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büyük flairimiz Sezai Karakoç’un
nihayet gün ›fl›¤›na ç›kan toplu fliir-
leri “Gün Do¤madan”, bir Sezai Ka-
rakoç yaz›s› yazma cesaretine en
çok sahip görünen arkadafl›m›z
Osman Bayraktar’›n kaleminden ta-
n›t›ld›. Di¤er bir kitap tan›t›m› da, Ali
Göçer’in renkli kaleminden geldi.
Tan›t›lan kitap, en az o kadar renkli
bir kiflili¤in, ünlü Bangladeflli ban-
kac› Muhammed Yunus’un “yoksul-
lar için bankac›l›k” olarak tan›mlad›-
¤›, dünyan›n en yoksul bölgelerin-
den olan Bangladefl k›rsal›ndaki il-
ginç bankac›l›k deneyimini yans›-
tan kitab›.

fiubelerimizin, bulunduklar› co¤-
rafyan›n kültürel ve tarihsel zengin-
likleri ba¤lam›nda tan›t›lmas›n›
amaçlayan yaz› dizimize Bal›kesir
fiubemiz ile bafllad›k. “Neden Bal›-
kesir?” diye sorarsan›z, “Hem en
genç fiubemiz olmas›ndan, hem de
Bereket’in mimarlar›ndan dördünün
Bal›kesirli olmas›ndan!” diye cevap
verebiliriz. Bunlar yeterince ikna
edici sebeplerdir san›r›m.

Bu say›m›z›n misafiri, yeni ve
genç hattatlar›m›zdan Mehmet Öz-
çay. Eserlerini Albaraka’n›n gele-
neksel yeni y›l takviminde görece-
¤iniz Özçay ile yap›lan konuflmay›
ilginç bulaca¤›n›za eminiz.

Son olarak, bir nöbet devri ha-
berini bilgilerinize sunmak istiyo-
rum. Önümüzdeki say›dan itibaren
Bereket’in yay›n yönetmenli¤i’ni ar-
kadafl›m›z Dr. Adnan Büyükdeniz
deruhte edecektir. Bugüne kadar
yeterince yararlanamad›¤›m›z zen-
gin birikimini ancak böylece üreti-
me dönüfltürebiliriz belki.

Sayg›lar›mla.

Ahmet Ertürk
Genel Yay›n Yönetmeni
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Üç ayda bir yay›nlan›r.
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Bereket’in yeni bir say›s›yla
daha karfl›n›zda olmaktan
dolay› mutluyuz. Bu say›da

da finans’tan edebiyat’a, kitap’tan
para’ya kadar uzanan genifl bir yel-
pazede, eskilerin “imâl-i fikr” dedi¤i
düflünce üretme faaliyetini devam
ettiriyoruz.

Bildi¤iniz gibi uzmanl›k, bilginin
parçalanmas›n› ve kompart›manla-
ra ayr›lmas›n› gerektirir. Modern
dünya flartlar›n›n modern-öncesi
döneme göre en köklü yeniliklerin-
den biridir bu. Ekonominin ve sos-
yal alan›n giderek komplike bir hal
almas›, bir çok fleyin bir çok fley ile
karmafl›k iliflkiler içinde bulunmas›,
hayat›n adeta içice geçmifl binlerce
iliflki yuma¤›n› bar›nd›rmas›, her bir
yuma¤› çözmeyi mümkün k›lacak
derinli¤ine (dikey) bir uzmanlaflma-
n›n varl›k sebebi olmufltur. Ama bu
özne-nesne (uzman-uzmanl›k ala-
n›) iliflkisi, zaman içinde öyle bir gi-
riftlik kazanm›flt›r ki uzmanl›¤›n de-
¤eri, yuma¤›n daha da içinden ç›-
k›lmaz hale gelmesine ba¤›ml› hale
gelmifltir. Ve giderek modern top-
lumlar, çözüm bekleyen say›s›z
problem alan›n›n vesayeti alt›nda
yaflamaya bafllam›fllard›r. Öyle gö-
rünüyor ki her toplum, uzmanlar›n
yaratt›¤› bu problemleri çözecek
“bilge kifliler”e fliddetle ihtiyaç du-
yar hale gelecektir.

Bunlar›, uzmanl›¤›n en çok “at
oynatt›¤›” bir alandan, finans sektö-
ründen yükselen bir “arz-› hâl” ola-
rak alabilirsiniz. Ya da uzmanl›k ko-
nular›n›n o bildik kal›b›n› zorlama
çabas›n›n bir aç›klamas› olarak.

Bu say›da, bir taraftan “Ne ola-
cak bu Euro’nun hali?” sorusuna
cevap aran›rken ve çal›flanlar›n ba-
flar›lar›n›n nas›l de¤erlendirilece¤i
konusu irdelenirken di¤er taraftan
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‹
kibinli y›llara, yani yeni bir milen-
yuma girerken geride kalan za-
mana özgü insan ve toplum anla-

y›fl›nda bir yenilenme olaca¤› bek-
lentisi, adeta bütün insanl›¤›n ortak
beklentisi ya da umudu olmufltu. Ta-
rih, her yüzy›l de¤ifliminde bile dün-
yan›n sosyo-politik, jeo-politik ve
ekonomik haritalar›nda temelli de¤i-
flikliklerin vukubuldu¤una flahitlik et-
mektedir. Hatta 20. yüzy›lda “tarihin
h›zland›¤›”n› iddia eden düflünürler,
bu de¤iflim peryodlar›n› daha k›sa
zaman dilimlerine s›k›flt›rma e¤ili-
mindedirler. Enformasyon teknoloji-
lerindeki bafldöndürücü geliflme, ne-
redeyse her on y›lda bir insan haya-
t›nda inan›lmaz de¤iflimlere damga-
s›n› vuran s›çramalara yol açmakta-
d›r. Biny›l de¤iflmesi ise, bunun ya-
n›nda, tafl›d›¤› daha kozmik anlam
potansiyeli ile, do¤al olarak büyük
beklentileri tahrik etme gücüne sahip
oldu¤unu göstermifltir. 

Türkiye ise, bütün bunlar›n d›fl›n-
da, adeta kendine özgü baflka bir ta-
rihi yaflamaktan memnun görünü-
yor. Ufkumuz, vizyonumuz
ve hayat›m›zla farkl› bir za-
man diliminde yafl›yor gi-
biyiz. Tarihin h›z›na ayak
uydurmak yerine onu
durdurman›n veya ya-
vafllatman›n ça-
relerini ara-
makla mefl-
gulüz. Son
yi rmi-otuz
y›ll›k ulusal
gündemi-
mize ilgi
duyan d›-
fl a r › d a n
bir göz-

lemcinin tarihin d›fl›nda yaflad›¤›
hissine kap›lmamas› neredeyse im-
kâns›z gibi. 

De¤iflimin dünya ölçe¤indeki lo-
komotif güçleri, bizim ülkemizde di-
¤er yerlerden farkl› etkilere ve so-
nuçlara kap› açm›fllard›r. Enformas-
yon devrimi, Bat› toplumlar›nda, yal-
n›zca bilgiye herkesin olabildi¤ince
h›zl› biçimde ulaflabilmesini sa¤la-
makla kalmay›p ayn› zamanda bilgi-
nin kalitesini ve kapsay›c›l›¤›n› artt›r-
may› da hedeflemiflken bizde sade-
ce zihinleri belli amaçlar do¤rultu-
sunda yönlendirmenin ve bilgiyi ola-
bildi¤ince s›radanlaflt›rman›n bir ara-
c› olarak görünmüfltür. Öyle ki bugün
sokaktaki insan ile toplumun seçkin-
leri hemen hemen ayn› kelime haz-
nesiyle konuflmaya, olup bitenleri
ayn› flekilde anlay›p ayn› flekilde yo-
rumlamaya bafllam›fllard›r. Bu, ne
yaz›k ki, sokaktaki insan›n olaylar›
anlama ve yorumlamada belli bir
mesafe katetti¤inin iflareti olmaktan
çok, ayd›nlar›n seviye kaybetti¤inin
iflaretidir. Sanayileflmenin belli bir

aflamas›nda ortaya ç›kan kitlesel
üretim sürecindeki “yürüyen

bant” uygulamas›n› and›ran
bir standartlaflman›n bilgi ala-
n›nda uygulan›yor olmas› ve
bunun için ileri teknoloji ürün-
lerinin (her türlü iletiflim araç-

lar›n›n) ifltahl› bir flekilde
kullan›lmas›, toplumun
bütün bireylerinin üst-
ten “dayat›lm›fl” bir zi-
hinsel standarda so-
kulmalar› sonucunu
üretmifltir. 

Türkiye’nin son
yirmi y›l›, hak edil-
memifl afl›r› bir

iyimserlik ile her türlü hayatiyetin
amans›z düflman› olan ölçüsüz bir
karamsarl›k kutuplar› aras›nda sal›-
n›p durmakla geçmifltir. Bu sürede,
gerçek bir temeli olmayan, salt “gö-
rüntü”den ibaret parlamalar›n üretti¤i
iddial› pozisyonlar k›sa sürede hayal
k›r›kl›klar›na ve afl›r› bir karamsarl›k
durumuna dönüflebilmifltir. Ayn› fle-
kilde, de¤iflim için sa¤lam bir hareket
noktas› bularak oradan yeni ufuklara
ve umutlara aç›lmak yerine klasik
“biz adam olmay›z” umutsuzlu¤una
kolayca düflülebilmifltir. Hatta öyle ki,
umutsuzluk, ço¤unlukla atâletin ba-
hanesi olarak kullan›labilmifltir. Böy-
lece, umutlu olman›n gerekli k›ld›¤›
hayret gösterme, emek sarfetme ve
koflman›n zorluklar›ndan uzak duru-
labilmektedir. 

Umut, en çok, toplumun kendile-
rini “ma¤dur” ve “mazlum” hisseden
kesimlerine laz›m olan bir duygu du-
rumudur. Oysa bugün umudun en az
bulundu¤u kesimlerin de yine bunlar
oldu¤unu görüyoruz. K›smen, umut-
lu olmak ile hayalci olmak aras›nda-
ki fark›n anlafl›lmamas›ndan do¤an
bu durum, art›k giderek kendi bafl›na
bir mutluluk durumuna dönüflmüfltür.
‹nsanlar sanki umutsuz olmaktan do-
lay› mutlu görünüyorlar. Çünkü kendi
durumlar›n›n sorumlulu¤unu kolay-
l›kla baflkas›n›n üstüne atarak kendi-
lerini rahat hissetmeye bafllamakta-
d›rlar. Bu da, giderek toplumda iyi-
leflmenin önündeki her türlü engeli
hoflgörü ile karfl›lamaya, hatta za-
manla onlardan ç›kar sa¤lamaya dö-
nüflebilmektedir. 

Son zamanlarda gündemde olan
“temiz toplum” tart›flmalar›na biraz
da bu aç›dan bak›lmas›nda fayda
mülahaza etmekteyiz. 

Osman Akyüz
ALBARAKA TÜRK GENEL MÜDÜRÜ

 

Aras›nda
Ufuksuzluk ile Umutsuzluk 

Aras›nda



Ekonomi

ALBARAKA TÜRK4

Ters Köfle

Euro (EUR) Avrupa Birli¤i or-
tak para birimi olarak, 1 Ocak
1999 tarihinde dünya piyasa-

s›nda tedavüle girdi¤inde 1 EUR’un
de¤eri, 1.17 USD olarak belirlenmifl-
ti. Ancak, Euro beklentilerin aksine,
20 ayl›k k›sa tarihinde USD karfl›s›n-
da % 30’dan fazla de¤er kaybetti. Al-
manya’n›n en büyük bankas›
olan Deutsche Bank’›n Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Rolf Bre-
uer’in “Euro’nun de¤eri konu-
sunda istisnas›z bütün ekono-
mistler ve tahminciler yan›ld›,
böyle bir olaya ben ilk kez tan›k
oluyorum” ifadesiyle itiraf etti¤i
gibi, ne oldu da, 1999 bafl›nda
büyük umutlarla do¤du¤unda
1.17 dolar eden Euro’nun y›l
sonunda 1.40 dolara kadar
yükselece¤ini tahmin eden
dünyan›n anl› flanl› ekonomist-
leri, ters köfleye yatm›fl oldu?
‹flte bu yaz›da, Euro’nun tarihi
gelifliminin ard›ndan bu trajik
düflüflün bafll›ca sebepleri irde-
lenmifl ve Euro’nun gelece¤ine dair
beklentiler ortaya konulmufltur.

I. EURO’NUN TAR‹HÎ GEL‹fi‹M‹
1957 tarihinde 6 kurucu üye (Al-

manya, Fransa, Hollanda, ‹talya,
Belçika ve Lüksembourg) taraf›ndan
imzalanan Roma Anlaflmas› ile Avru-
pa Birli¤i’nin temelleri at›lm›fl oldu.
Ancak, Roma Antlaflmas› genel ola-
rak ekonomik entegrasyon hedefini
ihtiva etmekle birlikte, Ekonomik ve

Parasal Birlik (EPB) kavram›n› içer-
memektedir.

Avrupa Toplulu¤u’nda EPB konu-
su sistematik olarak, ancak Schu-
man Plan›’n›n hayata geçirilmesi,
gümrük birli¤inin planlanan süreden
önce tamamlanmas› ve Ortak Tar›m
Politikas›’n›n baflar›l› olmas› üzerine

ortaya at›lm›flt›r. 1969’da Hague Zir-
vesi’nde bafllayan ve 1970 y›l›nda
haz›rlanan Werner Raporu ile de-
vam eden geliflmeler, 1972 y›l›nda
Paris Zirvesi’nde üye ülkelerin
EPB’e ulaflma yolundaki siyasi irade
beyanlar› ile somut bir aflamaya geç-
mifltir. Bu duruma, 1971 y›l›nda
ABD’nin, dolar›n alt›na konvertibl ol-
mayaca¤›n› aç›klamas› ve Bretton
Woods Sistemi’nin çökmesiyle Top-
lulu¤un yeni bir aray›fla girmesinin

de önemli bir etkisi oldu¤u muhak-
kakt›r.

1971-1974 y›llar› aras›nda EPB
konusunda önemli ad›mlar at›lm›flt›r.
Örne¤in, “parasal y›lan” sistemi olufl-
turulmufltur. Çeflitli Avrupa Toplulu¤u
paralar›n›n bir sepet içinde toplana-
rak bu paralar aras›ndaki kur farkla-

r›n›n belli bir miktardan fazla
aç›lmas›n› engellemeyi amaç-
layan bu sistem ve al›nan di-
¤er kararlar baflar›l› olama-
m›flt›r. Buna ra¤men 1979 y›-
l›nda EPB’in tekrar gündeme
gelmesi ve Avrupa Para Siste-
mi’nin (APS) kurulmas› bir ba-
flar›d›r. Özellikle, Almanya ve
Fransa’n›n dayatmalar› ile ka-
bul edilen APS’nin “parasal is-
tikrar”›n sa¤lanmas›ndaki ba-
flar›s› Toplulu¤un parçalanma-
s›na yol açabilecek bir gidifli
tersine çevirmifl ve entegras-
yon sürecini k›saltm›flt›r.

