“İstanbul’un kalbindeki insanların 

kalbinde olmayı hedefliyoruz.”

1967 Kayseri- 
Yahyalı doğumlu 
Bilal Sağır, 
Hacettepe 
Üniversitesi 
İktisat Bölümü 
mezunu. 2000 
yılında Anadolu 
Finans ailesine 
dahil olmuş. 
2005 yılından 
bu yana Fatih’te 
Yavuz Selim Şube 
Müdürü olarak 
görev yapıyor.

Fatih’in Kalbi 

Yavuz Selim 
Şubesi’nde 

Atıyor
Türkiye Finans 

Yavuz Selim şubesi 
personeli; Bilal Sağır,  

Mustafa Kılıçaslan, 
Bahattin Polat , Can 

Timur, Bayram Sinan 
Coşar , Özgür Borçin 

, Nurettin Öztürk,  
Hüseyin Çalışkan, 

Cumali Atalay, Harun 
Alioğlu, Mehmet 

Yılmaz, Alperen Yüksel 
ve Emrah Yabaş
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Son zamanlarda bireysel faaliyetlerimizde ciddi 
bir performans artışı söz konusu. Özellikle 
de son dönemlerde gayrimenkul üzerinde bir 
yoğunlaşma öne çıkıyor. Sonuç olarak “Yavuz 
Selim Şubesi neden açıldı” sorusuna “Yavuz 
Selim Şubesi iyi ki açıldı” dedirtebiliyorsak başarılı 
olmuşuz demektir. 

Yavuz Selim Şubesi’nin KOBİ bankacılığına 
bakış açısı nedir?

KOBİ’lerin küçüklükleri kendileri için bir 
şans. KOBİ’ler uluslararası rekabete hazır 
olmak zorundalar. Rekabet avantajı sağlayan 
işletmeler öz varlıklarını da güçlendirmek ve 
danışmanlık almak suretiyle kendilerini biraz 
daha farklılaştırabilirler. Özellikle konjoktürel 
dalgalanmalarda KOBİ’lerin kaynakları son 
derece azalmakta. Direnci düşük insanlar misali, 
konjoktürel dalgalanmalardan ilk etkilenebilecek 
olan kurumlar da KOBİ’ler olacaktır. Bu durumda 
da nakit sıkıntılarını ve öz sermaye eksikliklerini 
gidermek için banka kredilerine yönelecekler. 
KOBİ’ler özellikle vadeli satışlarını sermaye 
ile finanse etmek zorunda kalıyorlar. Kobiler 
kendilerini yenilemek istiyorlarsa mutlaka dış 
destek almalı ve stratejik plan yapmalıdır.
Biz bölgenin hemen hemen yarısından fazlasıyla 
muhatap olmuş durumdayız. Daha önce de 
değindiğimiz gibi, KOBİ’ler çok farklı alanlarda 
oldukları için riskleri yayılıyor. Firmayı doğru analiz 
etmek çok önemli. Doğru bilgi ve ehil kimselerle 
istişare edilerek… Eğer analizler doğru yapıldıysa 
hiçbir sorun yok.
 

Bankacılıkta farklılığın önemi
Şubenizin çalışma sisteminden bahsedebilir 
misiniz?

Tek kişiden takım olmaz. Arkadaşlarımızla 
günlük ve haftalık olmak üzere belirli periyotlarda 
toplantılar düzenleriz ve neler yapabileceğimizi 
konuşuruz. Biz ekip olarak işimizi çok seviyoruz. 

Duygusu olmayan iş bedene işkencedir. Müşteri 
şikayetlerini dikkate alırız. İrade beyanları bizim 
için çok önemlidir. Birlik ve beraberlik bizim için 
çok değerlidir. Bankamız içerisinde hiçbir zaman 
‘Ben’ olmamıştır, her zaman ‘Biz’ olmuştur. 
Başarı da birdir, başarısızlık da birdir. Her şey 
insan unsuruna bağlıdır. 
Şubecilik çok farklı bir olaydır. İnsanlarla 
iletişiminizde başarılı olmak zorundasınız. Samimi 
davranışlarınızla onlara o güveni aşılamanız 
gerekiyor. 
Bugün bankaların bulundukları konum bellidir. 
Rekabet var. Rekabetten kalite doğması lazım. 
Teknoloji ve yazılım her yerde benzerse fark 
nasıl ortaya çıkacaktır? Farklılık, insan unsuru ile 
ortaya çıkacaktır. Farklılaştığınız kadar hatırda 
kalacaksınız. Yavuz Selim Şubesi olarak kendi 
içimizde sinerji yaratarak, ekip ruhunun hakim 
olduğu bir çalışma ortamı kurmaya çalışıyoruz. 
Özellikle bir prensibimiz var, “Söylenmek yerine, 
söyleyerek çözüm üretmek!” Farklılıkları bir 
zenginlik olarak algılamaya çalışıyoruz. Bireysel 
taleplerimizle kurumsal hedeflerimiz örtüştüğü 
sürece başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bankacılık 
sektöründe insanları doğru algılamak ve doğru 
iletişim kurmak gerekiyor. Profesyonel hizmet 
karşılığında misyon hassasiyeti ile müşteriniz 
bankanıza tekrar geliyor ve yeni müşteriler 
getiriyorsa kalite var ve başarılısınız, eğer hesap 
kapatmak için cüzdan getiriyorsa gidişat kötü 
yönde demektir. 

Dünyanın gündemindeki 
konu ‘Kobi’ler
Şu anda Yavuz Selim Şubesi’nin gündeminde 
olan alanlardan biri nedir?

Büyük şirketler bir anda insana çok hoş gelebilir. 
Çünkü bir defalık işlemlerde büyük kazançlar 
elde edebiliyorsunuz. Ama bu riskli bir durumdur. 
Onun yerine elastikiyeti kolay olan, girişimciliği 
teşvik eden ve sürekli istihdam oluşturarak 

riski kolayca yayabilen 
KOBİ’ler daha avantajlıdır. 
Diğer taraftan, KOBİ’lerin 
teknoloji yetersizlikleri, eğitim 
noksanlıkları KOBİ’lerin açığı 
olarak ortaya çıkmaktadır. 
Küçük ve esnek yapıları 
ile ekonomiye katkıda 
bulunan KOBİ’ler sadece 
bizim değil, tüm dünyanın 
gündemindeler. 

Mustafa Demirci 
Müzik Yapımcısı

BİR MÜŞTERİ
Yavuz Selim Şubesi’nin 
önemli müşterilerinden 
birisi birçok kişinin 
yakından tanıdığı bir 
müzisyen. Şimdiye kadar 
birçok albüme imza atan 
Mustafa Demirci… 

Sizi tanıyabilir miyiz?

İsmim, Mustafa Demirci. 
Müzik yapımcılığı ile 
uğraşıyorum. 1998 yılından 
beri Fatih’te oturuyorum.

Yavuz Selim Şubesi’nin 
devamlı müşterisi 
misiniz?

Evet, ilk başladığım 
zamanlarda Anadolu 
Finans’tı. 2005 yılından 
bu yana da rahatlıkla ve 
mutlulukla geldiğim bir yer 
oldu. 

Burayı tercih etmenizin 
nedenleri nelerdir?

Size şöyle açıklayayım, 
2005 yılından önce başka 
bir katılım bankası ile 
çalışıyordum. Türkiye 
Finans çalışanları o kadar 
sıcak ve ilgili davrandılar ki 
ben bankamı değiştirdim. 
Türkiye Finans’ı tercih 
etmemin ilk nedeni katılım 
bankası olması. Ardından 
rahat ve verimli çalıştığım 
bir banka olması geliyor.

Peki, şubenin 
çalışanlarının 
davranışlarından memnun 
musunuz?

Buradaki personelin ve 
yöneticilerin ilgisinden 
ve sıcak tutumlarından 
oldukça memnunum. 
Bu davranışların 
çalışmalarımızın devamını 
sağlayacağına eminim. 
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Osmanlı’nın kent yönetimi  
Üretime Yönelikti

Z
iya Kazıcı 1945’te Şanlıurfa’nın 
Bozova İlçesine Bağlı Karacaören 
Köyü’nde dünyaya geldi. Maraş 
İmam Hatip Okulu ve İstanbul 
Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitiren 
Kazıcı, birkaç yıl Anadolu’nun çeşitli 

yerlerinde öğretmenlik yaptı. Daha sonra İstanbul 
Yüksek İslam Enstitüsü’nde asistanlığa başlayan 
Prof . Ziya Kazıcı, İslam Tarihi Anabilimdalı’nda 
doktora yapmaya başladı. 92’den beri Profesör 
olarak İslam Tarihi üzerinde çalışan Kazıcı, 
iki dönem İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm 
Başkanlığı’nı yürüttü ve bir süre önce bu görevini 
bıraktı. Şu anda İslam Tarihi Anabilim Dalı 
Başkanı olarak hizmet vermeye devam ediyor. 
Alanıyla ilgili şimdiye kadar 20 civarında kitap 
yayınlayan Kazıcı, binlerce makaleye de imza 
atmış durumda.  

Sayın hocam, sizin uzmanlık alanınız Os-
manlı’da yerel yönetimler. Yerel seçimlerin 
yaklaştığı bugünlerde bu konunun ayrı bir 
önemi var. 

Osmanlı’larda Yerel Yönetim benim doktora 
tezimdi. Yerel yönetim, yani başka bir deyimle 
Osmanlı’larda ihtisap, hisbe teşkilatı… Günü-
müzün deyimiyle belediye başkanlığı… Ama yetki 
olarak o dönemin belediye başkanı günümüzün 
belediye başkanından çok daha geniş yetkilere 
sahip olan bir görevliydi.

