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davüle girece¤i bir dönem olacak.
Çocuklu¤umuzdan kalma kumba-
ralar› saklad›¤›m›z yerlerden belki
de ç›kart›p temizleme zaman›. Bu
noktada bugüne tafl›yamad›¤›m›z
para koleksiyonlar›n› da tekrar gün-
deme getirebiliriz. Adem Yamaç ta-
raf›ndan kaleme al›nan “Para Ko-
leksiyonculu¤u” yaz›s› eminim siz-
leri de bu günlerden al›p geçmifl
an›lara tafl›yacak. 

Ve “Paran›n Tarih Yolculu¤u”.
Napolyon Bonapart’›n “Para, Para,
Para” sözleriyle haf›zalara nakflolu-
nan, tarihin her dönemine damgas›-
n› -de¤iflik flekil ve renklere bürüne-
rek- vuran paran›n tarihi. ‹brahim
Usul taraf›ndan kaleme al›nan “Pa-
ran›n ve Türk Liras›n›n tarih yolculu-
¤u” isimli yaz› bizi k›sa ama sürükle-
yici bir tarih yolculu¤una ç›kar›yor.

Ve Albaraka Türk’e emek veren
önemli bir isim, sektöründe yafl›yla
de¤il birikimiyle yer edinen bir du-
ayen, Albaraka Türk Bas›n Dan›fl-
man› Erdo¤an Ar›p›nar. Kendisiyle
sizler için görüfltük ve dünden bu-
güne Ar›p›nar ve Albaraka Türk bir-
likteli¤ini sayfalar›m›za tafl›d›k. 

Bu say›m›zda, Ekrem fiahin ki-
flisel geliflim dizisine “Beden Dili”
isimli yaz›s›yla devam ediyor. Bir
önceki say›da hat›rlayaca¤›n›z gibi
“Kiflisel ‹maj” isimli bir yaz›s›n› say-
falar›m›za tafl›m›flt›k. O’nun ifade-
siyle “Ne beden dilinin popülerle-
flen yüzünü parlatma ne de  külli-
yen inkar etme çabas›na giren”
farkl› bir yaz›.

Mustafa Aydemir’in “Deniz Bir
Zenginliktir”, Rahim Çal›flkan’›n “Bir
Dostun Ard›ndan”, Nuri Sevim’in
“II.Çanakkale Seferi”, Salim Bu-
lut’un “Amid’den Diyarbak›r’a Seya-
hat” yaz›lar›yla renklenen ve güzel-
leflen yeni bir say›. 

Daha nice say›lara eriflebilme
ümit ve temennisiyle.

Bereket’le kal›n. ■

Temel HAZIRO⁄LU
Genel Yay›n Yönetmeni

Bereket’in de¤erli okurlar›, Mer-
haba. 

Mübarek Ramazan ay›n›n feyiz
ve bereketiyle birlikte tekrar sizinle
buluflmak hem keyif verici hem de
flükredici bir durumdur. fiükürler
olsun. 

Albaraka’n›n kelime anlam›n›n
Bereket oldu¤unu san›r›z birçok
insan biliyordur. fiunu rahatl›kla
söyleyebiliriz ki, Albaraka hem Be-
reket demektir hem de Bereket’tir.
O yüzden diyoruz ki; “Albaraka
Bereket’tir.” 

Albaraka’n›n bereketiyle Rama-
zan’›n bereketi bu aylarda birleflti,
ço¤ald›. 

Allah herkese bereketli, hay›rl›
kazançlar ve ömürler versin. 

Bu say›m›zda, yeni yaz›lar›m›z,
yeni konular›m›z ve yeni bir heye-
canla karfl›n›zday›z.

Bu say›m›z›n ana bafll›¤›n› Yeni
Türk Liras› (YTL) olarak belirledik.
Genel Müdürümüz Dr. Adnan Bü-
yükdeniz’in makroekonomik düzey-
de ele ald›¤› YTL’nin de¤iflik veçhe-
leriyle incelendi¤ini derginin içinde
göreceksiniz. Fatih Boz taraf›ndan
kaleme al›nan “Hofl geldin YTL”
yaz›s›, yak›n bir zamanda gündelik
hayat›m›za girecek olan  YTL’nin
yarataca¤› de¤iflimleri -bu noktaya
gelifl sebeplerimizle beraber- ele
alan güzel bir çal›flma. Konuyla ilgi-
li akl›m›zda oluflan sorular›n cevap-
lar›n› da bu yaz›da bulabileceksiniz. 

Merak edilen bir baflka konu da
at›lan s›f›rlarla oluflacak yeni uygu-
lama ve yaz›l›mlar›n hayat›m›z›n
merkezine yerleflen bilgisayar dün-
yas›nda yarataca¤› de¤iflimler. Ah-
met Güzel’in makalesi bu anlamda
gerek Albaraka Türk özelinde ge-
rekse finans sektöründe yaflanacak
de¤iflimleri sayfalar›m›za tafl›yor.
Yaflanacak s›f›rsal de¤iflimlerin arka
plan›ndaki Bilgi ‹fllem haz›rl›klar›m›z
zannediyorum bizimle çal›flan dost-
lar›m›z için aç›klay›c› olacakt›r. 

Yeni dönem, s›f›rlar›n azald›¤›
ve bol miktarda madenî paran›n te-
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“1000 Türk Liras›” 5 Aral›k 1927
y›l›nda tedavüle girdi¤inde en yüksek
kupürlü ilk banknot idi. Aradan geçen
75 y›l› aflk›n sürede söz konusu kupür
on bir defa de¤iflti; hâlen kulland›¤›-
m›z 20 milyon TL’lik banknot ise Ka-
s›m 2001 y›l›ndan bu yana tedavülde.

Bugün Türk Liras›’n› dünyan›n en
bol s›f›rl› para birimi hâline getiren te-
mel sebep, kuflkusuz, ülkemizde yak-
lafl›k 30 y›ld›r âdeta “kurumsallaflan”
yüksek enflasyon. 

2005 y›l› bafl›nda Türk Liras›ndan
alt› s›f›r at›larak tedavüldeki 1 milyon
TL, 1 “YTL” olacak.

Hat›rlanaca¤› gibi; Türk Liras›’ndan
s›f›r atma Türkiye’de ilk defa gündeme
gelen bir konu de¤il. 1983 y›l›ndan bu
yana zaman zaman ekonomi gündemi-
ni iflgal eden bir tart›flma konusu oldu.
Çeflitli hükûmetlerin gündeme getirme-
sine ra¤men,
bu proje bir
türlü uygu-
lama im-
kân› bula-
mad›. Pe-
ki neden?

Bu sorunun en basit cevab› flu:
Paradan s›f›r atmak –ço¤u kez

san›ld›¤› kadar– basit ve kolay uygu-
lanabilir bir öneri de¤ildir ve Türk
ekonomisindeki flartlar geçmiflte belli
maliyet ve riskleri de bulunan böyle
bir para operasyonu için müsait hâle
gelmemiflti. Zira; baflar›s›z bir s›f›r at-
ma operasyonunun ekonomiye mev-
cut bol s›f›rl› durumdan daha fazla
zarar verece¤ini tahmin etmek zor
de¤ildi.

Bu sebeple; konuyu salt paradan
belli say›da s›f›r atmak fleklinde ele
almak çok “teknikçi” ve yan›lt›c› bir
yaklafl›m olur.

Bu, teknik bir operasyon olman›n
ötesinde gerçekte yeni bir para birimi
yaratma operasyonudur.

Öncelikle; salt paradan s›f›r atma-
n›n enflasyonla mücadele aç›s›ndan
ne tür psikolojik etkiler ç›karaca¤› ik-
tisat teorisi aç›s›ndan belirsiz ve tar-
t›flmal› bir konudur. S›f›r atma ope-
rasyonu ile birlikte ortaya ç›kabilecek
iktisatta parasal yan›lg› (money illusi-
on) olarak adland›rd›¤›m›z olgu, te-
orik olarak, enflasyonla mücadeleyi
bafllang›çta kolaylaflt›rabilir ya da

zorlaflt›rabilir. E¤er ekono-
mik aktörler gelirlerinin pa-
rasal de¤erinin fiyatlardan
daha fazla oranda azald›-
¤› fleklinde bir alg›lama

içine girerse, bu tak-
tirde gelirin “alg›la-
nan” sat›nalma gücü
azald›¤› için harca-

malar›n düzeyi de
azal›r. Bu durumda
s›f›r atma operas-

yonu enflasyonla mücadelede belli
bir katk› sa¤layabilir. 

Bunun aksi de olabilir. E¤er eko-
nomik aktörler gelirlerinin parasal de-
¤erinin fiyatlara göre daha az oranda
azald›¤›n› düflünürse, bu taktirde ge-
lirin “alg›lanan” sat›nalma gücü arta-
ca¤› için harcamalar›n düzeyi de arta-
bilir. Bu durumda s›f›r atma operasyo-
nu enflasyonla mücadeleyi bafllang›ç-
ta bir miktar zorlaflt›rabilir. 

Bu sebeple; s›f›r atma operasyo-
nunda “psikoloji”nin iyi ve dikkatli bi-
çimde yönetilmesi, ve ekonomik bi-
rimlerin bu konuda yeterince bilinç-
lendirilmesi gerekir. 

Di¤er yandan; paradan s›f›r atma
farkl› bir aç›dan da enflasyonist etki
yaratabilir. Buna “yuvarlama etkisi” di-
yebiliriz. Geçmiflte para biriminden s›-
f›r atan birçok ülkede ve EURO’ya ge-
çen Avrupa Birli¤i ülkelerinde yeni pa-
ra birimine geçiflin bafllang›çta bir
miktar enflasyonist bask› yaratt›¤›
gözlenmifltir. Meselâ; sat›c›lar›n fiyat-
lardaki küsurlar› yukar› yönde yuvar-
lamas› sonucu pek çok AB ülkesinde
EURO’ya geçiflle birlikte “gizli bir enf-
lasyon”un ortaya ç›kt›¤›na dikkat çe-
kilmektedir.

Hükûmetin ve Merkez Banka-
s›’n›n, enflasyonun düflüfl e¤ilimine
girmesi ile birlikte, paradan s›f›r atma
projesini hayata geçirmesi olumlu bir
geliflmedir. 

Ekonomimizin “az s›f›rl›” yeni or-
tamda daha verimli ve etkin çal›flaca-
¤› beklentisini tafl›yoruz. 

Gelecekte yeni s›f›r atma operas-
yonlar› gerektirmeyecek kal›c› bir fiyat
istikrar› sa¤lanmas› temennisiyle… ■
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Erdo¤an Ar›p›nar

Albaraka Türk’ün bas›n dan›fl-
man›s›n›z. 1984’ten bugüne bizimle
teflriki mesainiz var. Kurumumuzla
ilk birlikteli¤iniz nas›l bafllad›?

Yönetim Kurulunuzun sayg›n
üyesi, eski genel müdürünüz Sn.
Yalç›n Öner benim çok eski bir arka-
dafl›md›r. O beni “Yat›r›m Finans-
man”dan tan›r. Her hafta sohbetlere
gider, beraber muhabbet ederdik.
Ben genellikle spor yazar› olarak ta-
n›nan biriyim, ama çok yönlü gazete-
cilik yapt›m. 

Meselâ ‹stihbarat fiefli¤i, Haber-
ler Müdürlü¤ü ve Spor Müdürlü¤ü
yapt›m. Hürriyet gazetesinde, o
meflhur anarfli döneminde Haber
Müdürü’ydüm. “Y›ld›r›m Bask›” deni-
len bask› benim icad›md›r. Gece ga-
zete bas›ld›ktan sonra sabah 5’lere
do¤ru bir olay patlad›ysa gazeteler

bitmifltir ve halk›n eline geçmifltir,
ama siz haberin gerisinde kal›yorsu-
nuz. Çünkü televizyon bu haberlerin
ilerisine geçecek. 