EPB’in “nihai hedef” olarak
tan›m› ve aflamal› olarak ger-

çeklefltirilece¤i konusu dönemin Ko-
misyon Baflkan› Jacques Delors ta-
raf›ndan oluflturulan bir Komite tara-
f›ndan haz›rlanan ve Haziran 1989
Madrid Zirvesi’nde tüm üye ülkelerce
kabul edilen raporla belirlenmifltir.
Delors Raporu olarak adland›r›lan
metinde, her bir aflamada at›lacak
ad›mlar saptanm›flt›r. Bu rapor kap-
sam›nda Ekonomik ve Parasal Birli-
¤e ulaflmada kat edilen aflamalar,
afla¤›da özetlenmifltir. 

Euro ve

Ters Köfle
Mehmet Emin Özcan*
Hakan Beroo¤lu**

1999 bafl›nda büyük umutlarla do¤du¤unda 1.17 dolar eden Euro’nun y›l
sonunda 1.40 dolara kadar yükselece¤ini tahmin eden dünyan›n anl› flanl›

ekonomistleri, ters köfleye yatm›fl oldu? 
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1. Aflama
(1 Temmuz 1990-31 Aral›k
1993)
Bu aflamada sermaye hareketle-

rinde tam liberalizasyonun sa¤lan-
mas›na, ülkeler aras›ndaki farkl›l›kla-
r›n azalt›lmas›na ve ekonomik iflbirli-
¤inin art›r›lmas›na çal›fl›lm›flt›r.

2. Aflama
(1 Ocak 1994-31 Aral›k 1998)
Ortak para politikas› ve ortak pa-

ra birimine geçifl için gerekli altyap›
haz›rl›klar›, zamanla Avrupa Merkez
Bankas›na dönüflerek özerk bir fle-
kilde Topluluk para politikas›n› yön-
lendirmesi öngörülen, 1994 y›l›nda
kurulan Avrupa Para Enstitüsü tara-
f›ndan yap›lm›flt›r. Bu aflama boyun-
ca kamu aç›klar›n›n Merkez Banka-
lar›nca finanse edilmesi engellenmifl
ve parasal politikalar›n daha yak›n-
dan takibi mümkün olmufltur. 

1 Kas›m 1993 tarihinde yap›lan
Maastricht Antlaflmas› ile Ekonomik
ve Parasal Birli¤in son aflamas›na
geçifl öncesinde, üye ülke ekonomi-
leri aras›ndaki farkl›l›klar›n giderile-
bilmesini teminen baz› makro büyük-
lükler aç›s›ndan yak›nlaflma kriterleri
tespit edilmifl ve bunlara uyulmama-
s› durumunda uygulanacak yapt›r›m-
lar belirlenmifltir. Buna göre;

• Toplulukta en düflük enflasyona
sahip (en iyi performans göste-
ren) üç ülkenin y›ll›k enflasyon

oranlar› ile ilgili üye ülke enflas-
yon oran› aras›ndaki fark, 1.5
puan› geçmemelidir,

• Üye ülke devlet borçlar›n›n Gay-
ri safi yurtiçi has›las›na (GSYIH)
oran›, % 60’i geçmemelidir,

• Üye ülke bütçe aç›¤›n›n
GSYIH’s›na oran›, % 3’ü geç-
memelidir,

• Herhangi bir üye ülkede uygu-
lanan uzun vadeli faiz oranlar›
12 ayl›k dönem itibariyle, fiyat
istikrar› alan›nda en iyi perfor-
mans gösteren 3 ülkenin faiz
oran›n› 2 puandan fazla aflma-
mal›d›r, 

• Son 2 y›l itibariyle üye ülke pa-
ras› di¤er bir üye ülke paras›
karfl›s›nda devalüe edilmifl ol-
mamal›d›r. 

3. Aflama
(1 Ocak 1999-1 Ocak 2002)
Bu son aflamada Avrupa Birli¤i

üyesi 15 ülkeden 11’i (Almanya,
Avusturya, Fransa, ‹rlanda, ‹talya,
‹spanya, Portekiz, Belçika, Luksem-
burg, Hollanda ve Finlandiya) 1
Ocak 1999 tarihinde Euro’ya geç-
meye karar verdi. ‹ngiltere ve Dani-
marka Euro’ya kat›lmad›lar. Yuna-
nistan ve ‹sveç’in ise ekonomik gös-
tergeleri Maastricht kriterlerini tuttu-
ramad›¤›ndan Euro’nun d›fl›nda kal-
d›lar.

Euro’ya geçen ülkelerin para bi-

rimlerinin de¤erleri, Euro’ya karfl› sa-
bitlendi ve Euro bu ülkelerin resmi
para birimi oldu, ancak Euro’nun
banknot ve madeni para olarak teda-
vüle ç›kaca¤› 1 Ocak 2002 y›l›na ka-
dar söz konusu ülkelerin milli para
birimlerinin de yürürlükte kalmas› ve
en geç 01 Temmuz 2002 y›l›nda pi-
yasadan tamamen çekilerek teda-
vülden kalkmalar› kabul edildi. Avru-
pa Merkez Bankas› kuruldu. ECU
yerini Euro’ya b›rakt›.

II. EURO’NUN DE⁄ER‹N‹N
DÜfiMES‹N‹N BAfiLICA
SEBEPLER‹

1. Euro’nun Kaydi Para Olmas›
Euro, tedavüle önce kaydi para

olarak girdi. Euro banknotlar›n›n an-
cak 01 Ocak 2002 tarihinde tedavü-
le ç›kacak olmas›, insanlar›n güçlü
Euro telkinlerini dikkate almayarak
gözleriyle görmedikleri ve fiziki ola-
rak elle temas etmedikleri bir paraya
güven duymalar›n› sa¤lamada çok
ciddi bir dezavantaj oluflturdu. 

2. Avrupa Merkez Bankas›n›n
Konumu ve ‹zledi¤i Politikalar 
Avrupa Merkez Bankas›, daha ilk

bafllardan itibaren piyasalara yete-
rince güven veremedi. Zira Avrupa
Birli¤i sözleflmelerinde Avrupa Mer-
kez Bankas›n›n 8 y›ll›k bir dönem
için seçilece¤i öngörülmesine ra¤-
men, Almanya’n›n destekledi¤i Wim
Duisenberg’in seçilmesi üzerine
Fransa karfl› ç›kt›. Bu durumda Du-
isenberg’in baflkanl›k süresinin 4 y›l-
la s›n›rland›r›lmas› hususunda muta-
bakata var›ld›. Öte yandan, Avrupa
Merkez Bankas›n›n üye ülkeler mer-
kez bankalar› üzerinde ve Euro ko-
nusunda tek yetkili olarak görüfl be-
yan etmesi gerekirken üye ülkelerin
maliye bakanlar›n›n, merkez banka-
s› baflkanlar›n›n zaman zaman gö-
rüfl aç›klamalar›, piyasalarda çok
bafll›l›k ve otorite bofllu¤u görüntüsü
verdi.
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ABD’ye bakt›¤›m›zda ise durum
tamamen farkl›d›r. Federal Reserve
Bank (ABD Merkez Bankas›) ad›na,
14 y›ld›r ayn› görevde bulunan Alan
Greenspan haricinde hiçbir yetkili
aç›klama yapmamaktad›r. Bu da pa-
ra otoritesinin sayg›nl›¤›n› ve güve-
nirli¤ini pekifltirmektedir. Avrupa’da
ise, çok bafll›l›k görüntüsünün, Avru-
pa Merkez Bankas›’n›n güvenilirli¤i-
ne olumsuz etki yapt›¤› söylenebilir.

Bunun yan›s›ra, Avrupa Merkez
Bankas› Baflkan› Wim Duisenberg’in
bizzat kiflili¤inden kaynaklanan so-
runlar›n da Euro’yu olumsuz yönde
etkiledi¤i düflünülmektedir. Örnek
vermek gerekirse, Wim Duisen-
berg Ekim 2000’de bir gazeteye
verdi¤i demeçte Ortado-
¤u’daki krizin devam et-
mesi durumunda Euro’ya
müdahale etmenin an-
lams›z oldu¤unu söyle-
di ve Euro bir anda %
5 de¤er kaybetti.

3. Uluslararas› Fon Ak›fl›
1999 y›l›nda Avrupa Birli¤i ülkele-

rinden net olarak 205 milyar dolarl›k
yat›r›m sermayesi ç›km›fl buna kar-
fl›n, ABD’ye 107 milyar dolarl›k net
yat›r›m sermayesi girifli olmufltur.
ABD Hazine ka¤›tlar›na ve özel sek-
tör tahvillerine d›flar›dan akan para-
n›n miktar› ise bu rakamlar›n daha
da üstündedir. Bunun belli bafll› se-
bepleri flu flekilde s›ralanabilir;

a) Yeni ekonomi: Avrupa yeni
ekonomi (teknoloji, internet, biliflim)
alan›nda risk sermayesi yat›r›mlar›-
n›n yetersizli¤i vb. nedenlerle ABD’ye
göre geri kalm›flt›r. Uluslararas› getiri
bak›m›ndan oldukça cazip olan bu
sektörlerden mahrum olmas› nede-
niyle Avrupa’ya fon ak›fl› tersine bir
süreç izlemifltir. 

b) Faiz oranlar› fark›: ABD ile Av-
rupa aras›nda faiz oranlar› bak›m›n-
dan önemli farklar vard›r. Her ne ka-
dar flu anda bu fark % 32’ye kadar
düflmüflse de (Libor % 6.68; Euribor
%5.223) 1999’ün bafllar›nda bu marj

çok daha fazlayd›. Bu fark, uluslara-
ras› fonlar›n ABD’yi tercih etmesinde
önemli bir faktör olmufltur.

c) Hisse senedi piyasas›: ABD,
Dow Jones ve NASDAQ’daki volatili-
te ve yüksek getiri nedeniyle ulusla-
raras› fonlar›n cazibe merkezi ol-
mufltur. Avrupa’da bu kadar etkin bir
borsa yoktur.

4. ‹ktisadi Büyüme
ABD ekonomisi, son 10 y›ld›r sü-

rekli oldukça yüksek oranda büyüme
kaydetmektedir. Örne¤in 2000 y›l› 3.
çeyre¤ine ait büyüme oran› 2. çeyre-

¤e göre %3.6 art›fl göstermesi bekle-
nirken % 2.7 artmas›na ra¤men, y›l-
l›k bazda büyüme oran› gene de %
5.2 düzeyinde gerçekleflmifltir. Avru-
pa Toplulu¤u ülkelerinin ekonomile-
rinde ise büyüme oran› halen % 3.5
seviyesini aflamam›flt›r.

5. Petrol Fiyatlar›
Dünya petrol fiyatlar› bir y›lda cid-

di ve sürekli bir art›fl trendi izlemifltir.
1999’ün bafllar›nda bir varil petrolun
fiyat› 10 USD iken, bugünlerde bir va-
ril petrol 30 USD’nin üzerinde seyret-
mektedir. Euro bölgesindeki ülkelerin
petrol üreticisi olmamas› nedeniyle
artan petrol fiyatlar›, bu ülkelerin üre-
tim girdilerinin maliyetlerini do¤rudan
art›rarak enflasyonist bir bask› olufl-
turmufltur. Nitekim Avrupa Toplulu¤u
ülkelerinde çiftçilerin ve nakliyecilerin

protesto eylemleri bütün Avrupa’da
hayat› durma noktas›na getirmifltir.
ABD ise, petrol üreticisi olmas› ve bü-
yük petrol stoklar› nedeniyle petrol fi-
yatlar›n›n art›fl›ndan etkilenmemifltir.

6. Joerg Haider ve Siyasi
Belirsizlik
Avusturya’da son seçimlerden 1.

parti olarak ç›kan afl›r› sa¤c› Özgür-
lük Partisinin lideri Joerg Haider’in
gerekirse Avusturya’n›n Avrupa Birli-
¤i’nden ç›kabilece¤ini telaffuz etmesi
Avrupa’y› derinden sarst› ve bugüne
kadar geri dönülemez bir yol olarak
kabul edilen “Birleflik Avrupa Devleti”

fikrini tart›flmal› hale getirdi. Ha-
ider’in bu aç›klamas›, Avrupa

Birli¤i ve Euro’nun gelece¤i-
ne dair endiflelerin ortaya

ç›kmas›na zemin ha-
z›rlad›.

Öte yandan, Avru-
pa Birli¤ine dahil ülke-

ler, siyasal birli¤i henüz
tam olarak hayata geçirebil-

mifl de¤ildir. Avrupa Birli¤ine da-
hil ülkelerin liderlerinin baz›lar› hala

olaylar› Avrupa Birli¤i aç›s›ndan de-
¤il, kendi ülkelerinin bak›fl aç›s›yla
de¤erlendirmektedir. Avrupa henüz,
ABD düzeyinde bir siyasi, iktisadi ve
sosyal birlikten çok uzakt›r.

7. ‹hracata Dayal› Büyüme
Avrupa Toplulu¤u ülkelerinde ih-

racat›n ekonomide önemli bir a¤›rl›¤›
vard›r. Bu nedenle Avrupa Birli¤i, ih-
racat› canland›rmak için Euro’nun
de¤er kaybetmesine 2000 y›l›n›n 3.
çeyre¤ine kadar tahammül etti. An-
cak art›k Euro’nun düflüflünün, ciddi
güven kayb›na yol açmas› ve buna
ba¤l› olarak Euro’nun gelece¤ini teh-
dit etmesi nedeniyle, Avrupa Merkez
Bankas› 22 Eylül 2000 tarihinde
ABD, Japonya, Kanada ve ‹ngiltere
Merkez Bankalar› ile birlikte piyasa-
lara müdahale etmek zorunda kald›.
ABD ekonomisinde d›fl ticaretin pa-
y›, Avrupa Toplulu¤u ülkelerine göre
oldukça küçüktür. 
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8. Avrupa Birli¤i Ülkeleri
Aras›ndaki Dengesizlikler
Avrupa toplulu¤una kat›lan ülke-

lerin hepsinin ayn› geliflmifllik düze-
yine sahip olmad›¤›, ülkeler aras›nda
ciddi dengesizlikler bulundu¤u bir
gerçektir. Almanya ve Fransa gibi
geliflmifl ülkelerin yan›nda Portekiz
ve ‹rlanda gibi az geliflmifl ülkelerin
varl›¤›, Euro hinterland›nda ayn› ikti-
sadi politikan›n uygulanmas›n› güç-
lefltirmektedir. Nitekim, Euro’ya ge-
çiflte gerekli kriterleri baz› ülkelerin
ancak bir tak›m muhasebe oyunlar›
ve makyajlarla sa¤layabildi¤i görü-
flü, yayg›n bir kanaattir.