Osmanlı’da kadı

Osmanlı’da yerel yöneticiler kimler?

En başta kadı var. Osmanlı dönemi kadısı, 
günümüzdeki hakim ve yargıçlar gibi sadece 
adalet işine bakmaz. Vakıflara baktığınızda, 
eğitim işine baktığınızda adalet işine baktığınızda, 
askeri işe baktığınızda da karşınıza kadı çıkar. 
Keza İstanbul’dan taşraya gidecek bir emir veya 
yasağın ilk muhatabı da kadıdır. 
Elbette kadının bütün kentin sorunlarıyla 
ilgilenmesi mümkün değil. Ona yardım eden 
bazı görevliler var. Kadının yardımcısı, belediye 
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Prof. Dr. Ziya Kazıcı, Osmanlı’nın kent yönetim sisteminin tüketimi değil üretimi teşvik 
edici bir şekilde yapılandırıldığını söylüyor. Kazıcıya göre, Osmanlı iç göçe sınırlamalar 
getirmişti. Çünkü taşradan kent merkezine plansız göçün, üretimi değil tüketimi teşvik 
ettiğini keşfetmişti.  

Prof. Dr. 
Ziya Kazıcı
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işleriyle uğraşan muhtesiptir. Başka bir 
deyişle ihtisap (hesap sorma) işiyle uğraşan 
“Muhtesip…”  İhtisap ağası olarak da bilinir. Yani 
günümüzün Belediye Başkanı. Onun da altında 
imam, yönetimde söz sahibi. Günümüzde imam,  
namaz kıldırma memuru olarak algılanır ama 
Osmanlı’da imamın görevi bu kadar basit değil. 
Nasıl muhtesip bütün kentin gözü kulağı ise imam 
da mahallenin gözü kulağıydı. O mahalledeki her 
şey ondan sorulurdu. Mahallenin dükkanlarında 
satılan eşyanın kaçak olup olmamasına kadar her 
şeyden sorumlu kişi imam efendidir Osmanlı’da. 

Anlaşmazlıklarda yegâne merci 
muhtesip

Muhtesip’in yetki alanları nelerdir?

Şehrin deyim yerindeyse her şeyinin kendisinden 
sorulduğu bir görevlidir. Yani şehrin gören gözü 
işiten kulağı durumundadır. Örneğin şehirde 
satılan eşyanın fiyatı bile ondan sorulur. O kentte 
hangi meslekte, hangi branşta, hangi dükkan 
açılacaktır? Bunların miktarının belirlenmesi, 
eşyaya nârh dediğimiz fiyat tespitinin yapılması 
muhtesibin işidir.  Tüketici ile üretici arasında 
meydana gelecek, bütün anlaşmazlıkların 
yegane merci muhtesiptir. 
Aynı şekilde şehirlere gelip gidenlerin, 
günümüzün tabiriyle vize işlerini de muhtesip 
yürütür. O zamanlar elinizi kolunuzu sallayarak 
bir şehre gelip yerleşemezdiniz. Yani yorganını 
sırtlayan kalkıp da İstanbul’a gelemezdi. 
Diyelimki siz İstanbul’a göçü serbest 
bıraktınız. Herkes kalktı İstanbul’a geldi. O 
günün şartlarında şimdiki gibi akşamdan 
kamyonu yükleyip, domates, patlıcan biberi 
İstanbul pazarına sabahleyin indiremezsiniz. 
İndiremediğiniz için nüfusu belli bir oranda 
tutmak zorundasınız. Biliyorsunuz ticarette arz-
talep dengesi var. Piyasaya arz edilen maldan 
daha çok talep olursa fiyatlar anormal 
yükselir.
İkinci olarak güvenlik bakımından 
da şehirlerin doldurulması istenmez. 
Başka bir husus, kendi köyünde veya 
ilçesinde, çiftçilik yapmak suretiyle üretici 
olan vatandaş, şehre geldiğinde tüketici 
durumuna gelir.
Binaenaleyh o günün şartları göz önüne 
alındığında siz şehirleri alabildiğine büyü 
temezsiniz. Bunun için kim devreye girer? 
Muhtesip… Lakin, sadece bir zümre için şehirler 
sonuna kadar açıktır. İlim için gelenlerde hiçbir 
sınırlama yoktur.  

Bugün hala Osmanlı’nın bir 
döneminde şehre kimler gelmiş, 
kimler çıkmış görebilirsiniz

Bunun için nasıl bir tedbir uygulanıyordu?

Örneğin İstanbul için, şehrin giriş ve çıkışında 
Anadolu yakasında Bostancı köprüsü, Rumeli 
yakasında da Küçükçekmece’de karakollar var. 
İzmit ve o taraftan gelenler Bostancı karakolunda 
durdurulur. Karakolda bir doktor var, iki baytar 
ve muhtesibin adamları. O gün en çok korkulan 
şey bulaşıcı hastalıklardır. Gelen insanlar ve 
hayvanlar muayene ediliyor. Doktor ve baytarın 
işi bittikten sonra muhtesibin adamları, niçin 
geldin, nereye gideceksin, ne iş yapacaksın diye 
soruyorlar…
İşte ben misafir olarak geldim, filan semtte 
amcam var. Ya da ben şu işi yapacağım, 
şurada… Bütün bunlar deftere kayıt ediliyor. Bu 
kayıtlar bugün elimizde. Bugün hala Osmanlı’nın 
bir döneminde şehre kimler gelmiş, kimler çıkmış 
görebilirsiniz. 

Peki, kaçak girişler nasıl önleniyordu?

“Adam ana caddeden gelmez de, eşeği salar, 
tepeden girer. İner bir eve, tanrı misafiri yerleşir” 
diyebilirsiniz. Ama o günün bir özelliği var. Yatsı 
namazında mahallenin bütün erkekleri camiye 
gitmek zorunda. Camiye gidince evine dışardan 
misafir gelen kişi direk imama gider. “İmam 
efendi, bana dışardan şöyle bir misafir geldi. 3 
gün veya 5 gün kalacak. H a b e r i n i z 
olsun.” İsim yazılır ve muhtesibin 

Muhtesip; Şehrin 
deyim yerindeyse 

her şeyinin 
kendisinden 

sorulduğu  
görevlidir.
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adamlarına iletilir, defterden kontrol edilir. 
Ayrıca zaman zaman gece hanlar denetlenirdi. 
Muhtesibin elindeki isimlerle orada yatanlar sayı 
olarak bir biriyle tutup tutmadığı kontrol ediliyordu.  
Böyle bir kontrol sistemi var ki, şehirde hem 
güvenliği sağlasın hem toplum ahlakını bozacak 
şeyleri engelleyebilsin. Hem de, ekonomik olarak 
kentlileri daha rahat ettirsin. 

Pabucu dama atılan esnaf iş 
yapamaz

Güvenlik te muhtesibin görevi mi?

Muhtesibin sorumluluğu olmakla birlikte, 
bugünün jandarması olarak bakabileceğimiz, 
Subaşı dediğimiz askeri birimler var. Bunlar 
meydana gelen kavgaları gürültüleri patırtıları 
önlerler. 
Muhtesip zaman zaman dolaşır. Örneğin akşam 
bir camiye gitti, imam efendi namaz kıldırıyor. 
Baktı, imam efendi oraya geçmiş ama okudukları 
yanlış. İmamlığa yakışmayacak derecede cahil. 
Müftülüğe müracaat ederek onu görevden alır. 
Örneğin okulun önünden geçer ve muallim 
efendi habire çocukları dövüyor. Muhtesibin onu 
görevden almak gibi bir yetkisi de vardır.
 
Sosyal işler de muhtesibin yetki alanında mı?

Osmanlı toplumunda ilişkiler birbiri içine girmiştir. 
Girifttir… Bugünkü gibi net çizgilerle birbirinden 
ayrılmış değil. Bu eskiden beri böyle olagelmiştir. 
Mesela muhtesip aynı zamanda adalet işine 
de bakıyor. Peki bu nasıl oluyor? Muhtesibin 
adamları var. Örneğin şehirde dolaşırken bir fırının 
yanından geçiyorlar. Ekmeğin gramajını devlet 
ne kadar tespit etmiş? 500 gr. Tartıyor, 450 gr. 
geliyor. Fırıncıyı çağırıp ciddi bir uyarı yapıyor. Bir 
müddet sonra oradan yine geçiyorlar. Rastgele 
bir ekmek aldıklarında yine 450 gr. İşte o zaman 
hesabı soruluyor. Tabii bu arada, o dönemde 
Ahi teşkilatı denen bir teşkilat var. Bu teşkilatın 
görevlisi de muhtesiple birlikte zaman zaman 
dolaşıyordu. Bu şekilde ekmeğin gramajını az 
çıkartan fırıncının pabucu dama atılırdı. Bizdeki 
pabucu dama atılma sözü oradan gelir işte. 
Çıkarırlar pabucunu ayağından ve dama atarlar. 
Artık o esnaf bir daha o işi yapamaz.  

Bunlar günümüzde zabıtanın görevleri arasın-
da yer alıyor. 

Günümüzün ifadesiyle zabıta… Ama sadece 
bu da değil. Kanunnamede şöyle bir ifade var: 

“Her ne kim Allah Teâlâ yaratmıştır, mecmuını, 
muhtesib görüp gözetse gerektir.” Yani, “Allah’ın 
yarattığı her şeyi muhtesip görüp gözetmek 
zorunda.” Bu teşkilatın temeli Kuran-ı Kerim’deki 
bir ifadedir. “İyiliklerin yapılmasını emretmek, 
kötülüklerin yapılmasından sakındırmak” ayetine 
dayanmaktadır. 