Yalç›n Öner, bir gün bir bas›n da-
n›flman›na ihtiyac› oldu¤unu söyledi.
Çünkü “Yat›r›m Finansman”da bas›n
dan›flman›yd›m. Yalç›n bana; “Erdo-
¤an abi bize yard›m eder misin?” de-
di Ben de “Ben senin bulundu¤un
her yere yard›m ederim, çünkü güve-
nirim” dedim. Sonra patronlarla ta-
n›flt›k, gördükki tertemiz insanlar. Ön
yarg›l› de¤iller, bu memleketi sevi-
yorlar, buraya hizmet etmek istiyor-
lar. Benim de kan›m kaynad› ve “Ta-
mam ben bu ifli yap›yorum” dedim
ve bafllad›k. 

Çal›flma tarz›m›z flöyle; Yönetim
Kurulu istedi¤i zaman davet edebili-
yor kahve içmeye, oturuyoruz genel
bir görüfl yani, bu gün bas›nda durum
nedir? Bugün nas›l hareket etmemiz
lâz›m, ekonomik durum nedir? 

Albaraka Türk’de her zaman s›-
cak bir dostluk gördüm. Ben orada
bas›n dan›flman›, profesyonel, ama-
tör de¤il; ahbap, arkadafl gibi karfl›-
land›m. Geldi¤imiz zaman her konu
konuflulur. Benim bütün emelim,
gerçek ruhu ile birlikte Albaraka
Türk’ün Türk kamuoyuna tan›t›l-
mas›yd›. 

Bas›n dan›flmanl›¤› görevi sü-
resince güzel günler kadar s›k›n-
t›l› dönemler de mutlaka yaflan-
m›flt›r. 

Yaflanmaz olur mu? Albaraka
Türk hakk›nda, Albaraka Türk’de çal›-
flan güzide insanlar hakk›nda çok
olumlu, çok güzel haberler ç›kt›. Tam
tersi yan›lt›c›, gerçek d›fl› haberler de
ç›kt›. Çok flükür biz hepsini gö¤üsle-
meyi ve yönetmeyi çok güzel becer-
dik. Ben çok aç›k olarak ne yap›lmas›
gerekti¤i konusunda her fleyi Albara-
ka Türk’de konuflmuflumdur. “Bak›n
flöyle flöyle hareket edilecek.” Buna
dikkat edin. Çok aç›k söyledim. Yapa-
mayaca¤›m› bilsem yapmam. 55-60
senedir ben bu ahvalde çal›fl›yorum.
Beni de herkes tan›r yak›ndan, hiç lâ-
f›m› esirgemem, bu birincisi; ikincisi
de inanmad›¤›m yerde çal›flmam. Pa-
rayla pulla bu iflin alâkas› yok, bu bir
gönül iflidir, seveceksin.

Kim bana birfley sorduysa, “Erdo-
¤an ne dersin? Albaraka Türk’e para
yat›ral›m m›? Derdim ki, benim pa-
ram pulum yok, ben anlamam bu ifl-
lerden, ama size birfley söyleyece-
¤im, 1 kuruflunuz olsa o kurufl geri
gelecektir.”

Albaraka Türk’ü kiflilefltirirsek,
siz Albaraka Türk’ü nas›l görüyor-
sunuz?

Albaraka Türk’ü flöyle görüyo-
rum: Albaraka Türk; ortalama bir
Türk ahlâk› yap›s›na sahip. Teknolo-
ji olarak medenî çizgide. Dünyada
bir tane Albaraka yokki, bu Albaraka
çok, her yerde var Albaraka; Avru-
pa’da da var, Türk Cumhuriyetle-
ri’nde de var, kurulmufl, gördük. 

Spor ve Bas›n Dünyas›nda Bir Duayen:

Erdo¤an Ar›p›nar
Temel Haz›ro¤lu* Albaraka Türk’te her zaman s›cak bir dostluk gördüm. Ben orada bas›n dan›flman›,

profesyonel, amatör de¤il; dost, arkadafl gibi karfl›land›m. Geldi¤imiz zaman 
her konu konuflulur. Benim bütün emelim, gerçek ruhu ile birlikte Albaraka Türk’ün

Türk kamuoyuna tan›t›lmas›yd›. 

 

Erdo¤an Ar›p›nar 
mesle¤inin ilk y›llar›nda…



Röportaj

ALBARAKA TÜRK 5

Albaraka Türk’de dünden bu-
güne ne de¤iflti? Medya iliflkileri
anlam›nda 1984 y›l›nda faaliyete
bafllayan dünkü Albaraka Türk ile,
bugün geldi¤i nokta aras›nda na-
s›l bir fark var?

Albaraka Türk’ün de¤iflimi flu; Al-
baraka Türk de¤iflim filân geçirmedi.
Albaraka Türk statüsünü koruyor. ‹lk
gündeki Albaraka Türk ayn› Albaraka
Türk. Ama d›flar›s›n›n Albaraka
Türk’e bak›fl› de¤iflti. Yüzde ellinin
üstüne ç›kt› müspet bak›fl aç›s›. Bu-
gün Albaraka Türk’ün haberi de giri-
yor gazetelere, televizyonda haberi
de giriyor, reklamlar› da. Ve biz bu
çal›flmalar› çok medeni görüyoruz.
Hoflumuza da gidiyor. Baz› reklâmla-
r› çok hoflumuza gidiyor, medenî ve
insana çarp›c› geliyor. Albaraka
Türk’ün verdi¤i bir sosyal toplum me-
saj› var, yüzlerce burs veriyor, des-
tek oluyor, ben görüyorum. Yani Al-
baraka Türk’ün kendisi de¤iflmedi.
Albaraka Türk bafltan beri ayn› ka-
fayla kurulmufl. Müspet, dürüst, ül-
keye yararl› güvenilir çizgide. Albara-
ka Türk kendi iflini yap›p memlekete,
yard›m etmeye çal›fl›yor.

Türk insan›n›n Albaraka Türk’e
ve onun sundu¤u ekonomik enst-
rümana bak›fl›ndaki pozitif yükse-
liflte kurum yöneticilerimizin, ileti-
flim çal›flmalar›na verdi¤i de¤er
önemli bir etken midir?

Müspet tan›t›mda, Albaraka Türk
eskiye nispetle kapal› kap›lar› k›rd›,
yenisini açt›. Sizler de yani çal›flt›¤›
ekip de elinden geleni yap›yor. Beni
ilgilendirdi¤i için söyleyeyim, röportaj
ilânlar› bile bir ink›lâpt›r, eski Albara-
ka Türk’e göre, devrimdir. Halka
aç›kl›kt›r. ‹lk defa Albaraka Türk müfl-
terilerinin foto¤raflar› ç›kt›. Onlar bel-
ki hayatlar›nda foto¤raflar›n› gazete-
de hiç görmemifllerdir. Yani bunlar
müspet fleyler. Tabi bir bask› gelmez-
se, bak›fl aç›s› onlar› rahats›z etmez-
se Albaraka Türk’ün yönetimi ileriye
daha aç›k gidecektir. Ben biliyorsu-
nuz bir sürü projeler haz›rlay›p götü-
rüyorum. Ama her fleyden önemli ko-
nu Albaraka Türk’de, itibard›r. Bir de

Albaraka Türk için düflünmeye al›fl-
t›rmak kendini, bu da enteresand›r.
Herhangi bir banka, herhangi bir ku-
rulufl için de¤il. Nas›l ki k›z›n›za, o¤-
lunuza elbise düflünürken ona göre
düflünürsünüz, iflte Albaraka Türk gi-
bi düflünmek; Albaraka Türk için dü-
flünmek. Bence çal›flanlar›n da, hiz-
met verenlerin de tutumunda hep bu
olmal›d›r. Albaraka Türk için düflün-
mek. Ona uyar m› diye? 

Sizin çal›flt›¤›n›z birçok firma
var. Onlarla Albaraka Türk’ü k›-
yaslad›¤›n›z zaman iletiflim yakla-
fl›mlar› anlam›nda, nas›l bir tablo
ortaya ç›k›yor? 

Ben Albaraka Türk’ü müflteri ola-
rak de¤il de bir dost olarak görüyo-
rum. fiunu söylemekte fayda var, di-
¤er çal›flt›¤›m›z müflterilerin çeflitli
ba¤lant›lar› var. Siz onlardan birisi
oluyorsunuz, orada. Kifliler de¤ifli-
yorlar, bak›n bu çok önemli bir nokta.
Albaraka Türk’de kim de¤iflirse de-
¤iflsin, Albaraka Türk de¤iflmiyor.
Genel Müdürler de¤ifliyor, ama poli-
tikas› de¤iflmiyor. Albaraka Türk’ün
tutumu de¤iflmiyor.

“Erdo¤an abiyi son zamanlarda
görmüyorum yeme¤e getirin bir ye-
mek yiyelim.” ‹flte bu bir s›cak alâka
ve güvendir. ‹nflaallah, ben her za-
man gönülden temennî ediyorum,
zaten müspet gidiyor bu sene fevka-
lâde baflar›l›y›z. Bugün Türkiye’nin

en sa¤lam ticarî müessesesi duru-
munda. En önemlisi nedir biliyor mu-
sunuz? Bir kimse size inan›yorsa o
adam k›rg›n olmamal›. Adam›n 5 lira-
s› varsa size veriyorsa, o befl liray›
alaca¤›n› garanti bilmelidir, bu çok
önemli. Onun için bu çok güzel bir
fleydir ve bu ifl bitmifltir. 

Albaraka Türk bu konuda bir
okul oldu diyebilir miyiz?

Tabi. Sürekli yetifltiriyor. Di¤er fi-
nans kurumlar›na bizden gidiyor ço-
cuklar hep. Sonra hükûmetler özellik-
le geçen dönemden itibaren anlad›-
lar, Albaraka Türk’ün memlekete ya-
rarl› oldu¤unu. Sonra kabul etmek lâ-
z›m, yeni genel müdürümüz de bat›-
ya aç›k, çok bilgili, e¤itime aç›k biri.
Elinden ne geliyorsa, iyi niyetle yap›-
yor. Her gelen yapt› ama bu, daha
içimizden, yani kabineden geldi.
Çünkü O’nun ilk geldi¤i günü hat›rl›-
yorum ben. ‹lk geldi¤inde takdim etti-
ler, tan›flt›k. Albaraka’l› dostlarla be-
raber olmak ve onlara güvenmekten
ben de memnunum. Kendimi de ma-
nevî güvencede hissediyorum. Bunu
bilesiniz, yani dostlar›m var diye çün-
kü öyle. Bu güzel bir fley, güzel. ‹n-
san her zaman parayla bakmaz olay-
lara. Manevî güven, güzel bir fleydir. 

Peki, gelece¤i nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz? 

Toplum neyle ilgili, toplum sanat-
la ilgili. Albaraka Türk’ü bu güne ka-
dar hiç sanatla görmedik. Enderun
Musikisi varsa, ne kadar Osmanl›-
dan kalma Musiki varsa, Türk Musi-
kisi varsa Albaraka Türk onlar için de
bir finansman yolu açmal›d›r. Nas›l ki
Aya ‹rini Kilisesi’ndeki keman kon-
çertosunu flirketler bütçe verip des-
tekliyorsa, biz de kendi kurumsal
kimli¤imize uygun sanat dallar›na
destek vermeliyiz. Yani nedir Os-
manl› Musikisi’nin temsilcileri? Mev-
levî heyetinin bir büyük konseri olsa.
Albaraka Türk sanat yönüyle de or-
taya ç›km›fl olur. Türk Musikisi, Sa-
ray Musikisi çald›¤› zaman, ben böy-
le sakin dinlerim. Damad›m geldi
Fransa’dan. “Bu ne güzel fley. Bu ne
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Erdo¤an baba?” dedi. Benim damat,
Frans›z’d›r. Dedim ki, “Ney çal›yor.”
Öyle hislendi ki... fiimdi bunlar› duy-
muyorsak, bu memleketin adam› de-
¤iliz. ‹flte memleketin adam› oldur-
maya çal›fl›yoruz çocuklar›. ‹flte kül-
tür için Albaraka Türk bunlar› yapa-
cak. Evet ben Mozart’› dinleyeyim.
Dinlersem dinleyeyim. Ama benim
kendi müzi¤imi de dinleyeyim. Bu
benim tarihe ba¤l›l›¤›m, memleketi-
mi sevmem. Bu benim hat›rlamam.
Tertemiz k›yafetleriyle dervifller se-
ma ederse veya bir bektaflî müzi¤ini
bellerse ne güzel olur. Normal eko-
nomik çal›flmas›n›n d›fl›nda, bu ülke-
nin de¤erlerine sahip ç›kacak bir
fleyler yapmal›d›r Albaraka Türk:
Müziktir, resimdir, hatt›r vs.