9. Safe Heaven Currency
ABD, Dünya üzerin-

deki iktisadi, politik ve
askeri etkinli¤i nedeniyle
herhangi bir ola¤anüstü
durumda bir çok kifli ta-
raf›ndan s›¤›n›lacak gü-
venli bir yer olarak görül-
mektedir. Bu nedenle,
savafl ve benzeri ulusla-
raras› kriz ortamlar›nda
USD, safe heaven Cur-
rency (güvenli cennet
paras›) olarak telakki
edilerek, ilave talep ne-
deniyle de¤er kazan-
maktad›r. Örne¤in son
yaflanan Ortado¤u krizi
nedeniyle USD’ye olan talebin art-
mas› Euro’nun USD karfl›s›nda de-
¤er kaybetmesine yol açm›flt›r.

III. BEKLENT‹LER
Euro, dolafl›ma girdi¤i günden

beri Dolar karfl›s›nda sürekli de¤er
kaybederek 1.17 centten 0.85 cent
seviyelerine kadar geriledi. Bundan
sonra Euro’nun yönünün ne olaca¤›
hakk›nda de¤iflik senaryolar bulun-
maktad›r. Ancak hemen herkesin
üzerinde görüfl birli¤i etti¤i husus,
Euro’nun gerçek de¤erinin 0.85 ol-
mad›¤› ve de¤erlenmesi gerekti¤idir.
Bu görüfllerin dayand›¤› faktörler
flöyle s›ralanabilir;

1. Avrupa ile ABD aras›ndaki
farklar›n azalmaya bafllamas›
ABD ekonomisi, son zamanlarda

aç›klanan iktisadi verilerin de teyit et-
ti¤i gibi so¤umaya bafllam›fl ve Avru-
pa Toplulu¤u, büyüme oranlar› bak›-
m›ndan ABD’ye yaklaflmaya baflla-
m›flt›r. Öte yandan, USD ve EUR fa-
izleri aras›ndaki fark da giderek ka-
panmaktad›r. Bu nedenle uluslarara-
s› fonlar›n Avrupa’ya ak›fl›nda h›z-
lanma beklenmektedir.

2. ABD Baflkanl›k seçimleri
ABD bütçe fazlas›n› George

Bush gibi vergi indirimlerine giderek
eritmek yerine, d›fl borçlar›n öden-
mesine kanalize etmeyi hedefleyen

Al Gore’un kazanmas› halinde,
ABD ekonomisinde so¤uman›n ar-
tarak devam etmesi beklenmekte-
dir. Baflkanl›k seçimini George
Bush’un kazanmas› durumunda,
Hazine Bakanl›¤›na getirilmesi dü-
flünülen Lawrence Lindsey, döviz
piyasalar›na müdahaleye karfl› olan
kat› tutumuyla tan›nd›¤›ndan
USD’nin de¤er kazanmay› sürdür-
mesi kuvvetli bir ihtimal olarak de-
¤erlendirilmektedir.

3. Güçlü USD’nin Dünya
piyasalar›na olumsuz etkisi
Güçlü USD Dünya pazarlar›nda

daralma ve bozulmaya neden oldu-

¤u için uluslararas› kurumlarda bu
gidiflin frenlenmesine dair ortak gö-
rüfl oluflmaktad›r.

4. Irak
Irak, Ekim 2000 sonlar›nda yap-

t›¤› bir aç›klama ile art›k petrol ihra-
cat›n› USD yerine EUR olarak yapa-
ca¤›n› ilan etti. Günlük petrol sat›fl›
sadece 70 milyon USD düzeyinde
olan Irak’›n bu düzenlemesinin
USD’ye etkisi, ancak 200 Milyar
USD olan bütün rezervlerini Euro’ya
dönüfltürmek istemesi veya di¤er
OPEC ülkelerinin de Irak’a kat›l›-
m›yla bir mana ifade edece¤i afli-
kard›r.

5. ABD hisse senet
borsalar›n›n de¤er
kaybedifli

ABD’de Dow Jones
ve NASDAQ’›n son za-
manlarda yeni ekonomi
flirketlerine ait hisse se-
netlerinin de¤er kaybet-
mesiyle düflüfl trendine
girmesi, uluslararas›
fon ak›fl›nda tersine bir
sürecin bafllamas›na
yol açabilir. Bu durum-
da a¤›rl›kl› olarak eski
ekonomi hisse sentle-
rinden oluflan Avrupa
borsalar›, zay›f Euro

nedeniyle artan ihracat rakamlar›n-
dan sonra yeni bir teflvik unsuruna
kavuflacakt›r.

Yukar›da aç›klanan gerekçeler,
Euro’nun önümüzdeki dönemde 100
cent seviyelerine kadar yükselmesi-
nin sürpriz olmayaca¤›n› ortaya koy-
maktad›r. Buna ra¤men, Euro’nun
USD karfl›s›nda de¤er kaybetmeye
devam etmesi halinde, piyasay› tek-
rar ters köfleye yat›rarak durumu
USD lehine 2-0 yapmas› da hesaba
kat›lmas› gereken ciddi bir olas›l›kt›r.
Bütün Dünyan›n canl› olarak takip
etti¤i bu ilginç maçta, biz de bulun-
du¤umuz tribünden sonucu büyük
bir merakla bekliyoruz. 



‹nsan Kaynaklar›

ALBARAKA TÜRK8

De¤erlendirilmesi

Personel baflar› de¤erlendir-
mesinin yap›ld›¤› dönem son-
lar›, tabiat› itibariyle heyecan-

l› dönemlerdir. Baflar› de¤erlendirme
standartlar›n›n aç›kça tan›mlanma-
d›¤›, çal›flanlarla yöneticiler aras›nda
iletiflim eksikli¤i bulunan iflletmeler-
de bu heyecan mutluluktan çok ger-
ginlik ve s›k›nt›y› içerir. Hem çal›flan-
lar› hem yöneticileri mutlu edecek bir
baflar› de¤erlendirme
sistemi kurabilmenin
ön koflulu, sistemin
herkesçe kabul edile-
bilir kabul edilebilir,
sa¤lam standartlara
dayanmas›d›r.

Baflar› ve baflar› de-
¤erlendirme sistemi

Baflar›, çal›flan›n
belli bir dönem içinde-
ki, daha önceden ta-
raflarca belirlenen
standartlara göre
kendisine verilen he-
defleri gerçeklefltirme
durumudur. Bir ‹flletmede personel
baflar›s›ndan sözedebilmek için ön-
celikle, baflar› hedef ve standartlar›-
n›n konulmufl olmas› gerekir. Bu aç›-
dan baflar› de¤erlendirme, sadece
y›l›n belli bir döneminde bir defa ya-
p›lan ba¤›ms›z bir ifllem de¤il, bütün
dönemi kapsayan bir süreçtir. Süre-
cin bafllang›c›; baflar› standartlar› ve
hedeflerinin belirlenerek çal›flanlara

bildirilmesidir. Dönem içinde, muhte-
lif zamanlarda çal›flanlar bu hedefle-
rin ne oranda gerçeklefltirildi¤i konu-
sunda bilgilendirilir. Performans gös-
tergesi için kritik de¤er tafl›yan dav-
ran›fllar kaydedilir. Dönem sonunda
ise sadece yak›n geçmiflteki davra-
n›fllar› de¤il, dönemin bütününü kap-
sayacak flekilde bir de¤erlendirme
yap›l›r. 

De¤erlendirme faktörleri
Bir baflar› de¤erlendirme siste-

minin beklenilen yarar› sa¤lamas›-
n›n temel koflulu, de¤erlendirmede
kullan›lan faktörlerinin geçerlilik ve
güvenilirli¤idir. Bunun için seçilen
faktörler;

• Herkes taraf›ndan gözlemlene-
bilir, 

• Ölçümlenebilir, 
• E¤itim yoluyla gelifltirilebilir,
• ‹fl baflar›s› için kritik de¤erde

olmal›d›r. 
Bu özelliklere sahip olmayan

faktörler de¤erlendirme unsuru ola-
rak dikkate al›nmamal›d›r. 

Baflar› de¤erlendirme sisteminin
yararlar›

Sa¤lam kriterlere
dayanan bir baflar›
de¤erlendirme siste-
minin afla¤›daki so-
nuçlar› gerçeklefltir-
mesi gerekir;
• Baflar› de¤erlendir-
me astlarla üstler ara-
s›nda sa¤l›kl› bir ileti-
flim kurulmas›n› sa¤la-
yarak kuflkular› kald›-
r›r, yönetim kalitesini
art›r›r.
• ‹flletmedeki insan
kayna¤› envanterinin
ç›kar›lmas›na imkan
sa¤lar.

• ‹flletmedeki e¤itim aç›¤›n›n be-
lirlenmesindeki temel kaynak-
lardan birisidir.

• Baflar› de¤erlendirme, çal›flan-
lar›n eksiklerinin fark›na var-
malar›na imkan sa¤layan çok
düflük maliyetli bir e¤itim süre-
cidir. 

• Beceriye dayal› bir ücret yap›s›
kurulmas›na imkan sa¤layarak

Çal›flanlar›n Baflar›s›n›n

De¤erlendirilmesi
Baflar›, çal›flan›n belli bir dönem içindeki, daha önceden taraflarca belirlenen

standartlara göre kendisine verilen hedefleri gerçeklefltirme durumudur. Bir ‹flletmede
personel baflar›s›ndan sözedebilmek için öncelikle, baflar› hedef ve standartlar›n›n

konulmufl olmas› gerekir. Osman Bayraktar*
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ücret bütçesinin rasyonel ola-
rak kullan›lmas›n› kolaylaflt›r›r. 

Hatal› de¤erlendirmenin
kaynaklar›

Baflar› de¤erlendirme sürecin-
de hatal› de¤erlendirmeye yol
açan unsurlar flunlard›r:

• Hale etkisi; de¤er-
lenen persone-
lin olumlu ya
da olumsuz bir
tek özelli¤inin
kiflinin di¤er
ö z e l l i k l e r i n i
görmeye engel
teflkil etmesi.

• De¤er lend i r -
mede kullan›lan
kriterin ifl baflar›s›n›
ölçmek için uygun ol-
may›fl›,

• De¤erlendirmede dönemin
bütününü de¤il sadece yak›n
geçmiflin dikkate al›nmas›,

• Baflar› de¤erlendirme ile potan-
siyel de¤erlendirmenin birbirine
kar›flt›r›larak, iflteki baflar›n›n
de¤il kiflinin sahip oldu¤u yete-
neklerinin de¤erlendirilmesi,

• Baflar› de¤erlendirmenin sade-
ce ücret belirlemede kullan›lan
bir araç olarak alg›lan›lmas›.

Baflar› de¤erlendirme / potansiyel
de¤erlendirme

Baflar› de¤erlendirme ve potan-
siyel de¤erlendirme ayn› süreçte ger-
çeklefltirilebilir, ancak bunlar›n hem
amaçlar› hem de sonuçlar› farkl›d›r.
Baflar› de¤erlendirme, kiflinin belli bir
iflte, belli bir dönemdeki baflar›s›n›
tespit etmeyi amaçlar. Bu özelli¤i do-
lays›yla, baflar› de¤erlendirme;

• dönemseldir,
• geçmifle yöneliktir,
• prim ya da ücret art›fl› fleklinde

ödüllendirilir.
Potansiyel de¤erlendirme; 
• personelin belli bir iflteki bafla-

r›s›ndan ziyade kiflili¤ini de¤er-

lendirir, ve bu iflte kullanmasa
da kiflinin sahip oldu¤u yete-
nekleri öngörmeye çal›fl›r,

• geçmifle de¤il gelece¤e yöne-
l i k t i r ;

ki-
flinin

d a h a
üst pozis-

yonlara aday olabilmek için ge-
rekli yetkinliklere sahip olup ol-
mad›¤›n› belirlemeye çal›fl›r,

• ödülü prim ya da ücret art›fl›
de¤il terfidir.

Aç›k sistem/kapal› sistem
De¤erlendirme kriterleri ve so-

nuçlar› hakk›nda de¤erlenene bilgi
verilmedi¤i sistemler, kapal› sistem-
lerdir. Kanaatler tek yanl› oluflur, ile-
tiflime kapal› bir kültür yap›s›n› yan-
s›tan bu tür de¤erlendirme sistemle-
rinin yukar›da zikredilen yararlar›
sa¤lamas› oldukça zordur. 

Aç›k de¤erlendirme sisteminde,
de¤erlendirme hedefleri de¤erlenen-
le birlikte belirlenir; dönem sonunda
baflar› durumu hakk›nda de¤erlenen
personele bilgi aktar›l›r, varsa itiraz-
lar›n› kayda geçirmesine imkan sa¤-
lan›r. Bu iliflki biçimiyle aç›k sistemler
yukar›da zikredilen yararlar›n tümü-
nün gerçeklefltirmesine ortam haz›r-
lar. Bu sistemde umulan sonuçlar›n
elde edilmesi, hem de¤erlendirme

amirlerinin hem de de¤erlendirilen
personelin belli düzeyde e¤itilmifl ol-
malar›n› gerektirir.

360 derece baflar› de¤erlendirme
Klasik sistemlerde baflar› de¤er-
lendirmenin taraflar› de¤erlen-

dirme amirleri ile de¤erlen-
dirilen personeldir. ‹n-
san Kaynaklar› birimi
de sistemde düzenle-
yici bir rol üstlenir. Oy-
sa çal›flan iflini icra
ederken sadece amir-
leriyle muhatap de¤il-

dir; iflin gerçekleflme sü-
recinde ayn› bölümde bu-

lunan akranlar, astlar ve bafl-
ka birimlerde benzer pozisyonlar-

da yer alan birçok kimse ile iliflkiler
kurulur. Bu iliflkideki en önemli ve
belirleyici taraf ise ortaya ç›kan ürü-
nü sat›n alan müflterilerdir. 360 dere-
ce baflar› de¤erlendirme sistemi, ça-
l›flan›n üstler, benzer pozisyonlarda
bulunan akranlar, astlar ve müflteri-
lerden oluflan daire içindeki durumu-
nu belirlemeyi amaçlar. Uygulanma-
s› oldukça zor ve karmafl›k bir süreci
gerektirse de kiflinin gerçek ifl bafla-
r›s›n› bu daire içinde aramak en et-
kin yöntem olarak görülmektedir.
* Personel, E¤itim ve Organizasyon Yönetmeni 
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Bal›kesir, yerüstü ve
yer alt› zenginlikleri,
eflsiz do¤a güzellik-

leri, denizi ve mümbit top-
raklar› ile tarihin her döne-
minde önemini koruyan bir
ilimizdir. 