Kent ekonomisi ve üretimin sorumluluğu kime 
ait?..

Ahi teşkilatıyla birlikte muhtesip ilgileniyor. İşte 
kentin kaç kunduraya ihtiyacı var, kaç kasaba 
ihtiyacı var, ne üretilecek, her şey belirleniyor. 
Şayet bir eksik varsa, teşvik yöntemiyle o eksik 
başka bir kentten gelen yatırımcıyla tamamlanıyor. 
Vergiden indirim ve muaf tutmak gibi bir takım 
teşviklerle üretimdeki denge gözetiliyor. Bir 
de kalitenin kontrolüyle ilgili bir sorun var. Yani 
size ihtiyaç yoksa dükkan açamazsınız. Çünkü 
rekabet için kaliteyi düşürürsünüz. 

Muhtesip neye göre atanıyordu?

Bu kişi merkezlerde, yani Payitaht dediğimiz 
İstanbul’da Padişah Fermanı ile göreve 
geliyordu. Diğer illerde ise yine Padişah’ın beratı 
ile Kadı tarafından göreve getirilmiş olurdu. Yalnız 
buradaki görevli çok geniş yetkilerle dolu olduğu 
için görev süresi sadece bir senedir. Bir senenin 
sonunda eğer kendisinden daha iyi birisi yoksa, 
sözleşmesi bir yıl daha uzatılabilir. 

Kent merkezleri kadı ve muhtesip tarafından 
yönetiliyor. Peki ilçe, kasaba ve köy gibi yerler 
kimin sorumluluk alanına giriyor?

Köylerde de imamlar var. 1827’den itibaren 
muhtarlıklar kurulmuş. Yine aynı muhtarlar 
tarafından yönetiliyor. 

Osmanlı toplumunda vakıf 
çok önemli bir rol oynuyor, 
eğitimden yola kadar her şeyi 
vakıflar yapıyor

Köyün problemleri nasıl çözülüyor? Örneğin 
köyün su veya eğitimle ilgili bir problemi olsa, 
bu problem nasıl hallediliyor?

Köyün kendisi hallediyor. Merkezi hükümet, gidip 
ta Kahire’deki köyün suyu ile uğraşmaz. Tarihi 
bir olayı düşündüğümüz zaman o günün bütün 

YÖNETİM
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Son söz
  Osmanlı’yı kendi şartları içerisinde değerlendirmek gerekir. Günümüz 
şartlarıyla mukayese etmek doğru değil. Ama şu yapılabilir: Biz uyguladığı 
sistemi iyi inceleyip, bir takım örnekler alarak medeniyetimizi daha ileri götüre-
biliriz. Bugün Başbakanlık arşivine gittiğiniz zaman günde en az 20-30 kişinin 
araştırma yaptığını görürsünüz. Bunların büyük bir çoğunluğu yabancıdır. 
Niçin? Biri geliyor diyor ki, İstanbul’un et ihtiyacının giderilmesi. Osmanlı’da 
Erzurum’dan celepler İstanbul’a hayvan naklediyor. Tekirdağ’dan değil…  Hal-
buki biz her şey Padişahın iki dudağının arasında olarak biliyorduk. “Getirin 
bu kadar inek, bu kadar koyun Trakya’dan” diyebilirdi. Ama demiyor, çünkü 
ülke ekonomisinin bir dengesi var. Padişah da kanuna bağlı. Biz okumadığımız 
için bazı doğruları göremiyoruz. Osmanlı’yı okuyup, onu anlamaya çalışıp bu-
nun üzerine yeni bir şeyler koyarak günümüz sistemini daha doğru işletebiliriz. 

şartlarını da düşünmek 
zorundayız. Elimizde 
belgeler var, bunlara 
bakıyoruz. Kars’taki 
“A” köyünün yanından 
bir dere geçiyor ama 
köy susuz. Sonra bir 
bakıyoruz ki, oranın 
bir vakfı o işi yapmış. 
Osmanlı toplumunda 
vakıf çok önemli bir rol 
oynuyor. İnsanlar vakıf 
kurmak için adeta 
birbirleriyle yarışıyorlar. 
Eğitimden yola kadar, her şeyi vakıflar yapıyor. 
Devlet eğitim için tek kuruş masraf yapmak 
zorunda bile kalmıyor.  

Eğitim sistemi Şeyh-ül İslam’a 
bağlı
Peki, denetimi nasıl yapılıyor? Vakıfların 
ulaşamadığı köyler varsa ne olacak? 

Bundan yaklaşık 10-15 yıl önce Suriye’de Şam’da 
bir uluslararası kongre tertip edildi. Ben oraya bir 
tebliğle katıldım. Benim katıldığım tebliğin ana 
başlığı 1828 senesinde Şam’daki dükkanlar ve 
dükkanlarda satılan eşya. Hepsini çıkardım… Tek 
tek, mahalle mahalle, dükkan dükkan… Sunum 
bitti, Şamlılar etrafımı sardılar “Bizim şehri bizden 
daha iyi biliyorsunuz” dediler. Böyle bir denetim 
mekanizması olmasa, benim 1827 senesindeki 
semtler ve mahallelere göre dükkan ve içlerinde 
satılan şeyleri bilebilmemin imkanı varmı? Öyle 
bir denetim mekanizması var ki, bizim bugün bile 
öyle bir şeyi çıkarmamız mümkün değil. 

Bu denetim araçları neler?

Kent merkezleri dışındaki yerlerde “Tımar” 
sistemi uygulanıyor. Devlet faydalı bir iş yapana 
kendisine ait bir yerde tımar veriyor. “Filan 
yerde bir köy var. Gidin o köyde her şey sizden 
sorulacak. O köyün senelik bana verdiği vergi 
15 bin akça… Bu parayı ben almıyorum, siz 
alacaksınız ve kullanacaksınız. Ancak üç şartım 
var. Bir, benim iznim olmadan yerleşmek üzere 
köyünüze kimseyi kabul etmeyeceksiniz. İki, 
köylü ne kadar vergi vereceğini bilir. Tahrir 
defterleri var, bu defterlerde tımarla ilgili her bilgi 
kayıtlıdır. Her bilgi, imamından öğretmenine, vergi 
mükellefine ve ne verdiğine kadar. Benim iznim 
olmadan bir kuruş bile fazla vergi almayacaksın. 
Üç, 15 bin lira vermiştim ben sana senelik. İlk 

beş bini senin hakkın. Geri kalan 10 bin için, bu 
bölgelere göre değişir bir asker besleyeceksin. 
Ben istediğim zaman askerlerinle birlikte orduya 
ilhak edeceksin. 
 
Osmanlı’daki eğitim sistemi bizdeki gibi 
merkezi bir eğitim sistemi miydi?

Vakıflar ve kadılık eğitimden sorumlu. Bir de 
merkezde, ilmiye sınıfı var. İmamdan başlar… 
İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite, üniversite üstü. 
Bunların tamamı en üstte Şeyh-ül İslam’a bağlı… 
Eğitimle ilgili tayinler, terfiler ve bütün sistem 
Şeyh-ül İslam’a bağlı… Bir de ona bağlı olan 
kadı asker var, o sorumlu. Biz Osmanlı eğitimi 
hakkında çok az bilgiye sahibiz. Sizin maddi 
imkanınız var, bana müracaat ediyorsunuz. 
Benim lise seviyesinde bir okul yaptırma gücüm 
var. Devlet size yer gösteriyor. Siz de o ildeki 
Kadı’ya gidiyorsunuz ve okul yaptırmak için Vakıf 
kurmak istediğinizi söylüyorsunuz. Ondan sonra 
işe başlanır. Vakıf binayı, gerekli bütün ihtiyaçları 
giderecek şartları hazırlar, devlet hocayı tayin 
eder, hocanın masrafları, hizmet gören diğer 
görevliler maaşlarını vakıftan alır. Eğitim de 
üniversiteye kadar bugünkü gibi devam eder. 

“Her ne kim Allah 
Teâlâ yaratmıştır, 
mecmuını, 
muhtesib görüp 
gözetse gerektir.” 
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Çocuğunuz oturmayı sevmiyor mu? Ev içinde durmadan koşuşturuyor ve “dur” sözünden 
anlamıyor mu? Çok konuşuyor ve iki kişi konuşurken sık sık lafa mı giriyor? Oturması 
gereken yerde elleri kıpır kıpır mı? Derslerine bir türlü konsantre olamıyor, okulda 
sürekli yaramazlık mı yapıyor? Eğer bu belirtiler görülüyorsa çocuğunuzda Hiperaktivite 
Bozukluğu olabilir…

A
İLE

D
EHB başta bireyin kendisi olmak 
üzere aileyi ve toplumu ilgilendiren 
yönleriyle çocukluk çağının en 
önemli psikiyatrik sorunlarından 
biridir. Erken teşhis edildiğinde 
tedaviden elde edilen sonuçların 

yüz güldürücü olması, DEHB’nin başta sağlık 
ve eğitim alanında çalışanlar olmak üzere, 
çocuk ile ilgili tüm bireyler tarafından mutlak 
bilinmesi gereken konular arasında yer alması 
gerektiği gerçeğini göstermektedir. DEHB aşırı 
hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüsellik olarak 
sınıflandırılabilen üç temel belirti kümesinden 
oluşur. Günümüzde çoğumuzun hiperaktivite 
olarak işittiği bu klinik tablo aslında ilk olarak 
1900 yılların başında ilk olarak tanımlanmıştı. 
Ancak son 30 yılda yapılan çok sayıda bilimsel 
çalışma DEHB’nin yapısal bir sorun olduğunu 
ortaya koymuştur.  