Bize ö¤rettiler fakültede, uzaktan
bakars›n. Kubbe, yar›mdan büyük-
se Arap’t›r. Tam yar›m daire ise
Türk’tür o yap› diyor. Hoca ö¤retti.
Çünkü bizim camilerimiz tam yar›m
dairedir. Onlar›n kubbeleri yar›m da-
ireden küçüktür. Kiliselerin hepsinin
küçüktür. Araplar›nki de daha bü-
yüktür. Bizim minaremiz kalem gibi.
E¤ri bü¤rü de¤ildir. Batman’da yap-
m›fl Ermeniler, üst üste üç f›ç› deni-
len fleyler, minareler. O bizim de¤il.
Minareyi yapm›fl Sinan. Dünyan›n
en büyük adam›. Çizmifl oturttur-
mufl. Bunlar Türk iflte. Bu önemli.
Biz yapacaksak böyle fleyler yap-
maya haz›r›z ve çok da müspet so-
nuç al›r›z. 

O zaman Albaraka Türk’e dü-
flen görev toplumun sosyal kodla-
r›na, kültürel de¤erlerine uygun
projeler gelifltirmek. 

Gelifltirmek ve unutulanlar› yeni-
den canland›rmak gerekir. Mozart’›,
Chopin’i de severek dinliyoruz. Ama
bizi, kendimiz biliriz. Biz kendimizi
kaybedersek biteriz. Ne kredi açar-

lar, ne de¤er verirler, ne bilânçoda
gösterirler. En kötü haberi de bafl
afla¤› koyarlar aleyhinize olur. Ben
bir arkadafl›mla çal›fl›yordum. Gaze-
teden emekli olduktan sonra. 2-3 ke-
re haberi ç›kt›. Ayn›s›n› Kore’de Çin-
liler bize yapt›lar: “Mehmet evde se-
ni kar›n Fatma bekliyor senin burda

ne iflin var. Ne diye dövüflmeye gel-
din?” Yabanc›larda tan›t›m, propa-
ganda, iletiflim birinci s›n›f. Bir Ame-
rikan flirketi bütçesini koyarken %
80’ini tan›t›ma ay›r›p, % 20’sini ifle
koyarm›fl. Bugün buzdolab› diyorsun
çocuklar hep frijider (Frigidare) der.
Frijider marka. Benim Abdülün k›z›
küçücüktü okuma yazma ö¤renirken
“Baba buzdolab› yazmay› ö¤rendim”
demifl, gitmifl AEG yazm›fl. Tan›t›m
çok önemli fley. 

O¤lunun gazetede resimlerinin
ç›kmas›n› istiyor. ‹stiyor kimden? ‹le-
tiflim kuran flirketlerden. Yok karde-
flim. Bizim iflimiz bu de¤il. Maalesef
öyle görüyorlar. En üst seviyede bü-
tün toplant›lara girmeyi baflaran
adamd›r iletiflimci. Dinleyecek. Fikir
verecek. Bunlar düzeltecekler, bu ifl
yürüyecek. O bak›mdan Albaraka-
Türk’de hiç kimsenin s›k›nt›s› yok.
Herkes lâf›n› söylüyor, dinleniyor. Ha
uygulan›yor uygulanm›yor. Erdo¤an
Abi sen yollad›n 100 tane proje. Ka-
ç› uyguland›. 3 tane. Ben yollar›m ar-
kadafl. Ben yine akl›ma geleni söyle-
rim. fiunu flöyle yapal›m, bunu böyle
yapal›m, diye. Uyarsa yapar. Bugün
3’ünü uyguluyorlar. Yar›n 33’ünü uy-
gularlar. Bu ifl yürür gider. 

Çok teflekkür ederim. 
Ne demek, teflekkür bizden,

güzel bir sohbet oldu. ■

* Genel Müdür Yard›mc›s›

ERDO⁄AN ARIPINAR
Gazeteci - Yazar, Albaraka Türk Bas›n Dan›flman›

27.08.1932’de ‹stanbul’da do¤du. ‹.Ü. Hukuk Fakültesi’nde ve ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih
fiubesi’nde okudu. 1948 y›l›ndan bu yana Gazetecilik, Araflt›rmac›l›k ve Spor Yazarl›¤› mesle¤ini
sürdürmektedir. Kendisi Bas›n fieref Kart›na sahiptir. Evli (1964), 2 k›z evlâd› ve 2 torun sahibidir.

Meslek Yaflam Grafi¤i 
1948-1954 Anadolu Bölgesel gazeteler ve ‹stanbul gazetelerinin bölge muhabirli¤i, 1955-1968
Cumhuriyet Gazetesi (Yazar- Araflt›rmac›- Spor Servisi Müdürü), 1968-1970 / 1971-1988 Günayd›n
Gazetesi (Genel Müdürü pozisiyonu), 1970-71 Hürriyet Gazetesi (Haberler Müdürü), 1988’de
Günayd›n’dan emekli oldu, kurdu¤u Türk ve Dünya Haberler Ajans› ve Türk Spor Ajans›’n›n sahip ve
genel yay›n müdürlü¤ünü sürdürüyor. Ajans Türkiye’nin en popüler spor organizasyonu olan 11 Alt›n
Adam Yar›flmas›n› 20 y›ld›r yap›yor. Türkiye’nin en yüksek tirajl› gazetesi POSTA’da köfle yaz›s› yaz›yor.

Kariyer Ödülleri
Ulusal:  25. Türkiye Gazetecilik Baflar› Ödülü, Uluslararas›: IOC Olympic Order Niflan›, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 1. Baflkan
Yard›mc›s› ve Fair Play Konseyi Baflkan›, EFPM (Avrupa Fair Play Birli¤i) 2. Baflkan›, CIFT (Dünya Fair Play Birli¤i Yürütme
Konseyi Üyesi). 

Ar›p›nar 2004 Atina Olimpiyatlar›’nda
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Hoflgeldin YTL

Ülkemizde paradan s›f›r atma tar-
t›flmalar› yaklafl›k yirmi y›ldan beri sür-
mektedir. 1983’te dönemin Maliye Ba-
kan› Adnan B. Kafao¤lu’nun paradan
üç s›f›r atma giriflimleri 12 Eylül aske-
rî yönetimince rafa kald›r›lm›flt›r.
1990’dan sonra iktidara gelen her hü-
kûmet paradan s›f›r atmak için çal›fl-
ma bafllatm›fl ancak bir sonuca ulafl›-
lamam›flt›r. Enflasyonun kabul edilebi-
lir bir düzeye düflürülememesi, ekono-
minin stabil olmamas›, koalisyon hü-
kûmetlerinin güçsüzlü¤ü, en önemlisi
istikrarl› bir siyaset ortam›nda istikrarl›
bir ekonominin yakalanamamas›, s›f›r
atma giriflimlerini baflar›s›z k›lm›flt›r.

ZAMANA KARfiI GÜCÜNÜ
KORUYAMAYAN TL

Ekonomideki banknot ihtiyac›,
5 Aral›k 1927 y›l›ndan 1 Kas›m
1981’e kadar, en küçü¤ü 1 TL ve en
büyü¤ü 1.000 TL ile karfl›lan›rken,
2 Kas›m 1981’den sonra, sonuncusu
5 Kas›m 2001 tarihinde 20.000.000
TL olmak üzere, 11 kez bol s›f›rl›
banknot üretilmifltir. Türkiye bol s›f›rl›
banknot konusunda, dünyada liderli¤i
elinde bulundurmaktad›r. 20.000.000
TL ile Türkiye en büyük banknota sa-
hiptir. Türkiye’yi, 1.000.000 ile Ro-
manya, 100.000 ile Endonezya,
Kamboçya, Lübnan, Vietnam ve Pa-
raguay izlemektedir.

Bol s›f›rl› paralar›n tedavülde ol-
mas› demek, emisyon hacminin art-
mas› demektir. Emisyon hacmi
1980’den bu yana yaklafl›k 35.000 kat
artm›flt›r. Bol s›f›rl› para kronik enflas-

yonun sonucudur, bu da mevcut para
birimini ifl yapamaz hale getirip, dola-
rizasyonu, yani mal ve hizmet hareke-
tinin yabanc› para ile yap›lmas›na se-
bep olmaktad›r. Bu durum, modern
ekonomilerde, ekomiye yön veren pa-
ra ve maliye politikas› araçlar›n›n uy-
gulamas›n› güçlefltirmektedir.

fiimdiye kadar 49 ülke, paras›n-
dan s›f›r atm›flt›r. Paras›ndan s›f›r
atacak 50. ülke Türkiye olacakt›r. At›-
lan s›f›r say›s› bak›m›ndan, liderli¤i
Almanya elinde bulundurmaktad›r.
1923 y›l›nda günlük fiyat art›fllar›n›n
ortalama % 10 oldu¤u Almanya’da
bir defada 12 s›f›r at›lm›flt›r. S›f›r at-
ma say›s› bak›m›ndan da Brezilya ve
Yugoslavya 6 kez ile birincidir. 

PARADAN SIFIR ATILMASININ
ÖN KOfiULLARI NELERD‹R?

Paradan s›f›r at›lmas›n›n en
önemli ön koflullar› enflasyonunu dü-
flük düzeylere inmesi, bunun sürekli-
lik arzetmesi, ikincisi kurlardaki oy-

nakl›¤›n azalt›lmas›d›r. Yani paradan
s›f›r at›lmas› baflar›l› bir istikrar prog-
ram›n›n bir parças›d›r. Bilinmesi ge-
rekir ki, paradan s›f›r at›lmas› bir
operasyon de¤il, uygulanan ekono-
mik programlar›n bir sonucudur. 

YTL ‹LE HANG‹ PARA B‹R‹MLER‹
TEDAVÜLE G‹RECEKT‹R?

Tedavülden kalkacak paralar
250.000 TL,500.000 TL, 1.000.000
TL, 10.000.000 TL, 20.000.000 TL
iken; tedavüle girecek paralar, 1
YTL, 10 YTL, 20 YTL, 50 YTL ve 100
YTL’dir. 1 YTL, 100 YKr’ye eflittir.
Kurufllu para birimleri ise, 1 YKr,
5 YKr, 10 YKr, 25 YKr, 50 YKr ve
100 YKr’dir. (Yaz›l›fl› YKr) 

TL de¤erler YTL’ye dönüfltürülür-
ken; 1.000.000 TL = 1 YTL de¤iflim
oran› esas al›nacakt›r. YTL cinsin-
den yap›lan ifllemlerin ödeme afla-
mas›nda yar›m yeni kurufl ve üzerin-
deki de¤erler, 1 YKr’ye tamamlana-
cak, yar›m yeni kuruflun alt›ndaki de-
¤erler dikkate al›nmayacakt›r. 