Tarihte Karesi olarak bi-
linen ve 1926 y›l›nda Bal›-
kesir diye isimlendirilen
flehrin ad›n›n nereden gel-
di¤i kesin olarak belli de¤il-
dir. Bir rivayete göre; Selçuk Türkleri
flehre “balak” derlerdi. Bal›kesir’i fet-
heden Selçuklular flehir ortas›ndaki
hisara izafeten Balak Hisar (Hisar
fiehri) ismini verdiler. Bu isim za-
manla halk aras›nda Bal›khisar, Bal›-
kesir haline geldi. Bir di¤er rivayete
göre “Bal› çok bol” anlam›ndaki Bal›
Kesîr kelimesinden gelmektedir. 

Tarihi M.Ö. 3000 y›llar›na kadar
uzanan ve Antik Ça¤’da MYS‹A (Mis-
ya) diye bilinen bu topraklarda Hititler,
Frikyal›lar, M›s›rl›lar, Lidyal›lar, Pers-
ler, Makedonyal›lar, Romal›lar ve Bi-
zansl›lar hüküm sürmüfllerdir. 

1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra
Selçuklu Sultan› Kutalm›flo¤lu Süley-
man fiah Bal›kesir’i fethetti. Ancak 1.

Haçl› Seferi’nde Bizansl›larca iflgal
edilen Bal›kesir’i, 1282 y›l›nda Danifl-
mend Hanedan›ndan Karesi Bey fet-
hederek Karesio¤ullar› Beyli¤i’nin
merkezi yapt›. 1345’de Osmanl› Dev-
leti’ne kendi iste¤i ile kat›lan Karesi
Beyli¤i o dönemde Bizansla boy ölçü-
flebilecek büyüklükte bir donanmaya
sahip tek beylikti. Rumelinin fethinde
Bal›kesir’in (Karesi Sanca¤›’n›n) öne-
mi çok büyüktür. 133 y›ll›k ömrünün
100 y›l›n› savafl meydanlar›nda zafer-
lerle geçiren Evrenos Bey ile tarihe
S›rps›nd›¤› Zaferinin taktisyeni olarak
geçen Hac› ‹lbey, Rumeliyi fetheden
Karesili iki Osmanl› kumandan›d›r. 

Sultan II. Murad’›n damad›, Fatih
Sultan Mehmet’in Lala’s›, kay›npederi

ve veziri Za¤nos Pafla ise
‹stanbul’un fethine Fatih’i
›srarla teflvik eder, Fatih’in
emriyle komutas›ndaki kuv-
vetlerle gemileri karadan
yürüterek Haliç’e indirir. La-
¤›m savafllar› –yeralt› tünel
savafllar›– ile ‹stanbul’un
fethinde en önemli rolü oy-
nar. Yine de Devlet’in beka-
s› için her türlü ikbalden
vazgeçerek Karesi’ye yer-

leflir ve yapt›rd›¤› camide bizzat bede-
nen çal›flarak alçak gönüllülü¤ün ve
tevazunun örne¤ini verir. 

Bal›kesir her dönemde ya -güçlü-
devletin yan›nda-hizmetinde- olmufl,
ya da devletin olmad›¤›/zay›f oldu¤u
dönemlerde, münevverleriyle devlet-
leflmifltir, t›pk› Kurtulufl Savafl›’nda ol-
du¤u gibi. 15 May›s 1919’da Yunanl›-
lar›n ‹zmir’i iflgali üzerine Vehbi Bo-
lak, Zarbal› Hulusi, Keçeci Haf›z
Mehmet Emin, Sabri Sözener ve
fiükrü Y›rcal› gibi birçok vatansever
önce 16 May›s’da Okuma Yurdu’nda,
18 May›s’da da Alaca Mescid’de top-
lan›p 41 kiflilik bir Redd-i ‹lhak Cemi-
yeti kurulur ve milli mücadele karar›
al›n›r. 28 Haziran 1919’da da Kuvay-›

Bal›kesir
Devletleflen fiehir:

Bal›kesir
Geliflmekte olan iller s›ralamas›nda üst s›ralarda yer alan Bal›kesir’de, 1997 y›l›n›n Aral›k ay›nda Albaraka Türk

ailesine kat›lan flubemiz, Anafartalar caddesinde faaliyetlerine devam ediyor. fiubemiz, Bal›kesir merkezin
yan›nda çevre ilçelere de –Albaraka Türk ismiyle bütünleflen– “faizsiz kazanç” hizmetini götürebilmenin

çabas› içerisinde. fiube müdürü ‹zzet Akçay yönetiminde özveri ve samimiyetle çal›flmalar›n› yürüten
flube çal›flanlar›m›z› tebrik ediyor ve baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz. 

‹brahim Usul*
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Milliye ruhunun ilk kongresi yap›l›r.
Bu Cemiyet Kurtulufl Savafl›n›n sonu-
na kadar adeta bir devlet gibi hareket
eder. Düzenli milis güçleri oluflturulur.
Yap›lacak ve yap›lan her ifl kayda ge-
çirilir. Yunanl›lara karfl› 29 May›s
1919’da Ayval›k cephesinde ilk galibi-
yet al›n›r. Cumhuriyet kurulduktan
sonra da Cumhuriyet hükümeti bu ce-
miyetin yapt›¤› her ifle sahip ç›kar ve
Mustafa Kemal Atatürk de bu “Devlet-
leflen fiehir”e 7 fiubat 1923 günü ge-
lerek o meflhur Za¤nos Pafla Camii
konuflmas›n› yapar. 

17 Ocak 1897 depremin-
de yerle bir olan Bal›kesir, y›-
k›lan Za¤nos Pafla Camisi ve
di¤er tüm cami, medrese,
okul ve evler Mutasarr›f
Ömer Ali Bey’in önderli¤inde
halk›n kendi imkan ve çaba-
s›yla çok k›sa sürede yeni-
den infla edilir. 

Bal›kesir halk›n›n bu ac›l›
dönemine ve yoksullu¤una
ra¤men, Hamidiye Hicaz De-
miryolu için kurban derilerin-
den yapt›klar› ba¤›fl›n büyük-
lü¤ü ve organizasyondaki ba-
flar›s› Osmanl› Devletinin dikkatini
çeker ve di¤er tüm flehirlere de Bal›-
kesir’in yapt›¤› bu uygulama önerilir.
Padiflah bizzat, Bal›kesir halk›na bu
örnek davran›fllar› için teflekkürname
gönderir. 

Bal›kesir, Marmara havzas› ile ‹z-
mir gibi geliflmifl iki hinterland›n orta-
s›nda bulundu¤u için sanayilefleme-
mifl, belki de özellikle ihmal edilmifl
bir flehrimizdir. 

Halbuki Bal›kesir yer alt› madenle-
ri aç›s›ndan zengin bir bölgedir. De-
mir, krom, kurflun, çinko, antimuan,
kaolin, alt›n, gümüfl, mangenez, volf-
ram, granit, mermer, linyit, taflkömürü
ve dünyan›n en zengin bor madeni

yataklar› Bal›kesir’dedir. 
Tar›m Bal›kesir’in en önemli ge-

çim kayna¤› oldu¤u için tar›msal ma-
kina ve aletlerinin üretimi geliflmifltir. 

G›da Sektörü; un, yem, zeytin,
zeytin ya¤›, salça, konserve, nebati
ya¤, fleker üretiminin Bal›kesir eko-
nomisinde önemi büyüktür. Ayr›ca
hayvanc›l›k sektörü de tarih boyunca
önemli bir geçim kayna¤› olmufltur;
et, süt, yumurta üretimi, tavukculuk,
küçükbafl ve büyükbafl besi hayvan-
c›l›¤› oldukça geliflmifltir. 

Türkiye’nin en genifl orman alanla-
r›na sahip illerden birisi olan Bal›ke-
sir’de orman ürünleri sanayi de gelifl-
mektedir. 

Bal›kesir’de yat›r›mlar sadece
merkezde toplanmam›fl ilçelere de
da¤›lm›fl bulunmaktad›r. 

Bal›kesir merkezinde; tar›m maki-
na ve gereçleri, çimento, ka¤›t, trafo,
jeneratör, bitkisel ya¤, mermer, ko-
lonya, tekstil, Ayval›k-Edremit’de;
Zeytin, zeytinya¤›, sabun, Band›r-
ma’da; beyaz et, gübre, Dursun-
bey’de; Orman ürünleri, S›nd›rg›’da;
hal›c›l›k, Bigadiç’de; madencilik
Manyas-Gönen’de; süt, süt ürünleri
dikkat çeken endüstri dallar›d›r. 

Önümüzdeki y›llar, hava alan›n›n
yap›m› ile birlikte Bal›kesir için gelifl-
menin ve sanayileflmenin h›zl›
ad›mlar›n›n at›laca¤› dönem olacak-
t›r. Çünkü; ‹stanbul, ‹zmit, Bursa ve
Adapazar›’nda sanayinin yo¤unlafl-
mas›, s›k›flmas› ve yat›r›m maliyet-
lerinin çok yükselmesi sebebiyle,
deniz ulafl›m›n›n yak›nl›¤›na, hava
yolunun da eklenmesi, Bal›kesir’i
Sanayici ve yat›r›mc›lar için cazip bir
hale getirecektir. 

Ege ve Marmara k›y›lar› boyunca
uzanan kumsallar›, göz ka-
maflt›r›c› mavilikteki denizi,
oksijen deposu yemyeflil
da¤lar›, flifal› kapl›calar›, tabii
kufl cenneti, meflhur höflme-
rim tatl›s›, kolonyas› ve kök
boyal› Ya¤c›bedir hal›s› ile
Bal›kesir ülkemizin görülme-
ye de¤er nadide bir flehridir. 

Bal›kesir; kültürü, folkloru,
ya¤l› güreflleri, yetifltirdi¤i
ünlüleri ile de meflhurdur. 

Tarihi Orta Asya’ya daya-
nan Bengi ve Zeybek oyun-
lar›, dü¤ünlerdeki; at yar›flla-
r›, cirit oyunlar›, güreflleri,

oturama seyirlikleri. Dünyaca ünlü
ya¤l› güreflçilerden Kurtdereli Meh-
met Pehlivan, S›nd›rg›l› fierif, Meh-
met Ali Ya¤c›, Band›rmal› Kara Ali,
atletizmin unutulmaz isimlerinden ‹s-
mail Akçay, ilk dönem Türk sinama-
s›na büyük eme¤i geçen karakter
oyuncusu Salih Tozan. Efsaneleflmifl
Osmanl› kumandanlar› Hac› ‹lbey,
Evrenos Bey ve Za¤nos Pafla.
‹mam-› Birgivî, fiair Zâtî, Hattat ‹s-
mail Hakk›, Hasan Basri Çantay gibi
ilim adamlar›, Türkçeyi en iyi kulla-
nan hikayecimiz Ömer Seyfettin, Ba-
l›kesir bölgesinin ilk anda akla gelen
de¤erleridir. 

* * *
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Türkiye’nin ilk faizsiz finans kuru-
mu olan Albaraka Türk tarih boyunca
hep önemli görevler üstlenmifl Bal›-
kesir’e, 31 Aral›k 1997 tarihinde açt›-
¤› flubesiyle hizmet vermeye baflla-
m›flt›r. 

fiube Müdürü ‹zzet Akçay fiube
çal›flmalar› ile ilgili olarak flu bilgileri
vermifltir. 

“Türkiye’de faizsiz finans›n öncü-
lü¤ünü ve kuruculu¤unu yapan Alba-
raka Türk, baflta ortaya koydu¤u sis-
temin etik ve teknik ilkelerine ba¤l› ka-
larak Bal›kesirlilere hizmet sunmakta-
d›r. Ticari rekabetin çok canl› yafland›-
¤› Bal›kesir’de faizsiz finans sistemini
tan›tmak için esnaf, tüccar, sanayici,
köylü ve flehirli, toplumun her kesimi

ile s›cak iliflkiler kurulmufl, ülkemiz
için de çok yeni olan faizsiz finans›n
ne oldu¤u, sistemin nas›l çal›flt›¤›, di-
¤er klasik finans sisteminden fark› ve
faydalar› anlat›ld› öncelikle. 3 y›ld›r fa-
aliyetini sürdüren flubemize flu anda
Bal›kesirlilerin yo¤un teveccühleri bu-
lunmaktad›r. Biz Albaraka Türk Bal›-
kesir fiubesi çal›flanlar› olarak da, Ku-
rumumuz kültüründen ald›¤›m›z etik
ve teknik ilkelere ba¤l›, kaliteli, h›zl›,
içten ve güleryüzlü hizmet anlay›fl›yla,
Bal›kesirlilere fon toplama, cari he-
sap, kambiyo, fon kulland›rma, le-
asing ifllemleri ve her türlü bankac›l›k
hizmetlerini sunmaktay›z. Esnaf ve
tüccar flubemizin en canl› ve hareket-
li müflteri kitlesini oluflturmaktad›r. Sa-
nayinin yeni yeni geliflmeye bafllama-
s› sebebiyle, yat›r›mc›lar›m›za sundu-
¤umuz fon kullanma, leasing ve kam-
biyo hizmetlerinde de önemli bir art›fl
gözlenmeye bafllanm›flt›r. Bal›kesirin
karakteristik özelli¤i nedeniyle, fon
kulland›rma hizmetlerimiz baflta tar›m
sektörü, ya¤ sanayi, g›da sanayi ve
a¤aç sanayisi olmak üzere di¤er en-
düstri dallar›nda da yo¤unlaflmakta-
d›r. Hedefimiz; yukar›da belirtilen ilke-
lere s›k› s›k›ya ba¤l› kendisini kurumu
ile özdefllefltirmifl, her yapt›¤› ifli iba-
det aflk›yla yapan dokuz kiflilik perso-
nelimizle flubemizi daha da büyütmek
ve Bal›kesirlilere hizmet etmektir. 

Albaraka Türk’e yo¤un teveccüh-
lerini esirgemeyen tüm Bal›kesirlilere
teflekkürü bir borç biliriz.”
* ‹dari ‹fller Müdür Yard›mc›s›

ATATÜRK’ÜN BALIKES‹R
ZA⁄NOS PAfiA CAM‹‹’NDE

YAPTI⁄I KONUfiMA

Ey millet, Allah birdir. fiân› bü-
yüktür. Allah'›n selâmeti, ât›feti ve
hayr› üzerinize olsun. Peygemberi-
miz Efendimiz, Cenâb-› Hak taraf›n-
dan insanlara hakây›k-› diniyyeyi
tebli¤e me'mur rasûl olmufltur. Ka-
nun-u Esâsîsi, cümlemizce malûm-
dur ki, Kur'an› azümiflflan'daki nu-
sustur. ‹nsanlara feyz vermifl olan
dinimiz, son dindir. Ekmel dindir.
Çünkü dinimiz akla, mant›¤a, haki-
kate tamamen tevâfuk ve tetâbuk
ediyor. E¤er akla, mant›¤a, hakîkate
tevâfuk etmemifl olsayd›, bununla
di¤er kavânin-i tabiiyye-› ilâhiyye
beyninde tezad olmas› icab ederdi.
Çünkü bilcümle kavânin-i kevniyye-
nin menba› Cenab-› Hakt›r. 