DEHB’nin üç ana belirtisi
1)Aşırı Hareketlilik (Hiperaktivite) 
Aslında her çocuğun hareketli ve enerjik olması 
beklenir. Çocuk koşar, düşer ve gürültü çıkararak 
oynar. Bunların hepsi doğal karşılanabilir. Ancak 
hiperaktivite denince yaşıtlarına oranla daha 
kıpırtılı çocuk akla gelir. Her hiperaktif çocuk düz 
duvara tırmanacak kadar hareketli ve kontrolsuz 
değildir. Hiperaktivite bir anlamda kıpırtılı olma, 
oturamama olarak tanımlanabilir. Okul öncesi 
dönemlerde (3-6 yaş arası) bu çocukların 
hareketlilikleri ve enerjileri daha fazladır. Oturmayı 
sevmezler, ev içinde koşuşturur ve dur sözünden 
anlamazlar. Oturmaları gereken durumlarda ise 
elleri ayakları kıpır kıpırdır. Çok konuşur, iki kişi 
konuşurken sık sık lafa girerler. Masanın başında 
oturamaz dolayısıyla derslerini masada 
çalışmayı sevmezler. 

2) Dikkat Eksikliği 
Dikkat eksikliği çocuğun dikkat 
süresinin yaşına göre az 
olması ve özellikle 
okuma, yazma 
ve matematik gibi   
akademik  alanlarda 

dikkatin kolay ve çabuk dağılması anlamına 
gelir. Okulun başlamasıyla birlikte öğrenmeye 
karşı ilgisizdirler. Ödev yapmayı sevmez, anne, 
baba ya da öğretmenin zoruyla ödev yaparlar. 
Ödevleri yapmakta hayli zorlanırlar. Çeşitli 
bahanelerle (tuvalete gitme, su içme gibi) sık sık 
masa başından kalkarlar. Ders çalışırken sürekli 
yanlarında birini isterler. Üzerlerine aldıkları bir işi 
bitirmekte zorlanır, bir işi bitirmeden başka işe 
geçerler. 
İşitsel dikkati bozuk olan çocuklar, sanki 
konuşulanı dinlemiyormuş görüntüsü verirler. 
Bir komutu bir kaç defa söyledikten sona yerine 
getirirler. Sınıfta öğretmeni dinlemezler, dışarıdan 
gelen uyarılarla hemen dikkatleri dağılır. Elindeki 
kalem, defter ve oyuncak gibi malzemeyle 
uğraşır, dersi takip edemezler. Derste sıkılmaları 
nedeniyle sınıfın dikkatini ve huzurunu bozacak 
konuşma, arkadaşlarına laf atma ve garip sesler 
çıkarma gibi davranışlar sergileyebilirler. Ya da 
ders anlatılırken dalıp gider ve akıllarından başka 
şeyler geçirir, gün içi olanları ya da olacakları 
düşünür hayaller kurarlar. 

3) Dürtüsellik
Sonunu düşünmeden eyleme geçme olarak 
tarif edilebilecek olan dürtüsellik, bu çocukların 
sosyal uyumlarını bozan en ciddi belirti kümesidir. 
Sabırsızlıkları, sırasını beklemekte güçlük çekmeleri 
ve yönergeleri dinlememeleri tipik özellikleridir. 
Sonuçta kendileri ve çevresindekiler için zararlı 
olabilecek fevri hareketleri ve sınır tanımadaki 
zorlukları davranış sorunlarının ilk habercileri gibidir. 
Yaşıtlarıyla birlikte olduklarında olaylara aşırı tepki 
vermeleri fiil ve sözle arkadaşlarını rahatsız etmeleri 
nedeniyle toplum içinde istenmeyen adam ilan 
edilirler. Bu çocuklar disipline olmadaki zorlukları 
nedeniyle kuralları sevmezler ve kurallara ve 

otoriteye karşı gelirler. Kendi düşüncelerine 
göre hareket etmeyi sever ve yeğlerler. 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozuk-luğu 
dendiğinde yanlışlıkla soru-nun sadece 

davranışlar ile ilgili dışa yansıyan 
kısmı akla gelir. Hiperaktif 

çocuk kavramı yalnız 
başına kullanıldığında 

bu yanılgıya düşülebilir
. 
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Oysa sorunun tıbbi adı tam olarak “Dikkat 
Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu”dur. Aşırı 
hareketlilik kadar sorunun dikkat eksikliği boyutu 
da düşünülmeli ve incelenmelidir. Bu nedenle 
DEHB üç ana başlıkta sınıflandırılmıştır.  Klasik 
anlamda DEHB dendiğinde üç belirtinin de var 
olması beklenir. Hiperaktivite ve impulsivite 
belirtilerinin ön planda olduğu, dikkat eksikliği 
belirtilerinin daha az gözlendiği tipte, ders 
başarı sorunu yaşanmazken, daha çok uyum 
sorunu yaşanır. Dikkat eksikliği belirtileri belirgin 
iken hiperaktivite ve impulsivite belirtileri daha 
az gözlenir ya da gözlenmez. Genellikle ders 
başarıları iyi değildir, ancak uyum sorunları 
yok gibidir. Bu nedenle genelde tedaviye geç 
getirilirler.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri 
genellikle 4–5 yaşlarında gözlenmeye başlar. 
Ancak çoğu çocukta okul dönemi ile belirgin 
hale gelir. Ancak belirtilerin mutlaka 7 yaşından 
önce başlaması gerekir. Toplumda görülme 
sıklığı farklı araştırmalarda farklı sonuçlar elde 
edilmesine karşın yaklaşık %5-6 gibidir.
Önceleri bu durumun ailenin hatalı eğitim 
metotlarından kaynaklandığı düşünülse de 
son 30 yılda yapılan bilimsel araştırmalar 
DEHB’nin yapısal bir sorun olduğunu ortaya 
koymuştur. Son yıllardaki araştırmalar beyin 
kan akımı ve glikoz (şeker) metabolizmasındaki 
bozukluklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Beyindeki 
bu fonksiyonel bozulmaya hamilelikte kullanılan 
ilaç veya toksik maddeler, annenin gebelikte 
geçirdiği infeksiyonlar, zor doğum, düşük doğum 
ağırlığı ve bebeğin geçirdiği Merkezi Sinir Sistemi 
İnfeksiyonları (menenjit, ensefalit gibi) neden 
olabilmektedir. 

Günümüzde ise bozukluğun genetik geçişi 
üzerinde durulmaktadır. 
Maalesef ülkemizde Çocuk Ruh Sağlığı Uzmanı 
sayısındaki yetersizlik ve ailelerin yeterince 
bilgiye sahip olmamaları bu çocuklardan önemli 
bir kısmının zamanında tanınma ve tedaviye 
alınmasını engellemektedir. Toplumumuzdaki 
hiperaktivite konusunda yanlış ve eksik bilgiler 
tedaviyi engellemektedir. Halk arasında DEHB 
belirtileri yanlış bir şekilde üstün zekalı olma, 
şımarıklık, terbiyesizlik, tembellik ve huysuzluk 
gibi terimlerle izah edilmeye çalışılır. Bu nedenle 
farklı çözümler aranır. Anne babaların sürekli 
birbirlerini suçlayarak adeta sorunun nedeni ben 
değilim mesajını vermeye çalışmaları, ev içindeki 
huzuru bozarak çocuğa ulaşmamızı daha da 
güçleştirir. Başta eğitimciler olmak üzere çocukla 
ilgili her kesimin DEHB hakkında temel bilgilere 
sahip olması gerekir. 
DEHB teşhisi klinik görüşme ile konur. DEHB 
tedavisinin ilk şart; aile, okul ve hekim arasında 
sıkı işbirliği ve doğru bilgilenmedir. DEHB evde 
olduğu kadar okulda da sorun yaşanmasına 
neden olur. Öğrenmeyle ilgili sorunlar yanında 
arkadaş ilişkilerinde yaşanan sorunlar ve kurallara 
uyma güçlüğü, aile ve okulun ortak ve sağlıklı 
yaklaşımlarıyla aşılabilir. Çocukla olan ilişkimizi 
düzenleyebilmek için DEHB belirtilerini yanlış 
yorumlamamak gerekir. Çocuğun davranışlarını 
ya da derslerle ilgili zorluğunu yaramazlık ya 
da tembellik olarak yorumlayan anne babalar, 
çocukla ilişkilerinin bozacak derecede sürekli 
ceza verme eğilimindedirler. Oysa bu çocukların 
cezalardan pek anlamadıkları kısa süre içinde 
görülecektir. Tedavide çocukla yeniden sağlıklı 
ilişki kurabilmenin yolları aranır. 
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GOAL 1

SON SAMURAY

KABADAYI

INTO THE WILD

Tür: Aksiyon, Drama 
Oyuncular: Kuno Becker, Alessandro Nivola, Marcel Iures, Stephen Dillane, Anna Friel
Yönetmen: Danny Cannon
Senaryo :  Mike Jefferies, Adrian Butchart

Tür: Aksiyon
Oyuncular: Tom Cruise, Ken Watanabe, Masato Harada
Yönetmen: Edward Zwick
Senaryo :  Marshall Herskovitz,John Logan ,Edward Zwick

Tür: Dram
Oyuncular: Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu, Aslı Tandoğan, İsmail Hacıoğlu, Rasim Öztekin
Yönetmen: Ömer Vargı
Senaryo :  Yavuz Turgul

Tür: Dram
Oyuncular: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone
Yönetmen: Sean Penn
Senaryo :  Sean Penn (Uyarlama), Jon Krakauer (Kitap)

Başrol oyuncumuzun ismi Santiago Munez. Munez evinden 10 yaşında ayrılır. Meksika 
sınırlarından Amerika’ya giden bu gencin bağlı olduğu iki şey vardır; futbol topu ve cebinden 
çıkarmadığı eski bir dünya kupası fotoğrafı. Santiago’nun tek hayali futbol oynamaktır. 
Santiago hayali için ilk adımları atacaktır. Başarılı bir çalışma olmuş. Son zamanlarda 
umutsuzluğa kapılmış ve hayallerinden vaz geçmiş herkesin izlemesi gereken bir film. 
Munez sahip olduğu hırs ve azimle dünya kupasına doğru ilerliyor. Sadece futbolcu olmak 
isteyenlerin değil herkesin izlemesi gereken bir yapım olmuş. İddia ediyoruz, bu filmi izledikten 
sonra vazgeçmek zorunda olduğunuz şeylere dönüp bir kez daha bakacaksınız ve belki de 
Munez’in attığı adımları sizde atacaksınız. 