Örnek:
TL YTL
1.004.999 TL 1 YTL
1.005.000 TL 1.01 YTL
1.005.001 TL 1.01 YTL
994.999 TL 0,99 YKr
995.001 TL 1 YTL

YTL ve YKr’nin Aral›k ay›n›n orta-
s›ndan itibaren tan›t›lmas› beklen-
mektedir. Kuruflun tekrar gündelik

Güle Güle “000.000”,

Hoflgeldin YTL

Fatih Boz*

Genellikle yüksek enflasyonu uzun süre yaflayan ülkelerin, paralar›ndan s›f›r att›klar›
görülmektedir. Paradan s›f›r atma, uygulanan istikrar programlar›n›n bir sonucu olup,

genellikle az geliflmifl ya da geliflmekte olan ülkelerde uygulanmaktad›r. Çünkü, bu ülkelerde
çok s›f›rl› paralar yüksek oranl› kronik enflasyona yenilmekte, de¤er ifade etmekte

zorlanmakta ve ifllevini yitirmektedir. 
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hayata dönmesi ile madenî para kul-
lan›m›n›n artmas› beklenmektedir.
YKr’nin adet olarak 1.2 milyar adet
olmas› beklenmekte, mevcut durum-
da madenî parada % 1 civar›nda
olan emisyon hacminin % 5’lere
ulaflmas› tahmin edilmektedir. Yeni
dönemde kurufl ile sat›n al›nabilecek
baz› mâmüller flöyledir. Ekmek 25
YKr, Simit 30 YKr, Gazete 35 YKr,
Günlük Süt 95 YKr. 

TL banknotlar 31.12.2005 tarihine
kadar geçerli olacakt›r. 01.01.2006
tarihinden itibaren ise tedavülden kal-
d›r›lacak, ancak 10 y›l boyunca
TCMB flubelerinde (yoksa TC Ziraat
Bankas› flubelerinde) de¤ifltirilecektir. 

Yeni ibaresinin paran›n kullan›m›-
n›n yayg›nlaflmas›na paralel olarak
2006 y›l›nda veya sonraki y›llarda
kald›r›lmas› plânlanmaktad›r.

YTL’N‹N BANKACILIK /
KURUMUMUZ ‹fiLEMLER‹NE
ETK‹S‹ NE OLACAK?

TL’den YTL’ye dönüfltürülecek
Hesaplarla ‹lgili Olarak; kanunun 3.
maddesine göre; “Kanunlarda ve di-
¤er mevzuatta, ‹dârî ifllemlerde, yarg›
kararlar›nda, her türlü hukukî mu-
amelelerde, k›ymetli evrak ve hukukî
sonuç do¤uran di¤er belgeler ile öde-
me ve de¤iflim araçlar›nda Türk Lira-
s›na yap›lan at›flar, yukar›da belirtilen
de¤iflim oran›nda Yeni Türk Liras›na
yap›lm›fl say›lacakt›r.” Buna göre, ku-
rumumuzdaki tüm kaydî tutarlar,
1 Ocak 2005 tarihi itibariyle TL’den
YTL’ye dönüfltürülmüfl olacak ve mu-
hasebe kay›tlar› da bu tarihten itiba-
ren YTL üzerinden tutulacakt›r. 

TL cinsinden bütün hesaplarda
(CH, KH, Geçici hesaplardaki tutar-
lar dahil) YTL’ye dönüflüm oran›n-
dan dönüflecektir. Muhasebe kay›t-
lar›, 01.01.2005 tarihinde kanunda
belirtilen dönüflüm oran› esas al›na-
rak YTL’ye dönüfltürülecek ve bu dö-
nüfltürülen tutarlar ilk kay›t maddesi
olarak muhasebelefltirilecektir. Dö-
nüflümde yukar›da belirtildi¤i gibi,
4.999 TL ve alt› tutarlar “0” olarak
dikkate al›nacak, 5.000 TL ve üzeri
tutarlar 1 kurufla tamamlanacakt›r.
Hesaplara iliflkin dönüflüm detay he-
saplardan bafllanarak, tâlî ve ana
hesaplara do¤ru yap›lacakt›r. Çün-

kü, toplam tutar›n çevrilmesi hâlinde
bulunacak tutar ile alt hesaplar›n da-
ha sonra ayr› ayr› çevrilmesi hâlinde
bulunacak tutarlar toplam› yuvarla-
malar nedeniyle eflit olmayabilecek-
tir. Bu nedenle bafllang›çta alt he-
saplar›n tek tek YTL’ye çevrimi sure-
tiyle bulunan tutar muhasebelefltiri-
lecektir. Düzeltilen bilanço aç›l›fl
maddesi olarak kaydedilecektir. Bi-
lançoda olacak eksi ya da art› fark-
lar, THP’deki Di¤er Ola¤an d›fl› Gelir
ve Kârlar veya Di¤er Ola¤an d›fl› Gi-
der ve Zararlar Hesab›nda izlenerek
denklik sa¤lanacakt›r. Kurumumuz
lehe kalan para için (kalm›fl ise)
BSMV hesaplamayacakt›r. 

Çek ve Senetlerle ‹lgili Olarak;
Çek takas› uygulamas› dönüflüm kuru
esas›na göre iflleyecektir. Buna göre,
TL olarak takasa verilen çek, takasa
YTL olarak gönderilecek tahsilât YTL
olarak yap›lacakt›r. Takasta kurufl kul-
lan›lacakt›r. 01.01.2005 tarihinden iti-
baren TL olarak ibraz edilen çek ya da
tahsile verilen senet YTL olarak öde-
necektir. 2005’ten önce YTL olarak
düzenlenmifl çekler takasa kabul edil-
meyecek, tahsile verilen senetler al›n-
mayacakt›r. Çünkü bu çekler/senetler
hukuken geçersizdir. Ocak 2005 birin-
ci dönemden itibaren çeklerle ilgili bil-
dirimler YTL üzerinden kurufl bildirile-
rek yap›lacakt›r. Protestolu senet bil-
dirimlerinde dönüflüm kuru uygulama-
s› yap›lacak ancak, kurufl kullan›lma-

yacakt›r. 31.12.2004 tarihinden önce
düzenlenen senedin bildirimi 2005 y›-
l›nda yap›lm›fl ise, YTL üzerinden bil-
dirim yap›lacak, ancak 31.12.2004 ta-
rihinden önce protesto olmufl ve TL
üzerinden bildirimi yap›lan senetlerin
01.01.2005 tarihinden sonra yap›la-
cak kald›r› bildirimleri, bildirime esas
orijinal tutar› (TL) üzerinden olacakt›r. 

Döviz Kurlar› ‹le ‹lgili Olarak;
TCMB Piyasalar Genel Müdürlü-
¤ü’nce ilân edilen döviz kurlar› 5 ba-
samak temayülüne göre aç›klana-
cak, Japon yeni, ‹ran Riyali ve Ru-
men Leyi para birimleri yüz birim
üzerinden gösterilecektir.

Müflterilerin Kuruma TL üzerin-
den Verdikleri K›ymetli Evraklar ve
Talimatlarla ‹lgili Olarak; Müflterilerle
kurumumuz aras›nda TL üzerinden
akdedilen her türlü hukukî muamele
ile k›ymetli evrak ve hukukî sonuç
do¤uran di¤er ifllem ve belgeler de-
¤iflim oran›na göre YTL üzerinden
yap›lm›fl say›lacakt›r. Örne¤in, müfl-
terilerin teminata verdikleri finans-
man sözleflmeleri, senetler, talimat-
lar›n sadece YTL için de¤ifltirilmesi
gerekmemektedir. Ancak, söz konu-
su evraklar›n 31.12.2005 tarihine ka-
dar dönüflüm oranlar› çerçevesinde
de¤ifltirilmesi hâlinde, bu muamele
ve düzenlenecek belgeler her türlü
vergi, resim, harç ve di¤er yükümlü-
lüklerden muaf olacakt›r. 

2004 y›l›nda düzenlenen ve ileri
tarih tafl›yan (2005 ve sonras›na ait)
TL üzerinden düzenlenmifl talimatla-
r›n de¤ifltirilmesine gerek yoktur.
Söz konusu talimatlar dönüflüm ora-
n›na göre ifllem görecektir. Ancak
müflteri isterse tabi ki, de¤ifltirilebilir.

Kredilerle ‹lgili Olarak; Müflterile-
rin kurumsal ya da bireysel kredi li-
mitleri ve taksit tahsilâtlar› YTL’ye
dönüfltürülecektir. Kredi Kart› limitle-
ri de ayn› flekilde YTL’ye çevrilecek-
tir. Bireysel ya da kurumsal kâr marj-
lar›nda YTL kaynakl› herhangi bir de-
¤ifliklik yap›lmayacakt›r.

Müflterilerin bireysel, kurumsal
kredi ödemeleri ile, kredi kart› öde-
meleri, 31.12.2005 tarihine kadar,
nakit olarak TL ya da YTL, CH yada
KH’lardan sadece YTL olarak ger-
çekleflecektir. 1 Ocak 2005 tarihin-
den itibaren fon kulland›rma/kredi
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hesaplar› da YTL’ye dönüflmüfl ola-
cakt›r. 1 Ocak 2005 tarihinden sonra
ödenecek taksitler YTL olarak ifllem
görecektir. Tahsile TL al›nsa da, veri-
lecek dekontlar YTL üzerinden dü-
zenlenecektir.

Kredi Kart› ekstrelerinde,
31.12.2004 tarihinde kadar olan ifl-
lemler TL üzerinden gösterilecek, bu
tarihten sonraki ifllemler, YTL üzerin-
den gösterilecek, alt toplamlarda ise
TL tutar› belirtilip, YTL’ye dönüflüm
yap›lacakt›r. Hesap kesim tarihi
Ocak 2005 olan ekstrelerde TL borç-
lar›n kapan›fl ve YTL ile aç›l›fl hare-
keti görüntülenecektir. Ekstrede
2004 y›l› ifllemleri TL, 2005 y›l› ifl-
lemleri YTL, devreden borç tutar› TL,
toplam borç tutar› ise YTL olarak
gösterilecektir.

01.01.2005 tarihinden itibaren
üye ifl yerlerinin, POS cihazlar›ndan
YTL ve Ykr olarak harcama yap›labi-
lecek, harcamaya iliflkin slipte har-
cama tutar› TL ve YTL olarak görün-
tülenecektir.

Di¤er ifllemlerle ilgili olarak; Yeni
banknotlar›n ATM’lerden y›lbafl› ge-
cesinden itibaren çekilmesi plânlan-
maktad›r. Bunun yan›nda BKM
Switch Otorizasyon Sistemi y›lbafl›
gecesi, 23:58 ila 00:03 aras›nda
YTL’ye geçifl süreci nedeniyle 5 da-
kika kapal› kalacak ve bu süre zar-
f›nda kredi kartlar› kullan›lamaya-
cakt›r.

EFT sisteminde ödeme tutarlar›
15 hane YTL ve 2 hane yeni kurufl
olmak üzere yap›land›r›lacakt›r.
(123456789123456,78)

TCMB’ye hâlihaz›rda “milyon
TRL” k›saltma yap›larak yap›lan li-
mit-risk bildirimleri orijinal tutarlar› ile
yap›lacakt›r. Kurumlar›n milyar TL
olarak bildirdi¤i veriler ise; B‹N YTL
olarak bildirilecektir.

Swift sistemi için YTL’nin ara kodu
belirlenmifl olup, Swift merkezine bildi-
rilmifltir. Bu konuda herhangi bir sorun
yaflanmayacakt›r. (Kod “TRY 949 2”)

Etiketler ve tarife listelerinin 2005
y›l› boyunca, TL ve YTL üzerinden
ayr› ayr› gösterilmesi kanunî zorun-
luluktur. Bu amaçla örne¤in kurumu-
muzda bankac›l›k hizmet komisyon
cetveli hem TL, hem de YTL olarak
flubelerimize as›lacakt›r.

YTL’N‹N GET‹RECE⁄‹ SORUNLAR
NELER OLAB‹L‹R? 