Arkadafllar; Cenab-› Peygamber
mesaisinde iki dâra, iki hâneye mâ-
lik bulunuyordu. Biri kendi ikâmet
eyledi¤i hânesi, di¤eri din iflleriyle
ifltigal buyurdu¤u Allah'›n evi idi.
Kendi husûsi ifllerini kendi evinde
görür, âmmenin, ümmetin hizmetini
de Allah'›n evi olan câmi-i flerîf'te
ru'yet eylerdi. Biz de Hazret-i Pey-
gamber'in usûlüne iktidâ ederek,
milletimize teallük eden husus için
flu Beytullah'ta topland›k. fiimdi
Hazret-i Allah'›n huzurunday›z. Bu-
nu bana müyesser eden Bal›kesir'in
dindar ve kahraman insanlar›na
arz-› flükran ederim. Çok memnu-
num ve bu vesile ile büyük bir sevâ-
ba nâil olaca¤›m› ümid ediyorum.

Efendiler, câmiler birbirimizin yü-
züne bakmaks›z›n yat›p kalkmak
için yap›lmam›flt›r. Her fleyden evvel
itâat ve ink›yâd-› tâmme ile ibâdet,
din ve dünya için neler yap›lmas› lâ-
z›m geldi¤ini düflünmek için yap›l-
m›flt›r. Millet ifllerinde her ferd bafll›
bafl›na bir hizmet ifa etmelidir. ‹flte
biz de burada din ve dünya için istik-
lâl ve istikbâlimiz için, bilhassa hâki-
miyetimiz için neler düflündü¤ümü-
zü meydana koyal›m. Ben yaln›z
kendi düflüncemi söylemek istemi-
yorum. Hepinizin düflüncelerini an-
lamak istiyorum. Âmâl-i milliyye, irâ-
de-i milliyye yanl›z bir flahs›n düflün-
cesinden de¤il, bil’umum efrâd-› mil-
letin arzular›n›n, emellerinin muhas-
salas›ndan ibârettir.

Binaenaleyh benden ne ö¤ren-
mek, ne sormak istiyorsan›z ser-
bestçe sorman›z› rica ederim.

07.02.1923

Albaraka Türk Bal›kesir fiubesi Müdürü
‹ZZET AKÇAY

1962 y›l›nda Konya’da do¤du. ‹stanbul ‹mam Hatip Lisesi
(1983) ve ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi
(1987). ‹ki y›l Londra’da yabanc› dil e¤itimi ald›. Günlük bir
gazetede k›sa bir süre d›fl haberler editörlü¤ü yapt›. 1991-1997
y›llar› aras›nda Faisal Finans Kurumu’nda müfetifl ve fiube
Müdürü olarak çal›flt›. 

25.09.1997-31.08.1999 tarihleri aras›nda Albaraka Türk ‹zmir
fiube Müdürlü¤ü yapan ‹zzet Akçay halen Bal›kesir fiube
Müdürlü¤ü görevini yürütmektedir. 
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‹çimde onulmaz bir dü-
zeyde tafl›d›¤›m yurt özlemi,
Adem’in ayak bast›¤› topra¤›

da¤lar›n bafl›nda aramaya m› itmifl-
ti beni? Oradan ötelere aç›lan bir
pencereye tan›kl›k etmek miydi
amac›m? O topra¤› bulup Adem’le
birlikte gelen öte dünya s›rr›n› alg›-
layabilmek umudu muydu? 

Oradan ötelere uzanan manevi
hatt› yakalamak ve yurt özlemini do-
lu dolu içime çekmek düflü gizli bir
tarih gibi hangi da¤ yamac›ndaysa
onu aray›p duracakt›m belki.

Biz dünya üstünde bir süre yafla-
d›¤›m›z yurdu bile amans›z bir öz-
lemle yüreklerimizde duymaz m›y›z?
Onun için ölmez miyiz? Öyleyse ruh-
lar›m›z›n yarat›ld›¤› ve bir sam yeli
gibi üstüne dokunup geçti¤i gerçek
yurdu, ötedeki yurdu hepimizin ara-
mas› en temel iç dürtümüz ve e¤ili-
mimiz olmas› do¤al de¤il mi? Kuflku-
suz öyle. Bu dünyadaki h›rç›nl›¤›m›z,
sevgisizli¤imiz ve hoflgörüsüzlü¤ü-

müz, bir türlü yurt
özleminin yerini
dolduramay›fl›-
m›zdan kaynak-
lan›yor olsa ge-
rek. Gurbet duy-
gusu içinde yal-
n›zl›¤›n sert oda-
lar›na kilitleyip
kendimizi, bize
verilen hiçbir fley-
le yetinmeyece¤iz.

Yurdumuz oras›d›r.
Ben kendi yurdumun peflindeydim.
Ben yitik rüyam›n peflindeydim.
Adem’in yeryüzüne ayak bast›-

¤›nda daha dünyal›laflmam›flken,
ayaklar›ndan bir elektrik ak›m› gibi
topra¤a geçen özülke kokusunu ar›-
yordum.

Nuh’un, gemisinden ç›kt›¤›nda
adeta ötedünya duygular› tafl›yan
gövdesinden topra¤a aktard›¤› flükrü
ar›yordum.

Musa’n›n Tur da¤›nda nurdan
gözleri kamafl-
t›¤›nda nura
dönen gövde-
sinden topra-
¤a akan yitik
ülke özlemini
ar›yordum.

Efendimi-
zin H›ra Da-
¤›’nda vecd
içinde kayalar›
nura dönüfltü-
ren teslimiyeti-
ni ar›yordum.

Ben da¤larda yitik ülkemi ar›yor-
dum.

Ben da¤larda benli¤imi ar›yordum. 
Ben da¤larda rüyam› ar›yordum.
Ben varoluflum için yitirdi¤im ta-

n›m› ar›yordum.
S›k›flt›r›l›yorum, bunalt›l›yorum,

sesim ç›km›yor. Sesim ç›kt›¤› an ba-
fl›ma nelerin gelece¤ini biliyorum.
Uçuruma sarkan bir ç›¤l›k gibi isya-
n›m içimde bo¤ulup kal›yor ve ben
kendimi da¤lara vuruyor, özgürlü¤ü-
mü ar›yorum, sesimi ar›yorum, hay-
k›rman›n ulafl›lmaz hazz›na var›yo-
rum. A¤z›m› orman›n bofllu¤una ve-
rip alçaklar diye hayk›r›yorum.

Ben yaln›zl›¤› ar›yordum orada:
Kendi içime y›k›l›p orada ço¤alacak
ve aya¤a kalkacak yeni bir varolma
biçimini ar›yordum.

Da¤ bir bilgelik mekan›d›r, bir der-
viflin eteklerine tutunur gibi, da¤a
yaslay›p bafl›m›, içimin sonsuz derin-
li¤inde yank›lan›p duran o varolufl se-
sini, yarat›l›fl›m›n s›rr›n› ar›yordum.

Da¤ deyip de geçmeyiflim bun-
dand›r. 
* Proje ve Pazarlama Yönetmeni

Duygusu IV
Zirve

Duygusu IV
Ali Göçer Gelebek*
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Dönencesi

“Grameen’deki deneyimlerim ba-
na, insano¤lunun yarat›c›l›¤›na yö-
nelik sars›lmaz bir inanç kazand›rd›.
Bu da beni insanlar›n açl›k ve yok-
sulluk çilelerini çekmek üzere yarat›l-
m›fl olmad›klar›na inand›rd›. Geç-
miflte de, bugün de bu çileleri çek-
melerinin nedeni, bizim bu konuyla
karfl›laflt›¤›m›zda bafl›m›z› çevirdi¤i-
mizdir.

E¤er istersek yoksullu¤a yer ol-
mayan bir dünya yaratabilece¤imize
iyice ve kesinlikle inand›m. Bu so-
nuca yaln›zca dindar bir düfl nede-
niyle de¤il, Grameen Bankas›’ndaki
çal›flmalar›m sonucu edindi¤im de-
neyimlere dayanarak vard›m.” der
YOKSULLU⁄UN BULUNMADI⁄I
B‹R DÜNYAYA DO⁄RU ad›yla ya-
y›mlanan an›lar›nda Muhammed
Yunus.

‹nsanl›k yarat›lal›beri yeryüzün-
de, açla tokun, yoksulla zenginin hiç
eksik olmad›¤› gerçe¤i tüm ac›ma-
s›zl›¤› ile dururken, yoksullu¤un ol-
mad›¤› bir dünya oluflturulabilir mi?

Bir düfl olarak her insan›n arzu
edece¤i bu durum hangi noktalara
kadar ulaflabilir? fiimdilik bu sorunun
cevab›n› bilemiyoruz ama bildi¤imiz
bir gerçek var, o da flu: Allah, canl›-
lar için yeryüzünde ona yetecek ka-
dar r›zk› da birlikte yaratm›flt›r. Biz
insanlar yeter ki onu adil bir payla-
fl›mla sunabilelim insanl›¤a. Oysa in-
san önündeki lokma dururken uza-
¤›ndaki, kardeflinin önündeki lokma-
ya uzanacak bir açgözlülük e¤ilimi
de tafl›maktad›r içinde. Ne var ki,
kulluk bilinci, inanma, ac›ma, daya-
n›flma duygusu, yard›mlaflma duy-
gusu, kardefllik duygusu gibi ço¤al-
tabilece¤imiz erdemler açgözlülü¤ü
törpüleyebilir. Paylaflmadan sonsuz
haz alacak e¤ilimler de
vard›r insan›n yarat›l›fl›n-
da. Öyleyse yoksullu¤un
olmad›¤› bir dünya düflü-
nü, ne kadar insan, örgüt
benimser ve çaba harcar-
sa gerçeklefltirme ihtimali
de artm›fl olacakt›r. Tarih-
te yoksullu¤un önlendi¤i-
ne iliflkin bölgesel örnek-
lerin gerçeklefltirildi¤ini
biliyoruz. 

“Benim mesaj›m,yani
e¤er istersek yoksullu-

¤un bulunmad›¤› bir dünya yaratabi-
lece¤imiz” (sh 39) der Muhammed
Yunus. 

1973 y›l›nda görevli bulundu¤u
üniversitenin bitifli¤indeki yoksul
Bangledefl köylüsünü izleyip 42 kifli-
ye 27 USD borç veren bu adam da-
ha sonra kurdu¤u yoksullar ya da
kad›nlar bankas› diye de adland›r›-
lan Grameen (K›rsal, köye ait) Ban-
kas› kanal›yla 2,3 milyon kifliye 2,3
milyar USD kredi verecek boyutta
yepyeni bir örgütlenme ve yaklafl›m
biçimi ortaya koyar. Bangladefl halk›-
n›n % 10’unu oluflturan ailelere kredi
verir. Ve bu aileler yoksulluk s›n›r›n›n
alt›ndan kurtulup kendi kendine ye-
ter hale gelir. 

Dünya bankac›l›k tarihinde bir
devrimi gerçeklefltirir Muhammad
Yunus. 

Ne ironik bir çeliflki: Dünyan›n
tüm bankalar› kredi vermek için zen-

Yoksulluk

Dönencesi
1973 y›l›nda görevli bulundu¤u üniversitenin bitifli¤indeki yoksul Bangledefl köylüsünü izleyip 42 kifliye 
27 USD borç veren bu adam daha sonra kurdu¤u yoksullar ya da kad›nlar bankas› diye de adland›r›lan
Grameen (K›rsal, köye ait) Bankas› kanal›yla 2,3 milyon kifliye 2,3 milyar USD kredi verecek boyutta

yepyeni bir örgütlenme ve yaklafl›m biçimi ortaya koyar.
Ali Göçer Gelebek
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gin müflteri ararken Grameen bank
kredi verecek yoksul müflteri arar.
Dünyadaki tüm bankalar zengin
müflterilerin banklara gelmesini bek-
lerken Grameen bank yoksul insan-
lar› arar bulur ve krediyi onlar›n aya-
¤›na götürür.

Karn›n› doyuracak günlük paras›
bile olmayan insanlara yalvar›r, gün-
lerce ikna ikna turlar› yapar kredi
vermek için.

Bünyesinde kadrolu olarak çal›-
flan 12.000 kifli gün içinde neredey-
se tümüyle banka d›fl›ndad›r. Saha
çal›flmas› yaparlar. Sokaklarda yok-
sul ararlar, bulduklar› yoksullar› kredi
vermeye ikna ederler, yol gösterirler,
yapabilece¤i ticarete yönlendirirler
ve verdikleri kredinin taksitlerini tah-
sil ederler. ‹lk s›ralarda günlük daha
sonra haftal›k tahsilat yaparlar.

Yaklafl›k 10 y›l boyunca bir proje
çal›flmas› olarak süren bu uygulama
1983 y›l›nda resmi bir bankaya dönü-
flür. Bir üniversite prof.’u olan Muham-
med Yunus ve arkadafllar›n›n bitmez
tükenmez sabr›, çal›flmas›, azmi ve
yoksullu¤un tümüyle üstesinden geli-
nebilece¤ine olan inançlar› sonunda
bugün Bangladefl ölçe¤inde dev bir
bankaya dönüflür. Bugün dünyan›n
58 ülkesinde uygulamalar› olan sis-
tem Grameen Bank’›n kurulufl ilkeleri-
ne uyuldu¤u ölçüde baflar›l› olmufltur.

Evinde oturan yoksul ailelerin
kad›nlar›n› hedef kitle olarak seçen

banka mikrokredi diye nitelenen
çok küçük miktarlarda kredi vererek
kad›nlar› üretime sokar. Bugün Gra-
meen bank’›n 2,3 milyon müflterisi-
nin % 94 ünü kad›nlar oluflturmak-
tad›r.

Bankan›n 1997 verilerine bakt›¤›-
m›zda gördü¤ümüz tablo bize önem-
li ipuçlar› verecektir.

1. Grameen’in çal›flt›¤› 
köy say›s› ..........................................37.937

2. Grameen merkezlerinin 
say›s›........................................................64.701

3. Grameen üyelerinin say›s›
Kad›n..............................................2.148.844
Erkek....................................................123.659
Toplam ........................................2.272.503

4. Grameen konut kredisiyle
yap›lm›fl evlerin toplam 
say›s›....................................................360.160

5. fiube say›s› ........................................1.105
6.Personel say›s› ..........................12.628

Sanayicilere verilen kredilerin an-
cak %10’un geri döndü¤ü Bangla-
defl’te Grameen Bank’›n kredi geri
dönüfl oran›n›n % 99 oldu¤unu bil-
mek bütün yerleflik yarg›lar› sars›yor
aç›kças›. 