Yüzbaşı Woodrow Algren bir sivil savaş gazisidir. 1970’lerin sornunda Japonya’yı ziyaret 
eder. İmparatorun askerlerini eğitmektedir. İmparatorun ordusu ise kalan son samurayları 
yok etmek için hazırlıklar yapmaktadır. Algren bir çatışma sırasında sakatlanır ve samuraylara 
esir düşer. Şimdi sırada büyük bir karar vardır; yüzbaşı imparatoru mu tercih edecektir, yoksa 
samurayları mı?
Cruise’un canlandırdığı yüzbaşı karakteri, aslında bu tip filmlerde aşina olduğumuz bir 
karakter. Filmin başından itibaren az çok neler olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Ama sonlara 
doğru yaşananlar, filme heyecan katıyor. Bu arada çekimler de büyülüyor. 

Yaratıcı projeler bulmakta zorlanan Türk Sineması için Kabadayı bir hayli farklı bir senaryo 
ile karşımıza çıkıyor. Filmde, artık tarih kitaplarında kalan Kabadayı ile günümüzün mafyasını 
karşı karşıya getiriyor. Ömer Vargı imzalı filme usta oyuncular zenginlik katıyor. İçeriği her ne 
kadar klasik Türk filmlerini andırsa da Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu üstün performansları 
ile seyircilere tarifi imkansız 140 dk yaşatmışlar. 
Filmin konusu ise şöyle: Şener Şen,  nesli tükenen (!) bir kabadayıdır. Yıllar sonra, bir oğlunun 
olduğunu öğrenir. Murat (İsmail Hacıoğlu) babası ile her ne kadar görüşmek istemese 
de sevgilisi Karaca’ya (Aslı Tandoğan) musallat olan Devran (Kenan İmirzalıoğlu) ile baş 
edemeyeceğini anlayınca babasına sığınmak zorunda kalacaktır.

İnto the Wild, Sean Penn’in yönetmenliğini yaptığı gerçek hayattan uyarlanmış, aykırı ve 
etkileyici bir film… Senaryo, yine Sean Penn tarafından Jon Krauker’in kitabından uyarlanmış. 
Filmin başları her ne kadar biraz durağan (dolayısıyla sıkıcı) gibi gözükse de izlemeye devam 
edin. Sean Penn’in toplumu ve modern yaşamı sorguladığı enfes bir yapıtla karşılaşacaksınız. 
İzlerken, kahramanımız Alex’in (Emile Hirsch) kafasındaki soruların sizin de içinizi yiyip 
bitirdiğini keşfedeceksiniz. 
İnsanoğlunun, hatta kendi ailesinin bile sahte mutluluğunu keşfeden Alex, en doğala dönmeye 
karar veriyor. Bunun için her şeyi terk ederek bir seyahate çıkıyor. Durak ise Alaska’da vahşi 
yaşamla iç içe doğal bir hayat… Filmin sonu ise hiç tahmin edemeyeceğiniz gibi bitiyor. 
Gerçek bir yaşam hikayesinden alınmış bu filmi kaçırmayın. 
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HAYAL GİBİ 3: “AŞK MASALI”
Sanatçı: Göksel Baktagir Albüm adı: Hayal Gibi 3 - Aşk Masalı Müziği
Klasik Türk Müziğinin en önemli temsilcilerinden Göksel Baktagir, son albümü Hayal 
Gibi 3 “Aşk Masalı” ile yine yüreklere dokunuyor. Baktagir aynı seriden olan “Hayal 
Gibi” ve “Hayal Gibi 2” albümleriyle dikkatleri üstüne çekmişti. Baktagir, ülkemizde 
daha yeni yeni tanınmasına rağmen Avrupa’da adından sıkça söz ettiren bir sanatçı.
Albümde sanatçıya kemancı Özer Arkun, Serhan Yadsıman, Yurdal Tokcan gibi değerli 
isimler eşlik ediyor. 

Albümdeki bazı parçalar şunlar: 
 

İNSAN RUHUNUN ŞİFRESİ 
ÇÖZÜLDÜ
Kitap Adı: Ruhun Deşifresi 
Yazar Adı: Mehmet Ali Bulut  
Türü : Roman
Yayınevi: Popüler 

Yazar:   Adam Fawer
Kitap:   Olasılıksız
Yayınevi:  April Yayıncılık

Kişisel Gelişim Kitaplarına yeni bir bakış açısı geliyor. 
Bugüne kadar her zaman iyi ve faydalı insanın tanımı 
yapıldı. “Ruhun Deşifresi” kitabı ise farklı bir insan 
modeli çiziyor ve bu sefer bu tanımlamanın içerisine 

başarıyı da ekliyor. Kitapta 
sık sık vurgu yapılan başarı 
sayesinde faklı bir insan 
modelinin çizildiğine şahit 
olacaksınız. Bütün bunlar bir 
roman tadında anlatıldığı için 
rahatça okuyacaksınız. Kitabı 
okurken, yazar Bulut’un “İnsan 
ruhunun şifresi çözüldü mü?” 
sorusuna cevap bulmaya 
çalışacaksınız.

Son zamanlarda en çok konuşulan kitaplardan biri, 
Olasılıksız. Konuşulmasının yanı sıra en çok satılan 
kitaplar listesinde de ilk sıralarda geliyor. Bunun en 
önemli nedeni, hayatta olasılıksız denen bir kavramın 
olmadığını anlatmaya çalışması olabilir. Yazar Fawer 

belli ki bu konuda başarılı 
da olmuş. Kitap içerisinde 
verilen örneklere dikkat. 
Örneğin,  bir sabah yıllardır 
görmediğiniz bir arkadaşınızı 
düşünerek uyandınız ve bir 
saat sonra onu gördünüz. 
Bu bir rastlantı mı? Yoksa 
bilimsel bir açıklaması olabilir 
mi?

OLASILIKSIZ

TREE OF PATIENCE
Sanatçı: Ömer Faruk Tekbilek  Albüm adı: Tree Of Patience
Ömer Faruk Tekbilek parçalarına kulağımız aşinadır. Birçok tv veya radyo programında 
jenerik müzik olarak kullanılır. İnsana huzur veren parçalara imza atan Ömer Faruk 
Tekbilek’i dinlemenizi şiddetle öneririz. Özellikle, oryantalist esintilerden hoşlananlar 
için vazgeçilmez müziklerden bir tanesi olacak. 
Albümdeki bazı parçalar şunlar: 
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1. Gülru 05:21
2. Huzur Akşamı 02:45
3. Kar Tanem 04:13
4. Boş Kumsal 04:40
5. Aşk Masalı 05:22
6. Ağlama 06:24

Adanam
Common spirit
Elation

Ghizemli
Karam
Ole aman

Toros
Tree of patience
Why

7. Müzik Kutusu 01:13
8. Naz 05:36
9. Sevda Yolları 03:52
10. Yaz Aşkı 02:59
11. Turkuaz 07:02
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Antartika’da En Büyük 
Buzul Kopması Gerçekleşecek 
Uzmanlar uyarıyor: The Independet’tan yapılan açıklamaya göre 
Antartika kıtasında  2020 yılından önce Kuzey İrlanda büyüklüğünde 
bir buzul kopacak. Yapılan açıklamayı, Avrupa Uzay Ajansının 
uydudan görüntülenen fotoğrafları kanıtlıyor. Fotoğraflar bugüne 
kadar yıkılan en büyük buzul parçasının olacağını gösteriyor. 

Küresel Isınmaya Kanıt
Buzul parçasının yaklaşık 5600 mil kare büyüklüğünde olduğu 
tahmin ediliyor. Bu büyüklük bile küresel ısınmanın beklenenden 
daha çabuk gerçekleştiğinin bir kanıtı olarak ifade ediliyor. 

Google Explorer’un da Rakibi
Son zamanlarda pazara sunduğu ürünlerle 
birçok teknoloji şirketinin rakibi olmaya 
başlayan Google, internet tarayıcısı 
Explorer’a rakip oldu. Google kendi internet 
tarayıcısı Google Chrome’u kullanıcıların 
beğenisine sundu. Henüz beta sürümü 
ile tüketicilerin önünde olan Chrome, ilk 
darbeyi ise Mozilla’ya vurdu. Google ana 
sayfasından Mozilla Firefox’un reklamlarını 
kaldırdı ve artık bu açık kaynak kodunu 
desteklemeyeceğini duyurdu. 