YTL’ ye geçiflte karfl›lafl›labilecek
en önemli sorunlardan birisi, 4.999
TL ve alt› de¤erle ifade edilen tutar-
lard›r. Maliyet Muhasebesinde; tuta-
r› 1 YKr alt›ndaki rakamlarda nokta-
dan sonra iki basamaktan fazla ra-
kam kullan›labilecektir. Örnek: Tane-
si 200 TL olan bir mal kalemi 0,0002
YKr olarak gösterilebilecektir. Ancak
Genel Muhasebede; Yar›m Ykr’dan
düflük tutarlar s›f›r(yok) say›laca¤›n-
dan kay›tlara al›namayacakt›r. Ör-
ne¤in; de¤eri 5.500 TL olan 10 adet
ürünün 2005 y›l›nda YTL de¤eri
0,055 x 10 = 5,5 YKr olacakt›r; an-
cak kurufllar yar›m gösterilemeyece-

¤inden 6 YKr olarak kay›tlara geçe-
cektir. De¤eri 2250 TL olan 2 adet
ürünün 2005 y›l›nda YTL de¤eri
2250x2=4500 TL /1.000.000 =
0.0045 olacakt›r. Buradaki çift s›f›r-
dan sonraki 4 rakam› yar›mdan (5)
küçük oldu¤u için ve 1 kurufl say›la-
mayaca¤›ndan yok say›lacakt›r.

Baflka bir sorun itibarî de¤eri
1000 TL olan hisse senetlerinde or-
taya ç›kmaktad›r. Örne¤in, 2004 y›-
l›nda 3 hissesi olan bir hissedar›n
sermaye kayd› nas›l olacakt›r? Bura-
da 3000 TL’nin karfl›l›¤› yar›m kurufl-
tan düflük olaca¤›ndan yok say›lma-
s› gerekir. Ancak hukukî aç›dan bu
mümkün de¤ildir. Çözüm olarak ilk
genel kurulda karar alarak hisse de-
¤erlerini en az 10.000 veya 100.000
TL’ye ç›karmakt›r. Bu durumda bir

hissenin de¤eri 1 veya 10 YKr olarak
gösterilebilece¤inden sorun ortadan
kalkacakt›r. Ancak Sanayi Bakanl›-
¤›’n›n haz›rlad›¤› yasa tasar›s›na gö-
re, hisse senetlerinin itibarî k›ymeti
en az bir Yeni Kurufl olmas› karara
ba¤lanarak söz konusu sorun yasal
aç›dan giderilecektir.

YUVARLAMALAR ENFLASYON‹ST
ETK‹ YARATIR MI?

Yap›lan analizlerde fiyat yuvarla-
malar›n›n enflasyonist etki yapabile-
ce¤i belirtilmekte ancak bunun etki-
sinin s›n›rl› ve bir defaya mahsus
olaca¤› tahmin edilmektedir. EURO
birleflmesinde EURO’ya geçiflin enf-
lasyon etkisi en fazla % 0 ila 1,16
aras›nda olmufl ve ortalama binde
2’yi geçmemifltir. Bu ba¤lamda, Tür-
kiye’de yuvarlama kaynakl› olarak,
az da olsa bir enflasyonun olabilece-
¤i tahmin edilmektedir.

YTL’YE GEÇ‹fi‹N AVANTAJLAR
NELERD‹R?

TL’den s›f›r at›lmas› ile; TL tekrar
güven kazanacak, ekonomik ifllemler
kolaylaflacak, enflasyonla mücadele-
de kolayl›klar sa¤lanacakt›r. Bol s›f›r-
l› paran›n yaratt›¤› imaj da kaybola-
cakt›r. Bireyler TL’den s›f›r at›lmas›
ile sat›n alma güçlerinin düfltü¤ü psi-
kolojisi nedeniyle (Money illusion)
harcamalar›n› azaltma e¤ilimine gire-
bilir. Bu takdirde paradan s›f›r at›lma-
s›n›n talep enflasyonunun azalt›lma-
s›nda olumlu bir katk›s› olacakt›r. 

Kasa yönetimi, k›saca paran›n
kay›t edildi¤i bütün fizikî ya da elekt-
ronik ortamlarda, (klâsik ya da bilgi-
sayarl› muhasebe, çek, senet, vb.)
bilgi ifllem programlar›nda, hatalar
azalacak ve zaman maliyeti düfle-
cektir. ■

KAYNAKÇA:
1. Hüseyin fien, TL’den s›f›r At›lmas› ve Ye-

ni TL, ‹stanbul, Active, May›s-Haziran
2004-09-03

2. www.tcmb.gov.tr
3. www.ytl.gen.tr
4. www.alomaliye.com/ytl_ana_sayfa.htm
5. Taraf›m›zca derlenen muhtelif gazete ve

dergiler

* Operasyon Müdürlü¤ü, Müdür Yard›mc›s›
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Biliflim Dünyas›

2004 y›l› bafllar›nda hükûmet pa-
radan alt› s›f›r at›laca¤›n› kamuoyu-
na duyurdu. fiu anda piyasada dola-
flan en küçük madenî param›z
25.000 TL oldu¤u için, 3 s›f›r›n sade-
ce rakamsal anlam› vard›. Zaten hal-
k›m›z s›f›r yazmaktan b›km›fl ve bu
s›f›r atma ifllemini kendisi yapm›flt›.
Etiketlerdeki rakamlar, s›f›rlar at›lm›fl
flekilde yer al›yordu. Bu yasa tasar›-
s› ile yeni kuflaklar›n hiç görmedi¤i
ve telâffuz etmedi¤i kurufllu günlere
tekrar dönece¤iz. Hayat›m›zda çok
büyük yer tutan paran›n ifadesindeki
de¤ifliklikler de bizi tümden etkileye-
cektir. Yaflant›m›zda önemli de¤iflim-
ler ve kavramlar olacakt›r.

Paradan alt› s›f›r at›lmas›n›n, ge-
reklili¤i veya gereksizli¤i ile, bunun
sosyal yans›malar› uzun zamand›r,
yaz›l› ve görsel bas›n organlar›nda
tart›fl›l›yor. ‹flin sosyal boyutunu bir
tarafa b›rakacak olursak, iflin bir de
teknik taraf› vard›r ki, ço¤u zaman
gözard› edilmektedir. ‹nsanlar›n ce-

bindeki paran›n fleklini, boyutunu,
üzerindeki resimleri ve içeri¤ini de¤ifl-
tirmek çok kolay olacakt›r. Sonuçta,
de¤iflmeyen bir al›m gücü ile yeni pa-
ran›n ortaya ç›kmas›, demode olmufl

bir eflya veya kiflinin allan›p pul-
lan›p y›llar sonra tekrar
piyasaya sunulmas›d›r
ki, bu da teknik aç›dan
pek de önemli de¤ildir.

As›l sorun, paran›n
ve parasal ifadelerin

kullan›ld›¤› teknik alt
yap›da yatmaktad›r. Türkiye y›llarca
de¤iflik flekilde ve boyutta onlarca
banknot gördü. Her halde en zengin
para koleksiyonuna sahip ülkelerden
birisiyizdir. Banknotlar›n üzerine ba-
sacak “bir ünlümüz” veya “ünlü bir
yerimiz” konusunda zorlanmaya
bafllad›k. Yeni TL için de, bas›m ifl-
lerinde çok fazla ek bir masraf ve ifl
gücü gerekmeyecektir. Zira bu ko-
nuda epey tecrübe sahibi olan Türk
Darphanesi ve Merkez Bankas› bu
iflin de üstesinden gelecektir.

Paradan alt› s›f›r at›lmas› dolay-
l› yoldan en çok biliflim sektörünü
ve yaz›l›m altyap›s›n› etkileyecektir.
2000 y›l› geçiflinde fazla zarar gör-
meyen Türk Biliflim sektörünü, flim-
di daha tehlikeli ve uzun soluklu bir
kriz beklemektedir. 2004 y›l› boyun-
ca ve k›smen de 2005 y›l› içinde bi-
liflim sektöründeki birçok uygula-
ma, Yeni TL (YTL) sorununun yara-

taca¤› etkilerin en aza indirilmesi
için elden geçirilecektir. Y2K olarak
adland›r›lan 2000 y›l› sorunu küre-
seldi ve tüm dünya taraf›ndan fazla-
ca önemsenmiflti. Erken al›nan ön-
lemler sayesinde Y2K çok az hasar-
la atlat›lm›flt›. Alt› s›f›r atma olarak
adland›r›lan YTL geçifli ise sadece
Türkiye’yi ilgilendirece¤inden
Y2K’dan daha önemlidir. Dünya ge-
nelinde çok az ülke bu tip bir köklü
de¤iflikli¤e kalk›flm›flt›r. Güney Ame-
rika ülkelerinde görülen para birimi
de¤iflimi öncesinde çok ciddî haz›r-
l›klar yap›lm›fl, buna ra¤men birta-
k›m sorunlara yol açm›flt›r. 

Alt› s›f›r atma sorunu ile elbette
bir gece içinde k›yametler kopmaya-
cak ama, içinde parasal ifadeler olan
uygulamalar büyük ölçüde de¤iflime

Bol S›f›rlar›m›z ve

Biliflim Dünyas›
Ahmet Güzel*

Muhasebe programlar›ndaki en önemli sorun geçifl dönemindeki TL/YTL ayr›mlar›
olacakt›r. Geriye dönük muhasebe ifllemlerinde ve raporlar›nda farkl› iki para

biriminin toplamas› söz konusu olacakt›r ki; bu nedenle, bu yaz›l›mlar›n tümden
elden geçmesi gerekecektir.
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u¤rayacakt›r. Bankac›l›k uygulama-
lar›n›n, muhasebe ifllemlerinin ku-
rufllu ifadeleri destekleme zorunlulu-
¤u nedeniyle, bunlar›n belki de bu ifl-
ten, en az etkilenecek uygulamalar
olmas›n› sa¤layacakt›r. Bu tip muha-
sebe programlar›ndaki en önemli so-
run geçifl dönemindeki TL/YTL ay-
r›mlar› olacakt›r. Geriye dönük mu-
hasebe ifllemlerinde ve raporlar›nda
farkl› iki para biriminin toplamas› söz
konusu olacakt›r ki; bu nedenle, bu
yaz›l›mlar›n tümden elden geçmesi
gerekecektir. En az›ndan birbirleri
cinsinden ifade edilmesi zorunlulu¤u
do¤acakt›r. 

Alt› s›f›r at›l›nca; y›llarca kullan›l-
mayan kuruflun, rakamsal
ifadelere eklenmesinde so-
run kendini gösterecektir. Bir-
çok uygulama gelifltiren yaz›-
l›mc›lar; fazladan yer ve bilgi
kullanmamak amac›yla, hiç-
bir yerde tutmad›klar› kurufllu
yani ondal›k ve yüzdelikli ra-
kamsal de¤iflkenleri yeniden
yaz›l›mlar›na eklemek zorun-
da kalacaklard›r. T›pk› Y2K
sorununda oldu¤u gibi tarih
ifadesinde kullan›lmayan 2
karakter, bu sefer karfl›m›za
ondal›k karakterler olarak ç›-
kacakt›r. Türk biliflim sektörü-
nün 90’l› y›llarla birlikte geli-
flim gösterdi¤i dikkate al›n›r-
sa, rakamsal ifadelerde zo-
runluluk olmad›kça, ondal›k ifadeleri
kullanmamas›n›n anlaml› oldu¤u gö-
rülecektir. 