Muhammed Yunus’un bir tart›fl-
mada, da¤›tt›¤› kredilerin ancak
%10’u geri dönen Bangladefl Kalk›n-
ma Bankas› Baflkan›’na söyledi¤i
sözü buraya almak istiyorum.

“E¤er sorumluluk bana verilseydi
S›nai Kalk›nma Bankas›’n›
nas›l yönetirdim bilmek is-
ter misiniz?.(...) Tonla para-
y› al›r,bir helikoptere doldu-
rur ve ülkenin dört bir ya-
n›nda camdan afla¤› atar-
d›m. Ertesi gün gazete ve
radyoya kocaman bir ilan
verip göklerden para ya¤-
d›ran›n S›nai Kalk›nma
Bankas› oldu¤unu, e¤er bi-
rileri paray› ald›ysa lütfen
flu tarihe kadar, üzerine fa-
izini de ekleyip iade etme-
lerini duyururdum. Ve ek-
lerdim:”Lütfen iyi kulla-
n›n.”(...) ‹ddiaya girerim,

benim da¤›t›m ve toplama yöntemim
kullan›lsa kredi dönüfl oranlar› % 10
un çok üstünde olur.” 

Ülke yönetimine toplumsal kat-
manlar›n iradelerinin yeterince yan-
s›mad›¤› üçüncü dünya ülkelerinde
kaynaklar›n belli kesimlerde birikti¤i-
ni görece¤iz. Tabana yayg›nlaflma
yerine belli aileler, belli zihniyeti tem-
sil edenler ve belli hakim güçler pay-
lafl›r. Gerçi kapitalist ekonominin ka-
rakteri de böyle bir sonucu do¤ur-
maktad›r. Ancak herkes biliyor ki yer-
yüzünün imkanlar› adil paylafl›m
esas›na göre da¤›t›l›rsa herkese ye-
tece¤idir. Bu gerçe¤i gözard› etme-
yen bir yaklafl›m yeryüzünde yoksul-
lu¤un kalkaca¤›na da inanabilir. Ha-
life 2. Ömer zaman›nda genifl bir
co¤rafyaya yay›lm›fl olan ‹slam top-
raklar›nda zekat ve firte verecek faki-
rin kalmam›fl olmas› tarihi bir gerçek
olman›n ötesinde ayn› yaklafl›mla
ayn› dünyan›n öteki toplumlar›nda
da yoksullu¤un önüne geçilece¤ini
düflünebiliriz. Yeter ki bu düflünceye
insanl›k haz›r olsun.

Muhammad Yunus’un ilginç ya-
flamöyküsünü ve Grameen Bank se-
rüvenini Do¤an Kitap yay›nlar›ndan
ç›kan “YOKSULLU⁄UN BULUNMA-
DI⁄I B‹R DÜNYAYA DO⁄RU” adl›
kitaptan okuyabilirsiniz.
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Hat sanat› nedir?
Asl›nda Kur’an’›n kitabeti ile bafl-

layan ve ‹slâm güzel yaz› sanat› olan
hat, is mürekkebi ve kam›fl kalem
yard›m›yla hattat›n elinden âharl› ka-
¤›t üzerine dökülen rûhânî çizgilerdir.
Organik ve soyut çizgilerden oluflan,
mana ve esteti¤in bulufltu¤u bir zir-
ve, manalar› kal›c› k›lan murassa bir
libast›r. Bünyesinde ritm, tenâsüb,
denge, vahdet ve âhenk gibi bir çok
estetik unsuru fazlas›yla bar›nd›ran
hat, sadece göze hitap etmekle kal-
may›p bunun ötesinde kalb ve gönü-
le nüfuz edebilme kabiliyetine sahib
bir sanatt›r. 

Hat sanat› sadece ‹slam mede-
niyetine ait bir sanat m›d›r? 

Farkl› millet ve medeniyetlerin
kendilerine ait de¤iflik yaz›lar› bulun-
maktad›r. Fakat bunlar›n hiç biri hat
sanat› gibi sanat olmaya elveriflli de-
¤ildir. Bunda, ‹slam yaz›s› olan Arap
harflerinin elastik kabiliyetinin ve
bünyelerinin geometrik de¤il de or-
ganik mahiyet arzetmesinin büyük
önemi vard›r. Hatt›n repertuar›nda
bulunan yüzlerce çeflit elastik kabili-
yetli çizgi, hattat›n engin muhayyilesi
ile birleflince ortaya flaheserler ç›k-
maktad›r. 

Niçin Osmanl›lar’da hat sanat›
zirveye ulaflm›flt›r? 

Bin y›l› aflk›n bir mazisi olan ve
‹slam’›n mukaddes kitab› Kur’ân-›
Kerim’i ona lay›k bir güzellikte yaz-
ma arzusu ve aflk›n›n do¤urdu¤u hat
sanat› Arab menfleli ise de as›l tekâ-
mülünü Osmanl›lar›n elinde tamam-
lam›fl ve bir Osmanl› sanat› olmufl-
tur. “Kur’an Mekke’de nazil oldu, M›-
s›r’da okundu, ‹stanbul’da yaz›ld›.”
sözü bu gerçe¤i veciz bir flekilde di-
le getirmifltir. 19. yy.da alt›n ça¤›n›
yaflayan hat sanat›n›n bu derece te-
kamülünde –baz›lar› ayn› zamanda
iyi birer hattat olan– Osmanl› sultan-
lar›n›n flüphesiz çok önemli bir yeri
vard›r. Sarayda, hat sanat›na ve hat-
tatlara hususi alaka göstermifller ve
onlar› himaye etmifllerdir. 

Osmanl› sultanlar›ndan II. Musta-
fa ile onun hat hocas› Haf›z Osman
Efendi aras›nda geçen flu menk›be
bunu gayet güzel anlatmaktad›r: 

Haftal›k mutad hat derslerinden
birinde Sultan II. Mustafa hocas› Ha-
f›z Osman Efendinin yan›nda hokka-
s›n› tutar bir vaziyette hocas›n›n fev-
kalade kudretle yaz› yaz›fl› karfl›s›n-
da kendini alamay›p “Art›k bir Haf›z
Osman daha yetiflmez.” diyerek hay-
retlerini dile getirir. Bunun üzerine
Haf›z Osman Efendi de “Hocas›n›n

Mehmet Özçay
Klasik hattın yeni bir yorumcusu;

Mehmet Özçay
Mehmet Özçay; 1961 y›l›nda Trabzon’un Çaykara ilçesinde do¤du. ‹lk ve orta tahsilini
Gerede’de tamamlad›. 1986’da Erzurum A.Ü. ‹lahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. ‹mam-
Hatip Lisesi’nde okurken hat sanat›na olan alâkas›, Erzurum’da hattat Fuat Baflar’la hat
meflkine dönüfltü ve kendisinden “sülüs” ve “nesih” hatlar›n› meflketti. 
IRCICA’›n düzenledi¤i 1986, 1989 y›llar›ndaki hat yar›flmalar›nda birincilik kazand›. 
Yurt içinde ve yurt d›fl›nda birçok sergi açan hattat Özçay’›n, yerli ve yabanc› kifli ve ku-
rulufllarda 200’ü aflk›n eseri bulunmaktad›r. 
Sülüs, mesih, celî sülüs ve icâze hat nevilerinde eser veren ve sülüs’te Sâmî Efendi
(1838-1912), Sülüs-nesih’te fievki Efendi (1829-1887) yolunu takip eden Özçay’›n
1992’de yay›nlanm›fl nesih hatt›nda yazd›¤› bir de Kur’an-› Kerîm’i bulunmaktad›r. 

RÖPORTAJ: ‹brahim Usul
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hokkas›n› tutan padiflahlar bulun-
dukça daha çok haf›zlar yetiflir” ce-
vab›n› verir. 

Keza büyük hattatlar›m›zdan
Dervifl Ali’nin talebeleri aras›ndaki
Sadrazam Köprülüzade Faz›l Ah-
med Pafla, kendisini ziyarete gelen
Dervifl Ali Efendi’yi, Osmanl› proto-
kolünde fleyhulislamlar›n karfl›land›-
¤› mevkide karfl›lar, elini öpermifl. 

Peki kimdir bu Sultanlar? 
Osmanl› Sultanlar› içersin-

de hat sanat›n› bizzat icra
edenler ve eserleri günümüze
kadar gelenler oldu¤u gibi, ic-
ra etti¤i halde eserleri günü-
müze kadar ulaflmayan Sul-
tanlar da vard›r. 

Yakut-el Musta’s›mî’den
sonra yeni bir ekol ortaya ko-
yan fieyh Hamdullah’›, böyle
bir ekol ortaya koymaya teflvik
eden, irade buyuran yeni bir tarz
siparifl eden, kendisi de bir hattat
olan Sultan II. Beyazid’dir ki, bu, hat
sanat›na ne kadar vak›f oldu¤unu
göstermektedir. 

Sultan III. Murad nesih, nesta’lîk
ve celî, Sultan IV. Murad celî ta’lîk,
Sultan III. Süleyman sülüs, nesih,
Sultan II. Mustafa celî sülüs, sülüs,
celî ta’lîk’de eserler vermifllerdir. Sul-
tan III. Ahmet “ahlâm-› sitte” denilen
6 çeflit yaz›y› ö¤renmifl, sülü, celî sü-
lüs, nesih tarz›nda en çok eser veren
hattat bir Sultand›r. Bir di¤er hattat
Sultan II. Mahmut ise en çok eseri
günümüze ulaflan Sultan’d›r. Sultan
Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve
Sultan II. Abdülhamid celî sülüs tar-
z›nda eserler vermifllerdir. 

Hat sanat›nda kaç çeflit yaz›
vard›r? Bunlar›n zirve isimleri
kimlerdir? 

Yirmiden fazla hat çeflidinden
bahsetmek mümkündür. Bunlar›n
baz›lar› günümüzde art›k kullan›lma-
maktad›r. Kullan›lanlar› ise flöylece
s›ralayabiliriz: 

Celî sülüs, sülüs, nesih, ta’lîk, di-
vânî, celî divanî, rik’a, flîkeste (sade-
ce iran’da), ve kûfî (arap âleminde).

Bunlar›n ilk üçü en çok kullan›la-
n›d›r denebilir. Sanat kabiliyeti en
yüksek yaz› çeflidi ise Celî Sülüs’dür.
Celî Sülüs’te; Mustafa Rak›m, Sami
Efendi, fiefik Bey, Nazif Bey, Tu¤ra-
kefl ‹smail Hakk› Bey, Neyzen Emin
Efendi, Mustafa Halim ve Hamid
Bey. Sülüs ve nesih’de; fieyh Ham-
dullah, Haf›z Osman, Ahmed Karahi-
sarî, Kad›asker Mustafa ‹zzet Efen-
di, Mahmud Celâleddin, fievkî Efen-

di. Ta’lik’de ise ‹mâdülhasenî, Yesarî
Esad Efendi, Yesârîzâde, Samî
Efendi ve Hulûsî Efendi gibi isimler
ilk akla gelebilecek isimlerdendir. 

‹slam sanatlar›n›n bir ço¤u gü-
nümüzde belki yok olmufl ve yoz-
laflm›fl olmas›na ra¤men bilhassa
hat sanat› ve buna paralel olarak
da tezhib ve ebrû gibi klasik sa-
natlar›m›z mevcut bütün olumsuz
flartlara ra¤men ilerlemektedirler.
Hikmeti nedir? 

Harf ink›lab›yla beraber büyük bir
çöküfl yaflayan hat
sanat› bilhassa 80’li
y›llar›n bafllar›ndan
itibaren yeniden di-
rilmeye bafllam›flt›r.
Bunda bir de¤il bir-
den fazla amilin ol-
du¤u söylenebilir.
Baflta h›fz-› ilâhî ol-
du¤una inan›yorum.
Hamiyet ehli hat
merakl›lar›, baz›
müesseseler, bu sa-
hada yap›lan yay›n-
lar, IRCICA’n›n dü-

zenledi¤i uluslararas› hat müsaba-
kalar›, ve temelde bu sanat›n gele-
ne¤inin ‹stanbul’da olmas›, bu gelifl-
meyi h›zland›ran amiller olmufltur. 

Bildi¤imiz kadar›yla klasik hat
sanat› gelene¤ine ba¤l› bir hattat-
s›n›z. Albaraka Türk’ün haz›rlad›¤›
ve tamam› sizin hatlar›n›zdan
oluflan 2001 y›l› takviminde yer
alan baz› çal›flmalar›n›zda al›flt›¤›-
m›z klasik formlar›n d›fl›nda, bizce
çok baflar›l› yeni denemeleriniz
var. Bunlar hakk›nda ne dersiniz?

Gerçek sanat›n taklid olmad›¤›-
na inan›yorum. O halde yeni bir
fleyler üretmek gerekiyor. Bunu
yaparken de klasik gelene¤i ke-
sinlikle bozmamak ve bundan
önemlisi de klasik hatt› iyice haz-
metmek laz›m. Onu hazmetme-
den yeni denemelere giriflmek
sa¤l›kl› ve baflar›l› olmayacakt›r. 
Benim bu babdan denemelerim

ilk bak›ld›¤›nda modern gibi gelebilir.
Ama bu denemeler tamamen klasik
unsur ve renklerden oluflmaktad›r.
Bir baflka ifadeyle tamamen klasik
malzemeden yine klasik ruha uygun
kompozisyonlard›r. 

Ailenizde baflka sanatkarlar
var m›? 

Sanatkar bir aileye mensubum.
Babam, eski bir Trabzon sanat› olan
kazzazl›k sanat›n› ihya eden kiflidir.
Kardeflim Osman çok iyi bir hattat,
k›zkardeflim Fatma han›m ise çok iyi
bir müzehhibedir. 
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Mehmet Özçay taraf›ndan, Albaraka Türk 2001 y›l› takvimi için
haz›rlanan hat çal›flmalar›
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Gün Do¤madan
Sezai Karakoç’un Toplu fiiirleri:

Gün Do¤madan
Hayat karfl›s›ndaki konular› farkl›

de¤ildir insanlar›n; herkes ac› çeker,
ölümden etkilenir, aflklar›n›n peflinden
koflar, hüzünlenir, umutlan›r, coflkula-
n›r. Dost meclislerinde türküye dönü-
flür kimi zaman bu duygulan›mlar, ki-
mi zaman arkadafllara yaz›lan s›cak
mektuplara yans›t›l›r. Her ne olursa
olsun, insanlar›n büyük bölümü, duy-
gular›n›, özlemlerini, sevinçlerini ifade
etmek flairlerin, söz ustalar›n›n dizele-
rine ihtiyaç duyarlar, onlara s›¤›n›rlar.
Sadece kendi kiflisel yaflant›lar›n›, du-
yufllar›n› de¤il, bütün bir milletin , hat-
ta bütün bir insanl›¤›n ortak duyufllar›-
n›, duyarl›klar›n› içinde duyup ifade
eden flairler, millet taraf›ndan kendi
temsilcileri, sözcüleri olarak kabul edi-
lerek sahiplenirler. Süleyman Çele-
bi’nin Mevlid-i fierif’i, Yunus Emre’nin
ilahileri bir ibadet coflkusuyla tekrarla-
n›r. Milletimize ‹stiklal Marfl›’n› hediye
eden Mehmet Akif, kurtulufl savafl›na
sözüyle ifltirak eden ve onu destan-
laflt›ran “milli flair”imizdir. 