Chrome’de ise bir grup yenilik dikkati 
çekiyor. Google’ın yerel dillere olan desteği 
Chrome’da da dikkati çekiyor.  Yazılım, size sorun yaşatmadan, mevcut tarayıcınızın dilinde yükleniyor. 
Arayüz ise, google’un ana sayfasında olduğu gibi ferah ve kullanım kolaylığı sunuyor. Sekmeler diğer 
tarayıcıların aksine iç kısımda değil üstte. 
Ayrıca Chrome’da arama yapma diğer tarayıcılara göre daha kolay. Arama kutusu yerine, arayacağınız 
kelimeyi doğrudan adres satırına yazıp arama yapabiliyorsunuz. Google arama konusunda da bir 
yenilik yapmış ve Ctrl+K kısa yolunu kullanarak arama olanağı sunmuş. Kelimenin üzerine gelip bu 
kısa yolu tuşladığınız da, karşınıza bir soru işareti çıkıyor ve tarayıcınız o kelimeyi arayacağınızı anlıyor. 
Chrome’nin performansı ise biraz yavaş gibi. Ama bunun beta sürümü olduğunu kabul edersek, bu 
bir sonuç değil. 

Apple’dan 
Şok Açıklama 
Steve Jobs, Apple çalışanlarına şok açıklamalarda bulundu. Açıklama bizzat Jobs tarafından 
elektronik posta yolu ile gerçekleşti. Jobs   MobileMe ile büyük bir hata yaptıklarını itiraf etti. Hata ise, 
MobileMe’nin zamansız bir şekilde piyasaya sürülmesi olarak gösterildi. 
Eddie Cue sahnede 
Jobs servisin iPhone 3G, iPhone 2.0 ve Apple Store ile birlikte açmalarının yanlış olduğunu söyledi ve 
neler yapılmalıydı sorusuna şu sözlerle açıklık getirdi: 
“Daha fazla zaman ve testin yanında, MobileMe hizmetlerini tek bir servis olarak değil, zamanla teker 
teker sunmamız gerekirdi.” Jobs internet servisleri hakkında öğrenecekleri çok şey olduğunun altını 
çizdi ve internetle ilgili bütün servislerin başına Eddie Cue’nun getirildiğini söyledi. 
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Mars’ta Hayat Belirtisi 
NASA’nın insansız uzay aracı Anka Kuşu Mars’ta su bulduğunu açıklandı. Bilim adamları bu-
lunan suyun hayat belirtisi olabileceğini ve araştırmaların devam edeceğini söylüyor. NASA 
yetkilileri Mars’ın suyuna ilk kez dokunduklarını ve daha öncesinde suyun var olduğuna dair 
kanıtlar bulduklarını söylediler. Açıklamayı yapan isim ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi    
( NASA ) yetkililerinden William Boynton oldu. Boynton mutluluğunu ‘Mars’ta su bulduk”  söz-
leri ile açıkladı.

Bilim Adamları Ne Dedi?

Anka Kuşu Mayıs’tan bu yana çalışmalarda bulunuyordu. “Zümrüd-ü Anka” isimli robotun 
Mars toprağındaki suya dokunduğunu söyleyen yetkililer olayın gerçekleşmesini şu sözlerle 
açıkladılar:

“Mars’ta buz bulunduğuna dair işaretleri daha önce görmüştük. Mars’taki suya Zümrüd-ü 
Anka’nın robot eliyle ilk kez dokunduk, onu tahlil ettik.  Zümrüd-ü Anka su ve organik bileşik 
aramak amacıyla 25 Mayıs’ta Mars’ın şimdiye kadar hiç incelenmemiş bir bölgesine inmişti. 
Robot mekanik kol gibi kullandığı küreğiyle toprak numunesini alıp inceliyor.”
Basın açıklamasında konuşma yapan bir diğer isim NASA görevlilerinden Peter Smith oldu. 
Smith Mars toprağında bulunan sodyum, potasyum, magnezyum ve klorür tespit edilmesinin 
hayatın gelişmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekti. 
NASA uzmanı Michael Meyer ise keşif programının çok verimli geçtiğini belirterek Mars’ın çok 
ilginç bir yer olduğunu, robotların bataryalarının Eylül sonuna kadar yeteceğini söyledi. 

Yeni Antibiyotik Tedavisi Bulundu
Uzmanlar farklı bir antibiyotik çeşidi bulduklarını açıkladılar. Açıklamaya göre yeni bulunan LED 209 
isimli antibiyotik, sindirim sisteminde zehirlenmeye yol açan bakterileri öldürmeyerek etkisiz hale 
gelmelerini sağlıyor. 

Teksas Güneybatı Tıp Merkezinden Dr. Vanessa Sperandino yaptığı basın açıklamasında farklı bir 
antibiyotik bulduklarını açıkladı. Sperandino konuşmasında antibiyotiğin insanların hastalanmasına 
yol açan salgılanmayı nasıl engellediğini anlattı. 

Bakteri ölmüyor, etkisiz hale geliyor

LED209, bakterinin iletişiminin kesilmesinden dolayı uygun ortamda bulunduğunu fark 
edememesinden yararlanıyor. Bilim adamları bu yöntemin yeni bir antibiyotik tedavisi sağladığının 
altını çiziyor. Bu yeni yöntemin bakteriyi öldürmeyip, etkisiz hale getirdiği belirtiliyor. Yeni antibiyotik 
ilk belirlemelere göre en az 3 hastalığa karşı kullanılabilecekmiş. 

Soonendach firması cep telefonu, diz üstü bilgisayarı, fotoğraf makinesini, kamerayı ve MP3’ü 
şarj edebilen çanta geliştirdiklerini açıkladı. Çanta güneş enerjisiyle çalışıyor. Firma yetkilileri 
çantanın ekim ayı içerisinde piyasaya çıkacağının müjdesini verdi.
Soonendach firması güneş enerjisi ile çalışan çanta sayesinde tüm elektronik cihazların artık 
şarj edilebileceğini açıkladı. Soonnendach Doğal Enerji Sistemleri Limited Şirketi Üst Düzey 
Yöneticisi Mehmet Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada insan sağlığına zarar vermeyen 
bir kültür geliştirmeyi ve Türkiye’nin dışarıya bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini söyledi. 

Cep Telefonunu Şarj 
Edebilen Çanta Geliyor
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İşyeri Sahibi Doktor, Eczacı ve Veterinerlere 
Özel “Sağlık Paketi”

T
ürkiye Finans, sağlık meslek grubu içerisinde yer alan müşterilerine çok özel bir 
hizmet paketi hazırladı.

Avantajlı Pos kullanımı, uygun kredi seçenekleri, kişiye özel esnek ödeme koşulları, 
anlaşmalı medikal firmalarda özel indirimler ve taksit imkanları, Eureko Sigorta indirimleri 

ve tasarruflarınız için cazip imkanlar... Hepsi bu paketin içinde.

Kampanyanın detayları ve diğer imkanları hakkında geniş bilgi 
Türkiye Finans şubelerinde. Hemen size en yakın şubemize gelin, 

bu imkanlardan yararlanın.

Ü
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T
ürkiye Finans SMS Şubesi’nde sıra bekleyen tek kişi sizsiniz. SMS Şube müşterileri 
aşağıdaki bankacılık hizmetlerini sıra beklemeden zahmetsizce kullanabiliyor.

Para Transferleri 
Yepyeni, Çok Hızlı ve Güvenli Bir İşlem Noktası!

Cep telefonunuzun kısa mesaj (SMS) kolaylığını ve Mobil İmza’nızın güvenliğini birlikte 
kullanarak; virman, tanımlı alıcılarınıza havale ve EFT işlemlerinizi çok kolay bir şekilde 
yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey; bir adet cep telefonu ve geçerli bir mobil imza 
aboneliği. 

Hesap Sorgulama 
Tüm vadesiz, katılma (vadeli) ve üye işyeri bloke hesap bilgileriniz için SMS göndererek 
7 gün 24 saat sorgulama yapabilir ve hesap bilgilerinizin cep telefonunuza gelmesini 

sağlayabilirsiniz

Kart Sorgulama 
Göndereceğiniz SMS’le Türkiye Finans kredi kartınızın ekstre borcu, son ödeme 

tarihi, dönem içi harcama tutarı ve yeni dönem ekstre tarihi gibi bilgilerini çok 
kolay öğrenebilirsiniz. 

Kur Sorgulama 
Bankamız EURO ve USD döviz alış-satış kur bilgilerini SMS ile öğrenebilirsiniz. 

Bunun için tek yapmanız gereken tüm GSM operatörlerinden 0532 444 2 444’e 
SMS göndermek. 

Ayrıntılı bilgi www.turkiyefinans.com.tr ve 444 2 444 Müşteri İletişim Merkezi’nde...

Türkiye Finans SMS Bankacılığı
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Türkiye Finans ATM’ lerinde 
Yepyeni Hizmetler 

B
ankamız ATM’lerinden 7 gün 24 saat fatura ödeme, GSM kontör yükleme ve bağış 
işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik projeler tamamlanarak, uygulamalar 
müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. 

Fatura Ödeme:
Elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon faturalarınızı sıra beklemeden, vakit kaybetmeden 
ödeyebilirsiniz.

Kontör Yükleme:
Bankamız ATM’lerinden Turkcell, Avea ve Vodafone  GSM hatlarına kontör yükleme işlerinizi 
kolayca yapabilirsiniz.

Bağış:
Kızılay, İHH, Deniz Feneri, Kimse Yok Mu ve Cansuyu derneklerinin hazırlamış oldukları projeler 
kapsamında, bu kurumlara bağış işlemlerini ATM’lerimizden gerçekleştirebilirsiniz.