Türkiye 80’li y›llar›n bafl›nda ku-
ruflu b›rakm›flt› ve bizler gibi genç
nesiller neredeyse kuruflu hiç kullan-
mad›. Birçok ma¤aza y›llar önce 3
s›f›r› etiketlerinden silmifllerdi ama
flimdi sorun 1 milyondan küçük ra-
kamlardaki ifllemlerde olacakt›r. Ön-
celikle yaz›l›mlar hesaplamalar›n›n
sonunda baz› yuvarlamalar yapa-
cakt›r. Bu yuvarlamalar biraraya ge-
lince flirketler için zararl›/yararl› hata-
lara yol açacakt›r. Kurufltan daha kü-
çük bir alt para birimi olmayaca¤›n-

dan 10,000 TL = 1 Kurufl olacakt›r.
1 kurufltan küçük de¤erler yuvarla-
malara gidecektir. 

Bu de¤ifliklikle parasal ifadeleri
gösteren tüm tabelâlar, etiketler,
barkodlar, yazarkasalar, ma¤aza
elektronik sistemleri, fatura bas›m-
lar›, ücretlendirme sistemleri gibi
tüm araçlar de¤ifltirilecek veya el-
den geçirilecektir. Sadece bu yaz›-
l›mlar›n bak›m› ve onar›m maliyeti
ise milyonlarca dolara ulaflacakt›r.
S›rf bak›m ve onar›m maksad› ile bir
sektör do¤acak, 1 veya 2 y›l içinde
yüksek miktarda gelir elde edebile-
ceklerdir. Çünkü bu tip kökten de¤i-
fliklikler, en çok y›llarca biliflim sek-

törüne yat›r›m yapmayan yerleri et-
kileyecektir. Y›llar önce sat›n al›n-
m›fl ve ihtiyaçlar› karfl›layan bir ya-
z›l›m YTL nedeniyle baz› ifllemleri
yapamayacak veya hatal› yapacak-
t›r. Bu durumda öncelikle yaz›l›m›n
bak›m›, bu yap›lamaz ise de yeni
yaz›l›m temini gereksinimi ortaya ç›-
kacakt›r. Bu da t›pk› Y2K sorununda
oldu¤u gibi bir yaz›l›m bak›m / ona-
r›m sektörünü do¤uracakt›r.

Alt› s›f›r atma ifllemi asl›nda bir
anlamda da biliflim sektörü için bir
flanst›r. Eskiyen teknolojilerin yeni-
siyle de¤iflmesi veya böyle bir talep
ortam›n›n do¤mas›, bilgi ça¤› yüzy›-

l›n›n bafl›nda yakalanacak büyük bir
flanst›r. Bu alt› s›f›r atma sorunun-
dan, dolayl› veya dolays›z sebepler
nedeniyle etkilenmeyecek çok az
yaz›l›m vard›r. Bu tip yaz›l›mlar›n el-
den geçirilmesi aflamas›nda uygula-
nacak tutarl› ve kararl› ad›mlar, hem
tasar›msal, hem de yeniden kullan›-
l›rl›k aç›s›ndan yaz›l›m gelifltirenlere
büyük getiriler sa¤layacakt›r. Sene-
lerce ihmal edilmifl olan tasar›m sü-
reçlerinin gözden geçirilmesi gibi ifl-
lemler, bu sebepten dolay› günde-
me gelecek ve firmalar için büyük
masraflara yol açabilen de¤iflikliler
yap›lacakt›r. 20 basamaklara ula-
flan rakamsal toplamlar, 14+2 basa-

ma¤a kadar gerileyecek ve
yaz›l›mlar›n üzerindeki yük-
lerden de kurtulabilece¤iz.
Depolama ve raporlama ko-
nular›nda büyük kolayl›klar
getirecektir.

Yap›lacak olan bu de¤i-
flim, ancak sorunsuz bir eko-
nomi yönetimi olmas› halinde
kal›c› ve yararl› olacakt›r.
Oluflan ekonomik krizler ve
yanl›fl yönetimler tekerrür
ederse, ülkemiz yine bir 20
y›l içinde tekrar alt› s›f›r atma
sorunuyla karfl› karfl›ya kala-
bilecektir. Bu süreç yine bili-
flim alan›nda milyonlarca do-
larl›k bir bak›m sektörünü ya-
ratacakt›r. Alt› s›f›r sorununun

maliyeti ile ilgili net bir rakam söyle-
nemez. Bas›nda ç›kan ve alt› s›f›r at-
ma iflleminin küçük bir bölümünü
oluflturan yazarkasalar ile ilgili ha-
berler, iflin boyutunu gözler önüne
sermesi aç›s›ndan önemlidir. Bu ifl
için 200 bin adet yazarkasa çöpe gi-
decek ve 800 bin adet yazarkasa da
modifikasyona u¤rayacakt›r.

Evet, Türk biliflim sektörünü, tüm
yaz›l›mlar›n elden geçece¤i bir
2004 y›l› ve sonra da sonuçlar›n
al›nmaya bafllanaca¤› bir 2005 y›l›
beklemektedir. ■

* Bilgi ‹fllem Müdürü



‹yi bir koleksiyon-
cu olabilmek için seçi-
lebilecek birçok alan
var asl›nda. Tespihten
kelebe¤e, madalyon-
lardan pula kadar
birçok dalda koleksi-
yona sahip olmak
mümkün. Koleksiyon
sahibi olmak seçilen
bir dalla ilgili örnekleri
toplay›p bir torbaya
doldurman›n çok ötesinde bir anlam
tafl›yor. Sahip oldu¤unuz bir pul ko-
leksiyonunda yer alan, “Münih Olimpi-
yat›” hat›ras› için ç›kar›lm›fl bir seriden
yola ç›karak o döneme ait sosyal ve
kültürel hayat›n izini sürmek, seride
resmine yer verilen sporcular› tan›-
mak, sahip oldu¤unuz tespihlerin
hangi a¤açtan yap›ld›¤›n› bilmek, bu
a¤ac›n nerelerde yetiflti¤ine veya ya-
p›l›fl tekniklerine vâk›f olmak gerçek
ve bilinçli bir koleksiyoncu olabilmenin
belki de ilk ad›mlar› olacakt›r. Konuy-
la ilgili ulusal ve uluslararas› literatürü
takip etmek, ilgili dernek ve kulüplere
üye olmak, dünyan›n dört bir taraf›nda
bu ifle gönül vermifl kiflilerle yaz›fl-
mak, de¤ifl-tokufl yapmak sizi yaflad›-
¤›m›z dünyan›n durmak bilmeyen tra-
fi¤inden kurtar›p -belki bir nebze- ne-
fes alman›z› sa¤layacakt›r. 

Antik Roma tarihinin ünlü ismi Se-
zar, filmlere dahi konu olan yönlerinin
d›fl›nda çok az bilinen bir özelli¤e de
sahip. O para koleksiyonculu¤u tarihi-
nin ayn› zamanda bilinen ilk bafllang›ç
ismini oluflturuyor. Ayn› zamanda ün-
lü Romal› komutan Cn. Pompeius

Magnus da ilk para koleksiyonerleri-
nin aras›nda say›labilir. Dünya da Ro-
ma zaman›na kadar uzanan bu u¤rafl
(nümizmatik) bizde ancak 20.yüzy›lda
müzelerde bafllayabiliyor.

Asl›nda hayat›m›za renklendire-
cek yaflama bak›fl aç›m›z› de¤ifltire-
cek bir koleksiyonla u¤rafl›rken ayn›
zamanda kendi içinde bir disiplini
olan, önemli bir bilim dal›yla da u¤-
raflm›fl oluyoruz: Nümizmatik.

Nümizmatik; Frans›zca’da sikke
ve madalyonlar›n tarihi ve tan›m›yla
u¤raflan bilim dal› için verilmifl bir
isim. Merak edenler için söyleyelim
kelime kökünü eski para anlam›na
gelen Lâtince “nomizma” kelimesin-
den al›yor. Bu konuda yap›labilecek
araflt›rmalar için elinizde tuttu¤unuz
koleksiyon parçalar›n›n ham madde-
si önemli bir avantaj sa¤l›yor. Y›llara
âdeta meydan okuyan madenî para-
lar›n alafl›mlar›ndan, a¤›rl›klar›na ka-
dar birçok teknik bilgiye sahip de
olabilirsiniz. Ayr›ca üzerinde yer alan
ikona ve amblemlerden, ç›kt›¤› top-
luma ait dinî ve kültürel kodlara ula-
flabilmek mümkün. 

Madenî veya
kâ¤›t paralar›n d›fl›n-
da madalyalar, ma-
dalyonlar,niflanlar ve
hatta jetonlarla bile il-
gileniyorsan›z nümiz-
matik ile u¤rafl›yorum
diyebilirsiniz. Çünkü
tüm sayd›klar›m›z, bu
bilimin dallar›n› olufl-
turmaktad›r. 

E¤er konuda bir
çal›flma yapmay› düflünüyorsan›z,
önce elinizin alt›ndaki paralardan
bafllamak gerek. Tedavülde kullan›l›-
yor olsalar bile biriktirme ve özenle
saklama disiplini edinebilmek için
mevcutlardan bafllamak en ideal ola-
n›. Her ülkeden bir iki paraya sahip
olmak çok fazla önem arz etmez.
Önemli olan bir seriye sahip olabil-
mektir. Her ülkenin serisini takip et-
mek zor ve maliyetli bir u¤rafl olaca-
¤›ndan bu konuda yaflad›¤›m›z yere
ait paralardan bafllamak bize önemli
faydalar sa¤layacakt›r. Mevcutlar›
toparlamay› sak›n küçümsemeyin.
Bunu zaman›nda hiç kimse yapma-
d›¤›ndan bugün için “komple ve çil
olarak Türkiye Cumhuriyeti madenî
paralar›n›n tam bir koleksiyonu he-
men hemen hiç kimsede yoktur” de-
nilmektedir. Emek verece¤imiz süre
ve bütçe artt›kça geçmifl y›llara Os-
manl› dönemi paralar›na geçifl yapa-
biliriz. Osmanl› dönemi denince –an-
tika tan›m›na girece¤inden– bir-
denbire heyecanland›¤›n›z› hissede-
biliyorum. Gereksiz yere heyecan
yapmayal›m, çünkü bu konuda yasal
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Koleksiyonculu¤u
Nümizmatik ve Para

Koleksiyonculu¤u
Adem Yamaç*

Koleksiyon, sözcük köken olarak Frans›zca collection sözcü¤ünden gelmedir ve Türkçe’de de
koleksiyon olarak kullan›lmaktad›r. Koleksiyon sözcük anlam› olarak; “ö¤renme, yarar
sa¤lama veya zevk amac›yla bir araya getirilmifl ve özelliklerine göre s›n›flara ayr›lm›fl

nesnelerin bütünü, derlem” anlam›na gelmektedir.
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s›n›rlamalar yeterince fazla. Cumhu-
riyet öncesi tan›m›na giren her sikke-
nin veya paran›n sat›fl›, kiflilerden ki-
flilere devri Tabiat Varl›klar›n› Koru-
ma Kanununa tâbi. Peki bu ne de-
mek? Osmanl› Padiflahlar›ndan Ab-
dülmecit, Abdülaziz, V. Murat, II. Ab-
dülhamit, V. Mehmet Reflat ve Vah-
dettin’e ait ayn› ça¤daki sikkeler, bu
Yasaya göre tescile tâbi olmaks›z›n
yurt içinde al›n›p sat›labiliyorlar. Ka-
nunda belirtilen bu padiflahlar d›fl›n-
daki dönemlere ait sikkelerin tescil
ifllemine tabi tutulmaks›z›n yurt için-
de al›n›p sat›lmas› yasakt›r. Elinize
geçen herhangi bir sikkeyi koleksiyo-
nunuza kat›vermek sizi yasal anlam-
da s›k›nt›ya sokabilir.

Koleksiyonunuz ve sizlerin bu ko-
nudaki tecrübeleri y›lland›kça yurt d›-
fl›ndaki konuyla ilgili sivil toplum ku-
rulufllar›n› takip etmek bir mecburiyet
hâlini alabilecek. Özellikle Amerika,
Kanada ve ‹ngiltere söz konusu alan-
da oldukça yayg›n bir ilgiye sahip.
Fuarlar, müzayedeler, de¤ifl-tokufl
organizasyonlar›, konuyla ilgili panel-
ler, seçmeli nümizmatik dersleri ...vs.