Her fliir, kendi flartlar›nda do¤ar.
Yahya Kemal, medeniyetimizin fliir
kal›b› olan aruz veznini kullanan son
büyük flairdir. Necip Faz›l, Yunus
Emre’den ak›p gelen hece veznini
afl›lmas› zor bir zirveye tafl›m›flt›r.
Sezai Karakoç’un fliirlerini yay›mla-
maya bafllad›¤› 1950’li y›llarda, dün-
yadaki de¤iflimin de etkisiyle fliir, bel-
li kal›plara ba¤l› kalmadan serbest
tarzda yaz›lmaktad›r. Sezai Karakoç
ve ayn› dönemde ürün veren bir grup
flairin tarz› daha sonra “‹kinci Yeni”
olarak adland›r›lacakt›r. Ancak ileriki
y›llarda Sezai Karakoç fliiri, bu tan›-
ma da s›¤mayacak ve yeni flairlere
yol aç›c› bir “ak›m” olarak belirecektir. 

Sezai Karakoç fliirinin yerinin be-
lirlenmesi ve hatta kavranmas› aç›-
s›ndan “ak›m” nitelemesi önemlidir.

Çünkü Sezai Karakoç sadece bir fla-
ir de¤il, kendisini milletin dirilifline
adam›fl bir düflünce adam›d›r. fiiiri
de büyük ölçüde düflünce faaliyeti-
nin bir bütünleyicisi, adeta onun bir
üst çerçevesi olarak flekillenir. Sezai
Karakoç bu faaliyetlerin tümünü “Di-
rilifl Ak›m›” olarak adland›r›r. 

Sezai Karakoç, belki de fliirde en
fazla say›da kelime kullanan bir flair-
dir. Bu durum onun fliirinin ilgi alan›-
n›n geniflli¤inin do¤al bir sonucudur.
Çünkü bu fliirde; Hz. Adem’den bafl-
lamak üzere bütün peygamberler ta-
rihine referanslarda bulunan bir za-
man derinli¤i, kendi çocuklu¤una, ai-
lesine, yaflad›¤› çevreye ait yaflant›
izleri; Macaristan’dan Cezayir’e uza-
nan bir siyasal ilgi geniflli¤i; en saf
gençlik duygular›ndan, ölümün insa-
n› her an tedirgin edifline giden bir
çizgide flekillenen duygusal yo¤un-
luk; hamallar›n,iflsizlerin hüznünü ve
ezikli¤ini paylaflan bir yürek, trafikte
arabalar›n alt›nda kal›p can veren ke-
dilerin ac›s›, Roma’dan Newyork’a
bütün uygarl›klar yer almaktad›r.

Sezai Karakoç fliiri, oluflum süre-
ci, muhtevas› ve anlat›m tarz› itiba-
riyle destan özlü bir fliirdir. Zaten ki-
tab› oluflturan fliirlerin büyük ço¤un-

lu¤u da tek bafl›na kitap olacak ha-
cimde ve yo¤unlukta fliirlerdir. fiairin,
bölüm bafllar›na koydu¤u k›sa ipuç-
lar› da bu destans› oluflumu ve serü-
veni izlemeye imkan vermektedir.
fiair onüç bölümden oluflan kitab›n
her bölümünü bir sa¤nak olarak
isimlendirmektedir. Kitapta yer alan
sa¤naklar ve ipuçlar›:

Monna Rosa. Birinci Sa¤nak: bahar sa¤na-
¤›. Gül sa¤na¤›. Dolunay›n ça¤r›s›. 

fiahdamar. ‹kinci Sa¤anak: atefl sa¤na¤›.
Günefl kar›ncalanmalar›.

Körfez. Üçüncü Sa¤nak: gölge sa¤na¤›.
Akflam y›ld›z›n›n ç›kagelifli.

Sesler. Dördüncü Sa¤nak: geometri sa¤-
na¤›. Do¤a üstü kent çizgileri.

H›z›rla K›rk Saat. Beflinci Sa¤nak: ak›fl
sa¤na¤›. Geceleyin ab›hayat için millet
yolculu¤u.

Taha’n›n Kitab›. Alt›nc› Sa¤nak: insan
sa¤na¤›. ‹nsanda insanl›¤›n yeflerip
solmas› ve yeniden dirilifli.

Gül Mufltusu. Yedinci Sa¤nak: gök sa¤na-
¤›. Yer sa¤na¤›. Tutuflan göller. H›drel-
lez rüzgarlar›n›n kap› aralay›fl›.

Zamana Adanm›fl Sözler. Sekizinci Sa¤-
nak: ebedî yaz sa¤na¤›. Ruhun ve tari-
hin yeniden yap›lma f›rt›nalar›. 

Çeflmeler. Dokuzuncu Sa¤nak: aynalar
sa¤na¤›. Bardaktan boflan›rcas›na pas-
lanan talihin içinden gülümseyen uygar-
l›k ›rma¤›.

Ayinler. Onuncu Sa¤nak: kufl sa¤na¤›. Si-
murg örne¤i. Öteye do¤ru. Daha öteye.
Daha öteye.

Leyla ile Mecnun. Onbirinci Sa¤nak: sev-
gi sa¤na¤›. Masallaflan gerçek. Çile ve
gönül prizmas›ndan geçen yedi rengin
tek hakikat ›fl›¤›na dönüflmesi.

Atefl Dans›. Onikinci Sa¤nak: güz sa¤na-
¤›. Suyun sabah alacakaranl›¤› yank›s›-
na dönüflü, sarar›p dökülürken ç›narla-
r›n yapraklar›.

Al›nyaz›s› Saati. Onüçüncü Sa¤nak: k›fl
sa¤na¤›. Ölüm. Sonra çark bir daha dö-
necek: dirilifl.

mmmmmmm

Sezai Karakoç, Gün Do¤madan, Dirilifl
Yay›nlar›, ‹st. 2000. Tel: (0212) 519 04 57

Osman Bayraktar
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Karelerinde

Anadolunun bir bölgesinde o
bildi¤imiz bizden motifler ta-
fl›yan at arabalar›n›n geçti¤i,

seyyar sat›c›lar›n dolaflt›¤› bir ana-
dolu soka¤›. Büyük mekanlara ve
devasa makinalara sahip olmayan
ama içlerinde giriflimcilik ruhunu ba-
r›nd›ran ve ufak bir destekle projele-
rini hayata geçirmek için f›rsat kolla-
yan insanlar›n çal›flt›¤› bir atölye. 

Bunlar›n her biri bugün finans
sektörünün birden bire ilgi ve alaka-
s›yla karfl›laflan fakat Albaraka
Türk’ün faizsiz sistem gere¤i 15 se-
nedir destek verdi¤i birlikte projeleri-
ni hayata geçirdi¤i reel sektörün ay-
r›lmaz parças› KOB‹’lere ait motifler. 

Son dönem Türkiye Ekonomisi
içinde önem kazanan ve bankac›l›k
sektörünün yeni gözdesi haline ge-
len KOB‹’lere gösterilen ilgi ve alaka
reklamlara da yans›maya bafllad›.
Enflasyonda belirlenen yeni hedefler
do¤rultusunda düflmeye bafllayan
faiz oranlar› klasik bankalar› reel
sektörle daha fazla ilgilenmeye ve
bu alanda yeni projeler gelifltirmeye
adeta mecbur b›rakt›. 

Bu yeni geliflmeler ve e¤ilimler
sektörde Albaraka Türk’ün fark›n›
da bir kez daha ön plana ç›kard›.
Çünkü reel sektör içerisinde yer
alan KOB‹’ler de¤iflen ekonomik
konjonktürle beraber sadece bugün
Albaraka’n›n hedef kitlesini olufltur-
muyor. 

Bu fark›m›zdan hareketle yola ç›-
k›larak Albaraka Türk reklam-tan›t›m
proje ekibinin reklam ajans›m›z
Staff/BBO ile yürüttü¤ü çal›flmalar
neticesinde ortaya “Fabrika” isimli

70” ve 24” versiyonlar› olan bir film
çekildi. 

Uzun çal›flmalar neticesinde gün-
cel ekonomik geliflmeler analiz edile-
rek oluflturulan “concept”, reel eko-
nomiyi desteklemek için kurulan ve
faizsiz sistemle bunu pekifltiren Al-
baraka’n›n 15 y›ld›r destek verdi¤i
yat›r›mc› ifladamlar›n› konu ediniyor.
Proje ekibimizce gerçeklefltirilen top-
lant›larda ilk olarak reklam›n sesle-
nece¤i hedef kitle belirlenerek bu he-
def kitlenin demografik özelliklerine
uygun en uygun dil ve en uygun me-
saj belirlenerek fabrika isimli senar-
yo ortaya ç›kt›. 

Buradan yola ç›k›larak haz›rlanan
filmin haz›rl›k aflamas› iki hafta sür-
dü. Film, Filma-Cass taraf›ndan çe-
kildi. Tan›nm›fl ‹ngiliz Yönetmen
Marc Scott’un yönetmenli¤ini yapt›¤›
film Kas›mpafla’da yeniden düzenle-
nen bir fabrikada üç günde çekildi. 

Filmin Künyesi:
Reklam Ajans›: Staff/BBO
Reklam Veren: Albaraka Türk 
Proje Ekibi: Ahmet Ertürk, Temel
Haz›ro¤lu, Ekrem fiahin ve Staff BBO
Müflteri ‹liflkileri Direktörü: Yusuf Civelek
Yarat›c› Direktör: M. Kemal Salman
Metin Yazar›: Onur Ünlü
Yönetmen: Marc Scott
D.O.P.: Garry Turnbull
Müzik: Ömer Ahunbay 

KOB‹’ler Albaraka’n›n Film

Karelerinde
Albaraka Türk’ün yeni reklam filmi “fabrika” Ekim ay› içerisinde flubelerimizin bulundu¤u tüm illerdeki yerel

radyo ve televizyonlar›n yan›nda birçok ulusal kanalda da gösterimdeydi.
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Haberler
PERFORMANS 30/09/2000

Kurumun 2000 y›l› 9.ay (Eylül) sonu iti-
bariyle performans› afla¤›da özetlenmifltir.

1. Bilançomuzun toplam aktif kalemi
9 ayl›k dönemde %39,7 art›fl göstererek
522 trilyon TL olmufltur. Bunun ABD dola-
r› cinsinden ifadesi 785,2 milyon $ eder.

2. Kurumumuzun sermayesi %122
artt›r›larak 20 trilyon TL'ya yükseltilmifl
olup tamam› ödenmifltir.

3. Eylül sonu itibariyle Kurumumuzun
vergi öncesi kâr› 6 trilyon TL'yi aflm›fl bu-
lunmaktad›r

Kurumumuzun özkaynaklar› %58
oran›nda art›fl kaydederek 28,5 trilyon
TL'ya ulaflm›flt›r.

4. Toplam fonlar ve bunlar›n kulland›-
r›lmas›na iliflkin rakamlar afla¤›daki gibi
özetlenebilir:

4a. Toplanan fonlar: 458 trilyon TL
Bunun %93,6's› kat›lma hesapla-
r›nda, %6,4'ü ise özel cari hesap-
larda toplanm›flt›r. Kat›lma he-
saplar›n›n %82.7'si “döviz” cinsin-
den aç›lm›fl bulunmaktad›r.

4b. Kulland›r›lan fonlar: 314 trilyon TL
– Bunun %79,7'si “murabaha” te-

rimiyle özetledi¤imiz 8415 adet
“üretim deste¤i” projesinin fi-
nansman›nda kullan›lm›flt›r.

– Bunun %5,1 kadar› “leasing”
terimiyle özetlenen 439 adet fi-
nansal kiralama projesinin fi-
nansman›nda kullan›lm›flt›r.

– Bunun %15,2 kadar› ise “mu-
daraba” ve “muflaraka” terimle-
riyle özetlenen 999 adet çeflitli
türde “ortakl›k” projesinin fi-
nansman›nda kullan›lm›flt›r.

15. YIL SEMPOZYUMU K‹TAPLAfiTI
Albaraka Türk Özel Finans Kurumu

faaliyete bafllamas›n›n 15. y›l› münase-
betiyle geçti¤imiz yaz döneminde Ceylan
Inter Continental Hotel’de düzenlenen
“Özel Finans Kurumlar›n›n Dünü, Bugü-
nü, Yar›n›” konulu uluslararas› sempoz-

yum kitaplaflt›-
r›ld›. Sempoz-
yuma konufl-
mac› olarak
kat›lan yerli ve
yabanc› uz-
manlar›n sem-
p o z y u m d a
sunduklar› teb-
li¤lerden ve
a l a n l a r › n d a

söz sahibi bir çok yerli ve yabanc› aka-
demisyenlerden al›nan makalelerden
oluflturulan kitap Albaraka Türk Kültür
Yay›nlar›ndan okuyucular›na ulafl›yor. 

‹fiADAMLARIYLA ‹FTAR YEME⁄‹NDE
BULUfiTUK

Albaraka Türk olarak her y›l düzenle-
di¤imiz geleneksel ifladamlar› iftar yeme-
¤inde her zaman oldu¤u gibi bu y›lda ifla-
damlar›m›z Florya Beyti’de bulufltu. Ra-
mazan heyecan›n› ve coflkusunu dostla-
r›yla paylaflmak amac›yla 5 Aral›k Sal›
günü gerçeklefltirilen yeme¤e 300 yak›n

ifladam› kat›ld›. Florya Beyti’nin nezih or-
tam› içinde birbirleriyle bol bol sohbet et-
me imkan› da yakalam›fl oldular. 

Bilgi ve tecrübenin sembolü haline
gelen Albaraka’da önem verilen konular-
dan biri de bilgi ve tecrübenin ifladamlar›
ve ifl çevreleriyle paylafl›lmas›. Albaraka
taraf›ndan gerçeklefltirilen bu tür organi-
zasyonlar sözkonusu amac› gerçeklefltir-
meye yönelik önemli vesileler olarak de-
¤erlendiriliyor. 