T
ürkiye Finans, kredi sigortaları alanında dünyada en büyük şirketlerden biri olan COFACE 
ile İhracat Kredi Sigortası sunmaya başladı. İhracatçıların, ihracat bedeli alacaklarını, 
ticari ve politik risklere karşı, belirli limitler dahilinde teminat altına alan İhracat Kredi 
Sigortası, şirketlerin ve ülkelerin rekabet gücünün iyileşmesine destek oluyor.

Gücünü ortadoğunun dünyada en büyük bankası  NCB  ile daha da arttıran  Türkiye Finans kredi 
sigortaları alanında en büyük şirketlerden biri olan Coface ile işbirliği anlaşması yaparak  
“İhracat Kredi Sigortası” hizmeti vermeye başladı. 
Bu sigorta sayesinde, ihracat yapan şirketlerin, 
yurtdışı satışlardan kaynaklanan alacakları 
güvence altına alınacak, riskleri kontrol 
edilebilecek, ihracat hacimlerini arttırılabilecek 
ve böylece ihracatçılarımızın riski minimize 
edilmiş olacak.  “İhracat Kredi Sigortası” 
ürününü kullanan müşterilerimiz, Türkiye 
Finans Katılım Bankası’nın  işbirliği içinde 
olduğu Coface’ın tüm dünyada sahip 
olduğu veri tabanı ve istihbarat hizmetinden de 
faydalanabilecekler ve bu sayede ihracat yapacakları 
firmaları daha yakından tanıyıp, takip edebilecekler.

İhracatta Rekabete Destek; 
“İhracat Kredisi Sigortası”



62 Yunus Nacar: 

T
he financial crisis which was 
triggered by the mortgage nightmare 
and peaked with the declaration of 
bankruptcy by Lehman Brothers 
started to hit the global market. It 
seems that the global financial crisis 

will occupy the agenda worldwide for a while…  
So, where does Turkey stand in this crisis? How 
strong are the Turkish financial markets against 
its global impacts? Which positions will the 
‘Participation Banks’ hold against the crisis? 
How deep will the consequences of the crisis 
disperse and what kind of an economical profile 
is waiting for us in the near future? 

What will be consequences of this financial 
crisis on Turkey?

We have learned many important lessons from 
the crisis back in 2001. Our banking sector had 
undergone a thorough restructuring process. 
We have strengthened our assets and liabilities. 
Our equity capital ratios are sound. 

The banks used to invest in securities also in 
Turkey before 2001. Their most important source 
of revenue was treasury bills. However nowadays 
they fund the real sector. The deposit/loan ratio 
has increased to 77 percent from 23 percent. 
SMEs have increased their significance. Today 
the ratio of delinquent loans is 3 percent. This 
percentage can easily be tolerated by our banks. 
All these are the results of focusing on the real 
sector in assets and liability management.   

What I understand from your words is that 
Turkey will not be affected by the crisis at all. 
Do I get it right? 

Turkey is much stronger financially compared to 
the past. This crisis may only affect Turkey through 
syndication loans, event if it does affect at all. 
Many Turkish banks were granted syndication 

loans by European banks under very favorable 
conditions thanks to the increasing prestige of 
the Turkish market. Inevitably, repayment of these 
loans will start in early 2009. European and USA 
banks may refrain from granting new syndication 
loans at that time. Banks, which fail to raise new 
resources due to the contraction in syndication 
loans may find it difficult to fund the real sector. 
Then, the increase in costs due to insufficient 
funding of the real sector and consequent 
decrease in the amount of loans extended to the 
market may influence our economy negatively. 
This is the only way the crisis may hit us.    
A second issue is that if the European, USA and 
Russian markets, to which we send most of our 
export goods are affected by the crisis, this may 
impose a risk on our exports due to the decrease 
in demand. We need to manage this situation 
soundly, exploring new markets, on which 
serious efforts are made. Intensive attempts are 
made to establish commercial cooperation with 
African and Middle Eastern countries.    

Can you please clarify the position of 
Participation Banks? 

We grant loans only to the real sector. We are 
creditors of the real sector. The real sector will 
not suffer much from this crisis. Therefore we will 
get through the crisis with minimum losses. Even 
if the effects of the crisis are experienced in our 
country, we will continue to fund the real sector. 
Our mission is to share the difficulties faced by 
the real sector. 
 
I do not believe that Türkiye Finans will be affected 
by the crisis. Our asset quality is fairly good. Our 
liquidity is also good. Furthermore, our partner 
NCB, which is one of the largest banks in the 
Middle East is an assurance for us with respect 
to liquidity. Moreover, we are highly experienced 
in crisis management. 
  

“We will 

continue to support the real 

sector despite the crisis”

“We will 

continue to support the real sec

“We will continue 

to support the real sector 

despite the crisis”
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“We will continue to 

support the real sector 

despite the crisis”
Mr. Yunus Nacar, the General Manager of Türkiye Finans had stated that Turkish banks continue to 
fund the real sector thus they do not expect the crisis to strike Turkey very hard.  He had underlined 
that Türkiye Finans holds its strong position in assets and liabilities and will continue to grant loans 
even if Turkey experiences an economic fluctuation
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Quick funds transfer at 
Türkiye Finans via 
Western Union…

Türkiye Finans 
opens the 167th branch

W
estern Union, which provides 
quick, reliable and convenient 
ways to send and receive mon-
ey through its network of 355 
thousand agency locations in 
over 200 countries across the 

world, and Türkiye Finans, the leading participa-
tion bank Turkey, recently signed an agreement for 
cooperation. 
Under the agreement between the two institu-
tions, it shall be possible to send money abroad 
or receive money sent from abroad in Turkey via 
Western Union from all 166 branches of Türkiye Fi-
nans, the participation bank with greatest number 
of branch offices across Turkey. 

Money Transfer service of Western Union® allows 
funds transfer from Türkiye Finans branches to 
foreign countries in Euro and USD and the funds 
received from abroad may be collected likewise in 
Euro or USD on option of the recipient in Turkey.
Visiting a Türkiye Finans branch with valid iden-
tification documents and filling out a form is all 
it takes to send or receive money through West-
ern Union. After the transaction is completed, the 
money may be collected by the recipient within 
minutes by visiting any Western Union agency lo-
cation in the destination country and submitting a 
valid identification card or a passport, all without 
incurring a charge.

A
iming to extend its wide service net-
work across Turkey by addressing 
regional needs and expectations, 
Türkiye Finans undertakes at least 
3 new branch office investments in 
2008. Having closed year 2007 with 

137 branches, Türkiye Finans brought the number 
of its branch offices to 167 with openings since the 
beginning of the year.  
Aiming to support regional development through 
its branch offices, Türkiye Finans makes its 
branch office investments with a view to covering 
the whole of Turkey. Having brought the number 
of branch offices in Istanbul to 63, Türkiye Finans 

now has 13 branches also in Ankara.  Widening its 
ranks in parallel to new branch openings, Türkiye 
Finans increased the number of its employees to 
3,057.  
Commenting on their new branch openings, Tür-
kiye Finans’ CEO Yunus Nacar said, “We aim to 
close 2008 by bringing the number of our branch 
offices to 175, as expected from our bank. Infra-
structure and feasibility studies for new branch 
offices are ongoing rapidly.   We would like to 
bring these new branches into service by yearend 
to maintain our repute for being the participation 
bank with the widest network of branch offices 
across Turkey.”   

Türkiye Finans, joins the agency network of Western Union, a leading international money transfer 
company.  It shall be possible to receive and send money abroad via Western Union from all Türkiye 
Finans branches. 

Türkiye Finans, being the participation bank with the widest network of branch offices across Turkey, brings 
the number of its branch offices to 167 with the opening of 23 branch offices since the beginning of the 
year. Continuing its investment in human resources parallel to widening of its network of branch offices, 
Türkiye Finans aims to bring the number of its branch offices to 175.  

“We will 

continue to support the real 

sector despite the crisis”

“We will 

continue to support the real sec

“We will continue 

to support the real sector 

despite the crisis”
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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 BAYRAMPAŞA

İSTANBUL BEŞİKTAŞ 

İSTANBUL BEŞYÜZEVLER

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL CADDEBOSTAN 

İSTANBUL ÇAĞLAYAN 

İSTANBUL ÇAMLICA

İSTANBUL ÇARŞI 

İSTANBUL DES

İSTANBUL DUDULLU 

İSTANBUL EMİNÖNÜ 

İSTANBUL ERENKÖY 

İSTANBUL ESENLER

İSTANBUL ESENYURT

İSTANBUL FATİH

İSTANBUL FINDIKZADE

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 

İSTANBUL GİYİMKENT KOOP.