Kurulan dernek ve kulüplerin
üyeleri yüzbinlerle ifade ediliyor. Üye
olunan derne¤in etkinliklerini takip
etmek,okumak ve devaml› araflt›r-
mak çok önemli. Dünyan›n en büyük
koleksiyonlar›n›, sahiplerinin de¤eri-
ni anlama konusunda yeterli bilgiye
sahip olmad›¤› için yok pahas›na
devretti¤i nadide parçalar süslüyor.

Hayat›m›z›n amac› haline getirdi-
¤imiz koleksiyonlar peflinde koflma-
sak bile, çocuklar›m›z için büyüdükle-
rinde devam ettirmelerini sa¤layabile-
ce¤imiz bir koleksiyon mutlaka olufl-
turmal›y›z. Bir çocu¤un, anne ve ba-
bas›n› ebeveyn yüzünün –kimli¤inin–
d›fl›nda tan›yabilece¤i, anne ve baba-
s›n›n duygu dünyas›na yolculuk yapa-
bilece¤i en do¤ru alanlardan biri, bu
konuda çocuklar›m›za devam ettirme-
si için devredece¤imiz koleksiyonlar
olsa gerek. 1960’l› ve 1970 ‘li y›llarda
benim için bir araya getirilmifl pullara,

madenî ve kâ¤›t paralara, onlarla ilgi-
li al›nan notlara bakt›kça çocu¤um
için toplad›¤›m parçalar gözümde
baflka bir anlam kazanabiliyor. Türki-
ye’de para koleksiyonculu¤unun ge-
liflmekte oldu¤unu söylemek çok zor.
Küçüklü¤ümüze ait an›lar›m›zda, ya-

fl›t›m›z hemen hemen herkesin bu ko-
nuda bir u¤rafl› oldu¤una flahit olur-
duk. fiu an için sözkonusu ülkelerle
karfl›laflt›r›lmayacak ölçüde çok az
say›da insan taraf›ndan para ve hat›-
ra para toplanmaktad›r. 

Hat›ra paralar, toparlanmas› gele-
cek kuflaklara devredilmesi anlam›n-
da en az emek isteyen bir dal. Güncel
hat›ra paralar Darphane taraf›ndan
özel günler an›s›na bas›lmakta ve al-
mak isteyenlere verilmektedir. Hat›ra
para konusunda bir koleksiyon olufl-
turmak istenirse Darphane Genel Mü-
dürlü¤ü Koleksiyon Servisine üye olu-
narak her ç›kan hat›ra paradan haber-
dar olunabilir. Darphanenin üretti¤i ha-
t›ra paralar ve hat›ra madalyonlar mu-
hafazal› plâstik kapsüllerde elinize
geldi¤inden korumas› ve saklamas›
da son derece kolay olabilmektedir. 

Profesyonel para koleksiyonuyla
ilgilenmek isteyenler için bilinmesi
gereken en temel bilgi toplanacak
paralar›n çok temiz ve çil (yeni ve
parlak) olarak bulunup saklanmas›-
d›r. Para devaml› kullan›m hâlinde
elden ele dolaflt›¤› için çil para bul-

mak bazen çok zor hatta imkâns›z
olabilmektedir. Ve paran›n de¤erini
belirleyen temel unsurlardan biri az
bulunur olmas›ndan daha çok, temiz
ve çil olmas›d›r diyebiliriz. Di¤er bir
de¤er unsuru; koleksiyonun tüm seri
hâlinde tamamlanm›fl olmas›d›r. Ara-
da eksikleri oldu¤u bölük pörçük ko-
leksiyonlar›n de¤eri azal›r. 

Sultan Vahdettin’in emrindeki as-
kerlerden birine sordu¤u “Ne iflle
meflgulsün?” sorusuna karfl›l›k ald›-
¤› “Vaktimizin tamam›n› askerlik al›-
yor” cevab›na karfl›l›k söyledi¤i söz
akl›mdan hiç ç›kmaz. Ne iflle meflgul
olursan›z olun -geçiminizi neyle sa¤-
larsan›z sa¤lay›n- mutlaka u¤raflt›¤›-
n›z ek bir u¤rafl olsun. Hemen he-
men her Osmanl› sultan›n mutlaka
emek verdi¤i bir dal oldu¤unu da
görmekteyiz. Bazen karfl›m›za bes-
tekâr, bazen bir flair, bazen bir ma-
rangoz olarak ç›karlar. Bizlerin de
gündelik telâflem›z›, stres ve yorgun-
lu¤unu üzerimizden alacak bize yeni
ufuklar ve yeni bir dünya sunacak
u¤rafl ve meflgalelere kendimizi ver-
memiz, y›pranan ruhumuzu yenile-
mek için belki de bir zorunluluk. 

Dergimizin bu say›s›ndaki kapak
konusunun Yeni Türk Liras›. Önü-
müzdeki dönem madenî paralar›n
art›k hayat›m›zda önemli bir yer kap-
layacak olmas›ndan dolay› para ko-
leksiyonculu¤u gibi bir konuyu iflle-
mek istedin. Fakat bu u¤rafl bazen
bir spor dal›, bazen edebiyat›n seç-
kin bir alan›, bazen sanat›n engin
deryas›nda kendimizi bulabilece¤i-
miz bir u¤rafl da olabilir. Yeter ki u¤-
raflmaktan ve emek vermekten zevk
alabilece¤imiz bir alan olsun. Yeter ki
örnek olmakla, yetifltirip e¤itmekle
mükellef oldu¤umuz çocuklar›m›za
farkl› bir dünyan›n kap›s›n› aralaya-
bilelim. ‹flten ç›k›p eve yorgun arg›n
kendimizi att›¤›m›zda ilgilenemedi¤i-
miz, vakit ay›ramad›¤›m›z çocuklar›-
m›zla aram›zda oluflan kopuklu¤u,
onlarla birlikte emek verebilece¤imiz
ortak bir u¤raflla gidermifl olal›m.

Hayat›n amac› haline getirmeden
sevdiklerimizle ortak paydalar olufl-
turabilmek ad›na yap›lacak her u¤-
rafl, kalplerden kalplere bulaflacak
ortak bir huzura dönüflecektir. ■
* ‹dari ‹fller Müdürlü¤ü
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Tarih Yolculu¤u

Bu yaz› asl›nda üç
farkl› yaz› konusunu da
içinde bar›nd›rmakta-
d›r. Bunlardan birincisi
tarihte ilk kâ¤›t paran›n,
di¤eri ise tarihte ilk ma-
denî paran›n bas›m› ve
geliflimi. Bir di¤er yaz›
konusu da –madenî ve-
ya kâ¤›t olarak bas›l-
m›fl bulunan– hat›ra
paralarla ilgili olabilece-
¤ini belirtmek gerekir. 

Tarihî süreçte, de-
¤ifl-tokufl (trampa) eko-
nomisi sonras› ilk madenî paralar›n or-
taya ç›k›fl› ile –ticarî hayat›n yo¤un
olarak yafland›¤› dönemlerde– kâ¤›t
paralar›n ortaya ç›k›fl› aras›nda do-
kuzyüz seneyi aflk›n bir zaman dilimi
oldu¤unu görüyoruz. Ve her birinin bir-
birinden farkl› ihtiyaç sebepleri ve ge-
liflim süreçlerine flahit olmaktay›z. Ay-
n› fley, hat›ra paralar›n bas›m› için de
sözkonusu. O yüzden biz yaz›m›zda
mümkün oldu¤unca hat›ra paralar ko-
nusuna girmeden madenî ve kâ¤›t pa-
ran›n tarihî serüvenine k›sa bir seyir
yapmay› düflündük.

DÜNYA TAR‹H‹NDE PARA
Hepimizin bildi¤i gibi M.Ö 7. yüz-

y›lda bir Anadolu Medeniyeti olan
Lidyal›lar’›n paray› icad›ndan önce
ticarî hayat tamamen de¤ifl-tokufl
hukukuna göre flekillendirilmiflti.
Anadolu ilk paran›n icad›n›n adresi
olmas›n›n yan›nda, bu konuda bir il-
ki de beraberinde tafl›yor. Dünyan›n
ilk büyük darphanesi Fatih Sultan

Mehmet taraf›ndan ‹stanbul Simkefl-
hane’de kurulmufltur. 

Peki kâ¤›t paran›n dünyada ilk
prati¤i nas›l olmufl? Bu konuda son
dönem dünya ekonomisinin bafl ak-
törlerinden biri olan Çin’in ön plana
ç›kt›¤›na flahit oluyoruz. Kâ¤›d› ilk bu-
lan ülke olup da, ilk kâ¤›t paray› kul-
lanmamak mümkün olmasa gerek.
Çinlilerin M.S 8.yüzy›lda kulland›klar›
kâ¤›t para öncesinde bir de deri para
kullan›mlar› var. M.Ö 118 y›l›nda deri
para, ticarî hayat›n içinde madenî pa-
ralarla birlikte kullan›mdaym›fl. Kâ¤›t
paran›n bat›daki ilk kullan›mlar› ise,
17. yüzy›l›n sonlar›nda Amerika’da ve
‹ngiltere’de ortaya ç›kar.

OSMANLI’DA PARA
Osmanl›’n›n kurulufl tarihlerine

bakt›¤›m›zda kendilerine ait bir para-
n›n varl›¤›n› göremiyoruz. Daha çok
Selçuklularla ‹lhanl›lar, ‹ranl›lar ve
Venediklilere ait paralar ticaret haya-
t›nda aktif olarak yer almaktad›r. Os-

manl› Devletine ait ilk
sikkelerin Orhan Gazi
taraf›ndan 1326 y›l›n-
da Bursa’da döktürül-
dü¤ünü görüyoruz.
Akçe biliyorsunuz, kü-
çük para demektir ve
bu yüzden bast›r›lan
ilk paralara akçe ad›
veriliyor. Daha sonraki
dönemlerde de “pul”
ve “mang›r” isimlerini
tafl›yan, bir nevi döne-
min kurufllar› tedavüle
ç›k›yor...

Osmanl›’da ilk kâ¤›t para, Tanzi-
mat döneminde yaflayan yo¤un re-
formlar› finanse etme ihtiyac›ndan yo-
la ç›k›larak tedavüle konuluyor. Bunla-
r› kâ¤›t para olarak kabul etsek de bu
paralar, “Kaime-i Nakdiye-i Mutebere”
ad›n› tafl›yorlar. Yani, “Para Yerine
Geçen Kâ¤›t”. Bir nevi borç senedi ve-
ya hazine bonosu hüviyetindeler. Bel-
ki de ilginç bir ayr›nt›, bu paralar mat-
baa bask›s› yerine elle yap›lm›fl resmî
mühür tafl›yan de¤erli kâ¤›tlar olarak
piyasada dolafl›yor. Kaime; uzun kâ¤›-
da yaz›lan buyruk ve “bir fleyin yerini
alan” anlamlar›n› tafl›yor. Bu sadece
mecâzi anlamda konulmufl bir isim de-
¤ildi. Gerçekten ‹kâmeler uzun kâ¤›t
üzerine uzunlamas›na yaz›lan buyruk-
lardan olufluyordu. Karfl›l›¤› olmadan
ç›kar›lan bu kâ¤›tlar›n para yerine kul-
lan›lmas› amaçlan›yordu. Fakat unu-
tulan bir fley vard›. Bunlar elle yaz›l-
m›fllard› ve taklitleri bir anda ortal›¤›
kaplay›verdi. Sonraki dönemlerde de
kaimeler bekleneni sa¤layamay›nca

Paran›n ve Türk Liras›’n›n

Tarih Yolculu¤u
‹brahim Usul*

Osmanl›’da ilk kâ¤›t para, Tanzimat döneminde yaflayan yo¤un reformlar› finanse
etme ihtiyac›ndan yola ç›k›larak tedavüle konuluyor. Bunlar› kâ¤›t para olarak kabul

etsek de bu paralar, “Kaime-i Nakdiye-i Mutebere” ad›n› tafl›yorlar.
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tedavülden kald›r›ld›lar. Sonra da Be-
yaz›t meydan›nda padiflah huzurunda
atefle verildi.