ALBARAKA ÇALIfiANLARI
GELENEKSEL ‹FTAR YEME⁄‹NDE

Albaraka Türk Özel Finans Kurumu
çal›flanlar› 7 Aral›k Perflembe günü Flor-
ya Ziya fiark Sofras›nda Geleneksel iftar
yeme¤i için biraraya geldi. Yönetim Ku-
rulu II. Baflkan›m›z Sn. Yalç›n Öner’le
birlikte yönetim kurulu üyelerinden Sn.
Kemal Unak›tan Bey’in de kat›ld›¤› ge-
cede Genel Müdürümüz Sn. Osman Ak-
yüz, Genel Müdür Yard›mc›lar›m›z ve bi-
rim müdürlerimiz de yer ald›lar. Kurum
çal›flanlar› aras›ndaki ba¤lar›n kuvvet-
lendirilmesinde önemli pay› olan bu tür
organizasyonlar›n kurumumuzda gele-
nekselleflmesinde eme¤i geçen tüm yö-
neticilerimize en içten teflekkürlerimizi
sunar›z.

TERF‹ EDEN ARKADAfiLARIMIZA
BAfiARILAR

Ekim ve Kas›m aylar›nda düzenle-
nen terfi s›navlar›nda 23 arkadafl›m›z
flefli¤e, 2 arkadafl›m›z uzmanl›¤a, 22 ar-
kadafl›m›z flef yard›mc›l›¤›na, 18 arka-
dafl›m›z da operasyon yetkilili¤ine terfi
ettiler. Arkadafllar›m›za yeni görevlerin-
de baflar›lar dileriz.

Personel, E¤itim ve Organizasyon
Müdürlü¤ü bu y›l yeni bir uygulama ile;
flef yard›mc›l›¤› s›nav›na girecek perso-
nel için, s›nava haz›rl›k niteli¤inde bir
e¤itim program› gerçeklefltirdi. Üç grup
halinde yap›lan e¤itimlere de¤iflik birim
ve flubelerde çal›flan 63 kifli ifltirak etti. 

‹fi TATM‹N‹ VE ÖRGÜTSEL BA⁄LILIK
ARAfiTIRMASI SONUÇLANDI

Personel, E¤itim ve Organizasyon
Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülen, Perso-
nelimizin ‹fl tatmini ve Örgütsel Ba¤l›l›k
düzeyini belirlemeyi amaçlayan araflt›r-
ma sonuçland›. Araflt›rma sonuçlar›
önümüzdeki dönem personel politikala-
r›n›n belirlenmesinde önemli bir k›lavuz
olarak de¤erlendirilecek. 

Albaraka’dan

Haberler
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Bizden 
Haberler

Bizden
Haberler

VEFAT
(Allah Rahmet Eylesin)

Personel, E¤itim ve Organizasyon Yönetmeni Osman Bayraktar’›n babas› vefat etmifltir. 
Proje ve Pazarlama Müdürlü¤ü’nde Uzman yard›mc›s› olarak görev yapan Mahmut Dursuno¤lu’nun babas› vefat etmifltir. 

Kederli ailelerinin üzüntülerini paylafl›r, Allah’tan sabr-› cemil niyaz ederiz.

 

TEBR‹KLER Çocu¤u Olanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Bülent Koca ‹zmir fib. Ömer Faruk
Abdurrahman Arslan Siteler fib. Emin
Nazmi Oluktafl Konya fib. Erdem
Vezir Koç ‹dari ‹fller Yunus Emre
Emin H›zl› Bayrampafla fib. Ahmet Kerem
Mehmet Akif Demir Merkez fiube Muhammet Yusuf
Aykut Karagülmez Kredi Kartlar› Emir Alp
Cihan Fatih Tomaç Kredi Kartlar› Mükerrem Betül
Hüseyin Tunç Adapazar› fib. Erdem Yi¤it

Ad› Soyad› Birim/fiube Çocu¤un Ad›
Metin Çetinkaya Ankara fib. ‹rflad
‹lker Hac›o¤lu Bursa fib. Kerem
Mehmet Veysel ‹spir Proje ve Paz. Eyüp Melih
Veysel Aras Malatya fib. Sezer
Adem Örnek Samsun fib. Asude
Mehmet Da¤ Kayseri fib. Zehra
Zeki Erdal Fatih fib. Talha
‹smail A¤ca Adana fib. Furkan Yasin
Ayd›n Korkmaz Merkez fiube Melisa Tu¤ba

MUTLULUKLAR Evlenenler
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Harun Selvi Merkez fiube fief Yrd.
Cihan At›lkan Ümraniye fib. Gifle Yetkilisi
Mustafa Sedef Bak›rköy fib. Yrd.Personel
Arif Kotan Bilgi ‹fllem Programc›
Cemal Yüksel Merkez fiube Memur

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Savafl Öztürk Antalya fib. Yrd.Personel
Hasan Sar› Bal›kesir fib. Veznedar
Ömer Gözeci Merkez fiube Memur
Gültekin Gökhan Malatya fib. Gifle Yetkilisi
Musa Tiryaki ‹dari ‹fller Memur

BAfiARILAR Tayin ve Terfiler
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Avni Günayd›n Adana fib. Müdür
Mehmet Güvenç Fatih fib. Müdür
Mustafa Güre ‹zmir fib. II.Müdür
Ramazan Erikli Konya fib. II.Müdür
Atanur Pala K.Marafl fib. II.Müdür
Nevzat Sa¤l›k Ümraniye fib. II.Müdür

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Hüseyin Kontafl Fatih fib. fief
Bayram Önerbay Ümraniye fib. Op.Yetkilisi
Mustafa Gençcan Konya fib. Gifle Yetkilisi
Naim Aygur Fatih fib. Memur
‹zzet Ça¤layan Merkez fiube Memur
Nazmi Oluktafl Konya fib. Yrd.Personel

HOfiGELD‹N‹Z ‹fle Yeni Bafllayanlar
Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Serhat Gözükara Per.E¤t.ve Org. Uzman Yrd.
Ramazan Türkan Proje & Paz. Stajyer Memur
Hüseyin Karadeniz Fatih fib. Stajyer Memur
Yoldafl Baydo¤an Merkez fiube Stajyer Memur
Mehmet Serdar Çubuk Risk Takip Stajyer Memur
Yaflar Hakan Göl Ankara fib. Stajyer Memur
Nurdo¤an Çetin ‹zmit fib. Stajyer Memur
Tolga Akda¤ Kayseri fib. Stajyer Memur
Mehmet Fatih ‹mre Kad›köy fib. Stajyer Memur
Yakup Kadri Tamc› Samsun fib. Stajyer Memur

Ad› Soyad› Birim/fiube Unvan›
Kadir Bal Bayrampafla fib. Stajyer Memur
Muammer Çakmak Malatya fib. Stajyer Memur
F›rat Biçer Konya fib. Stajyer Memur
Mehmet Ekrem Özülker Karaköy fib. Stajyer Memur
Fatih Mollahasano¤lu fiubeler Koord. Stajyer Memur
Hüsnü T›¤l› Merkez fiube Stajyer Memur
Yasin Paflal› Karaköy fib. Yrd.Personel
Murat Elgüm Merkez fiube Yrd.Personel
Erol Ayd›n Ümraniye fib. Yrd.Personel
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Bir Çizgi
Mustafa Ayc›n
‹dari ‹fller Müdürlü¤ü, fief
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Kültür-Sanat

B u l m a c a
Haz›rlayan:  Mustafa Baydemir

SOLDAN SA⁄A
1) Borç iliflkilerinden do¤an haklar›n, alacakl› taraf›ndan üçüncü bir flahsa devri  2) Zaruret içinde bulunan
kimseye nakdi (para olarak) ve baz› istisnaî durumlarda aynî (para olarak de¤il de maddî di¤er nesneler) olarak
yap›lan yasal yard›m - Medenî kanunda “ifltirak hissesi” olarak aç›klanan kavram - K›sa zamani3) Ok at›lan
yay›n iki ucu aras›ndaki esnek ba¤ - Daha çok el eme¤i ile üretim yapan ve bunlar›n sat›fl› ile meflgul olan
kimseler - Fas›la  4) (Tersi) Sigortan›n konusunu oluflturan (ölüm, hastal›k, yang›n, eflyan›n zarara u¤ramas›
gibi) Olaylar - Gümüflün simgesi - Maznun  5) Zay›f, c›l›z - Yol, râh  6) Zaman bildirir - (Tersi) ‹stanbul’da bir
semt - Bir renk  7) Vilayet - Âza diyetinin eski hukuktaki ad› - Derinin gözeneklerinden s›zan yap›flkan, renksiz,
tuzlu s›v› - Rica eden, yalvaran  8) Bir mecliste ya da bir kurulda karar verebilmek için bulunmas› flart olan üye
say›s›; yeter say› - Kurflun, kalay  9) Halk›n afla¤› tabakas› - (Tersi) Tekrar etme  10) Stronsiyum’un simgesi -
Diyar, memleket - Her taraf› suyla çevrili kara parças› - K›saca otomobil  11) Yurt içinde yap›lan ya da bir yurdun
kendine özgü niteliklerini tafl›yan - Namazda rükû eden, ellerini dizlerine dayayarak e¤ilen - Yafl› küçük bir ses
sanatç›s›  12) Selenyum’un simgesi - Bir ço¤ul eki - Tunus’un plaka iflareti  13) Para - Hukukî sonuç do¤uran
bir suçu iflleyen kimse - Vietnam’›n önde gelen yazarlar›ndan  14) Film gösterim yeri - (Tersi) Düflmanl›k
15) Müslümanlar›n ibadethanesi - ‹nand›rma - Çocu¤un do¤umunun yedinci günü adak için kesilen kurban

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) (………) Sat›fl; bir mal›n sat›lmak üzere ticarî memur ya da komisyoncu eline verilmesi  2) Din ile devlet
ifllerini ay›ran - Sat›fl anlaflmas›na göre, sat›c›n›n sat›lan mal› belirli bir vade içinde teslim etmeyi taahhüd
etmesi - Hasan Ayc›n’›n bir çizgi albümü  3) Bir k›ta - Nazi hücum k›tas› - Yaz› yazacak levha  4) Din; töre ya
da yasalara göre yap›lmas›na izin verilen - Bir yerde ötedenberi olagelen davran›fl - Kay›n birader  5) Sina
(……); tarihçi; Jön Türkler ve ‹ttihat ve Terakki adl› kitab›n yazar› - Kapat›lan bir partiyi simgeleyen harfler -
Çizelge  6) (Tersi) fiebeke - Rüflvet verenle rüflvet alan aras›nda arac›l›k eden kimseye denir - ‹lave - Bir nota
7) (Tersi) Lityum’un simgesi - Dört halifeden bir - Kapan, tuzak  8) Kiflilerin kanun karfl›s›nda eflitli¤i ve onlar›n
haklar›na riayet esas›na dayanan bir adalet ölçüsü; hakkaniyet - Avuç içi  9) Samuel Chao Chung (……); Burton
ve Richter’le 1976 fizik ödülünü paylaflan bilgin - Renk renk güzel kokulu çiçekleri olan zeytingillerden bir bitki
- Verme, ödeme  10) Borç - Telli bir çalg› - ‹slâm›n dayand›¤› esaslar  11) Eklem - K›saca Ribonükleik asit -
K›saca volt amper  12) Litrenin k›saltmas› - Ufanma duygusu - Bafl çoban - fierik, suç ifltirâk  13) Canland›rma
- Ud çalan  14) Evlilik birli¤ini oluflturan erkek ve kad›n - Ele geçirmek, yakalamak  15) Dogma - Sigorta
hukukunda; sigortal›n›n, sigortalanan iflin tamam›ndan ya da bir k›sm›ndan vazgeçmesi

Bulmacam›z› do¤ru bir
flekilde çözüp bizlere gönde-
ren okuyucular›m›za sürpriz
hediyelerimiz olacakt›r. 

Geçen say›m›zdaki bulma-
can›n çözümünü do¤ru ola-
rak gönderen okuyucular›m›-
z›n hediyeleri adreslerine
postalanm›flt›r.
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Geçen say›m›z›n çözümü
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ÖZLÜ SÖZLER

Rütbe ald›kça kibirlenenler, yang›n kulesi-
ne ç›k›nca dürbün oldum zannedenlerdir.

(C. fiahabettin)

Dün mutlak do¤ru diye tutturdu¤umuz ne
kadar çok fleyi bugün masal diye anlat›-
yoruz. (Montaigne)

Ümidini kaybetmifl olan›n baflka kaybede-
ce¤i kalmaz. (Boise)

Ne kadar bilirsen sen, söylediklerin kar-
fl›ndakinin anlayabildi¤i kadard›r.

(Mevlâna)

Herhangi bir insan vaktini nas›l geçirece-
¤ini, üstün bir insan ise vaktini nas›l tasar-
ruf edece¤ini düflünür. (Sehopenhauer)

Mevkilerini parayla sat›n alan kimseler,
masraflar›n› geri almak yoluna düflerler. 

(Aristoteles)

Öyle horozlar vard›r ki, öttükleri için gü-
neflin do¤du¤unu san›rlar. (H. Dunant)

Arkadan yürüyenler asla yönetici ola-
mazlar. (Atilla)

Baflar›, ço¤unlukla ötekiler pes ettikten
sonra da ipe as›l›yor olmakt›r.

(William Feather)

Ders al›nm›fl baflar›s›zl›k baflar› demektir.
(Malcolm S. Forbey)

Felaketlerin bafll›ca kayna¤› ölçüsüz arzu-
lar›m›zd›r. (Diyojen)

Kendinizi yönetirken kafan›z›, baflkalar›n›
yönetirken kalbinizi kullan›n. (Rusey)

Hiç kimse, baflar› merdivenine elleri cebin-
de t›rmanmam›flt›r. (J. Kelh Moorhend)

‹lgisini yitiren gençli¤ini de yitirir.
(S. Bernhardt)

Olgun insan, güzel söz söyleyen de¤il,
söyledi¤ini yapan ve yapabileceklerini
söyleyendir. (Konfüçyüs)

Büyük kafalar fikirleri, orta kafalar olay-
lar›, küçük kafalar ise kiflileri konuflur. 

(Hyman G. Rickover)
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Faizsiz sistemin ilk

uygulamalar›n›

Türkiye’de hayata

geçirerek, sistemin

yerleflmesini ve

büyümesini sa¤layan

Albaraka Türk’ün

faizsiz kazanc›n

çarklar›n›

döndürmeye

bafllayan ilk finans

kurumu oldu¤unu

biliyor musunuz?
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“Faizsiz Kazanç”
ALBARAKA TÜRK ile Bafllad›

Tam 15 Y›l Önce

 

1985… Türk Finans

Sektörünün “faizsiz

sistem” ile tan›flt›¤›

y›l… Ve ALBARAKA

TÜRK… “Faizsiz

sistem”in öncü

kurumu… 15 y›l

boyunca sistemin

yerleflmesinde ve

geliflmesinde en

büyük pay› olan

kurum… Sektörün

okulu.
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