İSTANBUL GÜLTEPE 

İSTANBUL GÜNEŞLİ

İSTANBUL HADIMKÖY 

İSTANBUL HALKALI

İSTANBUL İKİTELLİ

İSTANBUL İSTOÇ

Tel: (0 424) 236 43 74 

Tel: (0 446) 223 39 39 

Tel: (0 442) 213 50 10 

Tel: (0 222) 230 02 98

Tel: (0 342) 215 35 31

Tel: (0 342) 231 20 10 

Tel: (0 342) 238 42 30

Tel: (0 454) 212 04 90

Tel: (0 326) 225 36 12

Tel: (0 326) 613 16 15 

Tel: (0 246) 233 00 21 

 Tel: (0 212) 465 04 47  

Tel: (0 212) 518 83 84

Tel: (0 216) 651 87 90 

Tel: (0 212) 593 34 44

Tel: (0 212) 462 92 28 

Tel: (0 212) 555 28 20 

Tel: (0 212) 612 24 20 

Tel: (0 212) 236 69 59

Tel: (0 212) 479 71 66 

Tel: (0 212) 876 68 00

Tel: (0 216) 355 70 07

Tel: (0 212) 291 55 25 

Tel: (0 216) 461 00 06

Tel: (0 216) 316 85 85 

Tel: (0 216) 420 38 00 

Tel: (0 216) 540 70 70  

Tel: (0 212) 514 01 54 

Tel: (0 216) 478 54 02 

Tel: (0 212) 568 10 80 

Tel: (0 212) 596 00 76

Tel: (0 212) 631 04 90 

Tel: (0 212) 491 20 40 

Tel: (0 212) 614 40 46 

Tel: (0 212) 438 35 61 

Tel: (0 212) 280 20 42 

Tel: (0 212) 602 03 30 

Tel: (0 212) 886 22 82 

Tel: (0 212) 698 15 01

Tel: (0 212) 671 21 00

Tel: (0 212) 659 58 00

ADANA

ADANA CEYHAN

ADANA KURTTEPE

ADANA SEYHAN

ADIYAMAN

AFYON

ANKARA

ANKARA BALGAT 

ANKARA DEMETEVLER

ANKARA ETLİK

ANKARA GİMAT

ANKARA KEÇİÖREN

ANKARA KIZILAY

ANKARA OSTİM

ANKARA POLATLI 

ANKARA SİNCAN 

ANKARA SİTELER 

ANKARA ULUS

ANKARA YILDIZ

AMASYA 

ANTALYA 

ANTALYA ALANYA

ANTALYA AKDENİZ

ANTALYA MANAVGAT

BALIKESİR

BATMAN

BOLU 

BURSA

BURSA İNEGÖL 

BURSA NİLÜFER 

BURSA ULUCAMİ 

BURSA YILDIRIM 

BURSA YALOVA YOLU

BİNGÖL

ÇANAKKALE

ÇORUM

DENİZLİ

DENİZLİ BAYRAMYERİ 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR KAYAPINAR

DÜZCE

EDİRNE

Tel: (0 322) 359 55 35

Tel: (0 322) 611 52 64  

Tel: (0 322) 247 24 04

Tel: (0 322) 363 07 11

Tel: (0 416) 213 34 34

Tel: (0 272) 213 06 07

Tel: (0 312) 430 50 50

Tel: (0 312) 284 87 07

Tel: (0 312) 335 04 76

Tel: (0 312) 322 04 06 

Tel: (0 312) 397 22 77  

Tel: (0 312) 356 00 70 

Tel: (0 312) 417 44 40 

Tel: (0 312) 385 68 23

Tel: (0 312) 621 11 33 

Tel: (0 312) 276 77 47 

Tel: (0 312) 348 10 90 

Tel: (0 312) 309 27 41 

Tel: (0 312) 441 36 11

Tel: (0 358) 212 98 48

Tel: (0 242) 244 53 57

Tel: (0 242) 512 90 06

Tel: (0 242) 345 09 12

Tel: (0 242) 743 23 94 

Tel: (0 266) 244 12 55

Tel: (0 488) 214 15 06 

Tel: (0 374) 217 61 31 

Tel: (0 224) 221 33 00 

Tel: (0 224) 711 90 80

Tel: (0 224) 443 43 00 

Tel: (0 224) 223 48 40 

Tel: (0 224) 361 52 22 

Tel: (0 224) 211 29 79

Tel: (0 426) 214 14 24

Tel: (0 286) 214 33 10

Tel: (0 364) 225 31 82 

Tel: (0 258) 241 67 00

Tel: (0 258) 265 06 03 

Tel: (0 412) 229 00 03 

Tel: (0 412) 252 24 54

Tel: (0 380) 514 78 37 

Tel: (0 284) 214 92 40 
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İZMİT SANAYİ

KAHRAMANMARAŞ

KARAMAN              

KAYSERİ

KAYSERİ  OSB 

KAYSERİ SANAYİ 

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

KONYA

KONYA ALAADDİN

KONYA EREĞLİ 

KONYA SANAYİ

KONYA MEVLANA

KASTAMONU 

KÜTAHYA

LÜLEBURGAZ 

MALATYA

MANİSA

MANİSA TURGUTLU

MARDİN

MERSİN 

MERSİN TARSUS

NEVŞEHİR

ORDU 

ORDU FATSA

OSMANİYE 

RİZE 

SAKARYA

SAKARYA/ADAPAZARI 

ERENLER

SAMSUN

SAMSUN BAFRA 

SİVAS

ŞANLIURFA

SİİRT

TEKİRDAĞ ÇORLU

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY

TRABZON

UŞAK 

VAN 

YALOVA

YOZGAT

ZONGULDAK

Tel: (0 262) 335 60 35   

Tel: (0 344) 224 00 32 

Tel: (0 338) 214 70 70 

Tel: (0 352) 222 34 88 

Tel: (0 352) 322 16 70 

Tel: (0 352) 336 45 28 

Tel: (0 318) 218 89 89 

Tel: (0 386) 212 32 62

Tel: (0 332) 238 06 66

Tel: (0 332) 350 72 15 

Tel: (0 332) 710 10 15 

Tel: (0 332) 345 31 00 

Tel: (0 332) 353 61 03 

Tel: (0 366) 212 97 90

Tel: (0 274) 216 40 81 

Tel: (0 288) 412 05 55 

Tel: (0 422) 325 03 25 

Tel: (0 236) 239 84 84 

Tel: (0 236) 314 70 60

Tel: (0 482) 212 32 87

Tel: (0 324) 238 20 24 

Tel: (0 324) 613 95 01 

Tel: (0 384) 214 36 00 

Tel: (0 452) 223 27 47 

Tel: (0 452) 424 24 06

Tel: (0 328) 813 56 26 

Tel: (0 464) 213 21 08 

Tel: (0 264) 274 01 91 

Tel: (0 264) 276 99 81

Tel: (0 362) 435 86 04

Tel: (0 362) 542 54 74

Tel: (0 346) 225 72 00 

Tel: (0 414) 215 54 21 

Tel: (0 484) 224 69 30

Tel: (0 282) 673 57 26

Tel: (0 282) 726 48 58

Tel: (0 462) 326 01 36 

Tel: (0 276) 227 11 10 

Tel: (0 432) 215 62 62 

Tel: (0 226) 811 21 50 

Tel: (0 354) 212 45 62

Tel: (0 372) 323 53 23

İSTANBUL KADIKÖY

İSTANBUL KARAKÖY

İSTANBUL KARTAL

İSTANBUL KAVACIK

İSTANBUL KÜÇÜKBAKKALKÖY

İSTANBUL KÜÇÜKYALI

İSTANBUL KOZYATAĞI

İSTANBUL LEVENT SANAYİ

İSTANBUL MALTEPE 

İSTANBUL MALTEPE 

ECZACIBAŞI

İSTANBUL MECİDİYEKÖY

İSTANBUL MEGA CENTER 

İSTANBUL MERKEZ 

İSTANBUL MERTER

İSTANBUL OSMANAĞA

İSTANBUL OSMANBEY

İSTANBUL PENDİK 

İSTANBUL PERPA  

İSTANBUL RAMİ

İSTANBUL SAHRAYICEDİT

İSTANBUL SULTANÇİFTLİĞİ 

İSTANBUL TUZLA 

SERBEST BÖLGE

İSTANBUL SULTANBEYLİ 

İSTANBUL SULTANHAMAM

İSTANBUL ŞİRİNEVLER 

İSTANBUL TELSİZ 

İSTANBUL TOPÇULAR

İSTANBUL TOPHANE

İSTANBUL TOPKAPI

İSTANBUL TUZLA

İSTANBUL TÜMSAN

İSTANBUL ÜMRANİYE

İSTANBUL ÜSKÜDAR

İSTANBUL YAVUZ SELİM 

İSTANBUL ZEYTİNBURNU

İZMİR 

İZMİR BORNOVA 

İZMİR ÇİĞLİ

İZMİR KARABAĞLAR

İZMİR PINARBAŞI

İZMİT 

İZMİT GEBZE 

Tel: (0 216) 414 56 76 

Tel: (0 212) 297 09 09

Tel: (0 216) 387 21 51

Tel: (0 216) 680 38 60

Tel: (0 216) 469 74 80 

Tel: (0 216) 518 50 30 

Tel: (0 216) 463 55 60

Tel: (0 212) 278 58 34 

Tel: (0 216) 442 80 05 

Tel: (0 216) 441 74 75

Tel: (0 212) 356 03 15 

Tel: (0 212) 640 06 75

Tel: (0 216) 452 86 43 

Tel: (0 212) 637 26 09 

Tel: (0 216) 348 28 19 

Tel: (0 212)231 18 12 

Tel: (0 216) 483 64 05 

Tel: (0 212) 222 66 16 

Tel: (0 212) 417 38 40 

Tel: (0 216) 411 14 94

Tel: (0 212) 475 36 00 

Tel: (0 216) 394 09 42 

Tel: (0 216) 496 12 22 

Tel: (0 212) 514 02 98 

Tel: (0 212) 551 73 13 

Tel: (0 212) 416 26 09 

Tel: (0 212) 612 13 00 

Tel: (0 212) 251 65 20 

Tel: (0 212) 674 33 36 

Tel: (0 216) 493 13 82

Tel: (0 212) 486 16 39

Tel: (0 216) 523 13 63 

Tel: (0 216) 391 00 70 

Tel: (0 212) 631 93 53 

Tel: (0 212) 665 07 27

Tel: (0 232) 445 51 75 

Tel: (0 232) 339 57 07 

Tel: (0 232) 329 54 60 

Tel: (0 232) 253 66 86 

Tel: (0 232) 479 90 82

Tel: (0 262) 325 25 20 

Tel: (0 262) 644 71 36 
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