‹ttihatç›lar da savafl masraflar› ge-
rekçesiyle ayn› yola baflvurdular. Sa-
vafl giderlerini karfl›lamak için 150
milyon frankl›k alt›n karfl›l›¤› kâimele-
ri piyasaya sürdüler. Kanuna göre
bunlar her yerde geçecekti. Buna uy-
mayanlara para cezas› uygulanacak-
t›. Yeni kâimeler Avrupa’daki kâ¤›t pa-
ralara benziyordu. Bir ve befl liral›k
olarak bast›r›lm›flt›. Osmanl› Bankas›
taraf›ndan ç›kar›lan bu banknotlar
“evrak-› nakdiye” olarak bilinir ve
Cumhuriyet dönemine intikal ederek
Cumhuriyet sonras› ilk kâ¤›t pa-
ra olarak da tedavülde kal›r.

CUMHUR‹YET SONRASI
Orta ö¤retimde tarih dersle-

rinde gördü¤ümüz ka-
dar›yla, Os-
manl› Devleti-
nin bafl›na ge-
çen padiflahla-
r›n ilk icraat›-
n›n, tahta ge-
çer geçmez
kendi ad›n› ve
resmini tafl›yan paralar
bast›rmak oldu¤unu,
zannediyorum he-
pimiz hat›rlar›z. Pa-
ra bas›m›; gerek ta-
rihte, gerekse bu-
gün bas›ld›¤› dev-
letin bir nevi ege-
menli¤ini simgele-
mektedir. Belki
“Cumhuriyet Son-
ras›” bafll›¤›n› tafl›-
yan bu bölümün d›-
fl›na ç›km›fl olaca¤›z ama paran›n
egemenlik ve ba¤›ms›zl›k sembolü
oldu¤unu gösteren en önemli tarihî
olay, Emevî Devleti hükümdar› Ab-
dülmelik Mervan ile Bizans Devleti
aras›nda yaflanm›flt›r. ‹ki devlet ar-
as›nda var olan tüm –s›radan– ya-
z›flmalarda Bizans Devleti, Mer-
van’›n bir tür kimlik göstergesi olarak
kullan›ld›¤› ayetlerin ve peygamber
isminin kald›r›lmas›n› talep eder. Ak-
si taktirde, ‹slâm ülkelerinde dolaflan

Bizans paralar›n›n üzerinde pey-
gamber ad›n› ve ona inananlar› kü-
çük düflürücü amblem ve yaz›lara
yer verece¤i tehdidinde bulunur. Bu
tehdit üzerine Emevî Devleti ba¤›m-
s›zl›¤›n›n ve egemenli¤inin gerçek
bir göstergesi olarak, kendi devlet
paras›n› basmaya karar verir. 

Görüldü¤ü gibi Cumhuriyet döne-
mine ait paralar›n bas›lmas› da bu
yönüyle ayr› bir önem tafl›maktad›r.
‹lk madenî paran›n 1924 y›l›nda, ilk
kâ¤›t paran›n ise 1925 y›l›nda bas›-
m›na karar verildi. Bu ad›mlar, savafl

meydanlar›nda kazan›lan egemenli-
¤in, siyasal anlamda da bir nevî tas-
diki anlam›na geliyordu. 

‹lk banknotlar›m›z 1, 5, 10, 50,
100, 500 ve 1.000 liradan oluflurken,
ilk madenî paralar›m›z da 100 Para,
2,5 Kurufl, 5 Kurufl ve 10 Kurufl ol-
mak üzere dört çeflit paradan oluflu-
yordu. Bas›lan ilk banknotlar 1928
y›l›nda gerçeklefltirilen harf devri-
minden önce piyasaya sunuldu¤un-
dan, metinler Osmanl›ca, kupür de-

¤erleri ise Frans›zca olarak haz›rlan-
m›flt›r. Madenî para bas›m›nda; 

1925 y›l›nda 25 Kurufl, 100 Kurufl ve
1 Lira.
1935 y›l›nda 1 Kurufl ve 50 Lira. 
1940 y›l›nda 10 Para. 
1960 y›l›nda 2,5 Lira. 
1974 y›l›nda 5 Lira. 
1981 y›l›nda 10 Lira, 
1984 y›l›nda 20 Lira, 50 Lira, 100 Lira
1985 y›l›nda 25 Lira, 
1989 y›l›nda 500 Lira
1990 y›l›nda 1.000 Lira
1991 y›l›nda 2.500 Lira
1992 y›l›nda 5.000 Lira
1994 y›l›nda 10.000 Lira
1995 y›l›nda 25.000 Lira
1996 y›l›nda 50.000 Lira
1999 y›l›nda 100.000 Lira
2002 y›l›nda ise 250.000 Liran›n te-

davüle ç›kt›¤›n› görü-
yoruz. 

Böylece milletimiz,
egemenlik ve ba¤›m-
s›zl›k konusunda ne
kadar hassas oldu¤u-
nu bol s›f›rl› sembom-
lerle yedi cihana ispat
etmifl oluyordu. (!)
Banknot bas›m tarih-
lerimize ve bas›m de-
¤erlerine hiç girmeye-
lim. Çünkü epeyce bir
yer kaplayaca¤›n› dü-
flünüyorum. Cumhuri-
yetin kuruluflundan

günümüze kadar 7 emisyon1 gru-
bunda 21 farkl› de¤erde, 114 ayr›
düzende banknot bast›r›larak kulla-
n›ma sunulmufl. Hatta ilk zamanlar-
da yabanc› ülkelerde bas›m çal›fl-
malar› yap›l›rken, ilk ad›mlar›na
1930’lu y›llarda bafllanan ve ancak
1958 y›l›nda gerçekleflebilen Bank-
not Matbaam›zla da, yedi cihana öz-
gürlük ve egemenli¤imizi hayk›rma-
ya devam etmifliz. (!) ■

D‹PNOT
1. Devlet taraf›ndan para, senet ve tahvil ç›-

karma, piyasaya sürme. Türk Dil Kurumu 

* ‹dari ‹fller Müdürü
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‹nsanî Boyutu

Beden dili, ortaya ç›kard›¤›-
m›z ses ve mimiklerimizin hat-
ta duygu ve hareketlerimizin
iletiflim halinde oldu¤umuz kifli
taraf›ndan yorumlanma flekli-
dir. Beden dili deyince, insanla-
r›n yüz flekli, vücut duruflu ve
el hareketleri gibi davran›fllar›n
bütününü düflünmek gerekiyor.
K›sa bir tan›mdan sonra yaz›-
n›n bafl›nda hemen flunu söy-
lemeliyim ki; yaz›n›zdaki amaç,
ne “beden dili”nin art›k popü-
lerleflen yüzünü parlat›p yü-
celtmek; ne de, külliyen inkâr
etme çabas›na girmektir. Be-
flerî iliflkilerimizde var olmas› gereken
insanî boyutu gözard› etmeden beden
dili ile ilgili tespitlerde bulunabilmektir. 

Aile fertlerimizle var olan hukuku-
muzu, ifl hayat›nda kurdu¤umuz ilifl-
kileri s›¤l›ktan kurtarabilmenin yolu,
flüphesizki beden dilini amaç olmak-
tan ç›kar›p, sa¤l›kl› iliflkilerimize araç
k›lmaktan geçecektir. 

Antropoloji dersi alanlar hat›rlaya-
cakt›r ki; insan› di¤er canl›lardan ay›rt
eden özellikler sözkonusu oldu¤unda
ilgili bilim dal›na göre çeflitli tan›mlar
yap›l›r. Bunlar aras›nda, “insan gülen
bir varl›kt›r”, “insan sosyal bir varl›kt›r”
ve “insan düflünen bir varl›kt›r” (ki her
düflünce insanda bir duygusal tepki-
ye sebep olur) gibi tan›mlarla karfl›la-
fl›r›z. Bu tan›mlar insan› tan›mlamak-
tan uzak. Sadece ilgili bilim dal›n›n

araflt›rma s›n›rlar›n› belirler. Bu ta-
n›mlardan yola ç›karak flu sonuca
ulaflmak mümkündür. Bizler her iliflki
çeflidinde görülenin, duyulan›n ve se-
zilenin ötesinde birçok faktörün bile-
fleniyle sosyal hayat›m›z› sürdürürüz.
Duygular› olan düflünen bir varl›k olu-
flumuz, karfl›l›kl› iliflkilerimizi robotla-
ra özgü mekanik hareketlerden uzak
tutan en büyük özelli¤imizdir. 

• Bak sen fluna! Benim gibi bacak
bacak üstüne att›. Demek ki beni
perdelemeye çal›fl›yor.

• Yakalad›m iflte.! Konuflurken el-
lerini masan›n alt›nda tutuyor. De-
mek ki saklad›¤› bir fleyler var. 

• Elini burnuna götürdü. Yalan m›
söylüyor acaba?

Yok, sa¤ yukar› bakt›, görsel ta-
sar›m yap›yor. Yok, karfl›ya bakt›

duygusal sentez yap›yor. Yok,
flunu yapt›, yok bunu yapt› tü-
ründen beden dili tespitlerine
tak›l› kalmak ve do¤ru bile ol-
salar bu davran›fllarla sosyal
hayat›m›z› kurgulamak, insa-
n› ve insanî iliflkileri mekanik
bir düzeye çekmekten baflka
bir ifle yaramayacakt›r.

Tüm bunlara karfl›n; kimi
bilim dallar›nda ve baz› özel
konularda beden dilinden ifl-
levsel olarak yararlan›l›r. Ör-
ne¤in istihbarat çal›flmalar›yla
ilgili sorgulamalarda kullan›-
lan metodlar sonras›nda, in-

san›n iradesi d›fl›nda gösterdi¤i be-
densel reflekslerin ya da duygusal
tepkilerin bu meslekte uzmanlaflan
kifliler için bir veri oluflturdu¤u bilim-
sel araflt›rmalarla da tespit edilmifltir.
Gerçe¤i saklaman›n duygusal bask›-
s›yla, gözbebeklerimizin küçülmesi
gibi fiziksel tepkiler verebiliyoruz.
Sorguya kat›lan kiflinin giydi¤i elbi-
senin rengi, sorgulamada zanl› ile
aradaki mesafenin ölçüsü, bedensel
temas›n flekli (omuza konulan el gi-
bi) önem arzedebiliyor.

Hatta filmlerinden hat›rlayaca¤›-
m›z “iyi polis kötü polis” yaklafl›mlar›
da belli bilimsel veriler ›fl›¤›nda flekil-
lenmifltir. Veya çocuk pedagojisinde
beden dilinin olumlu sonuçlar›n› hiç
kimse inkâr edemez. (Yalan söyledi-
¤i zamanlarda “Yalan söylemiyorsun

Beden Dili ve

‹nsanî Boyutu

Ekrem fiahin*

Beden dilini kendimize özgü bir araç olarak kullanmay› baflarabilirsek yararl›d›r.
Onu hayat›m›z›n amac› olmaktan ç›karmal›y›z. Onu kendimizi ifade edebilmenin,

kendimizi en güzel bir flekilde anlatabilmenin, kulland›¤›m›z kelimeleri ya da
cümleleri en güzel flekilde bedenen destekleyebilmenin arac› haline getirebildi¤imiz

sürece; beden dilini günlük hayata tafl›yabiliriz. 



Kiflisel Geliflim

ALBARAKA TÜRK 17

de¤il mi?” diye sordu¤unuzda, dört
yafl›ndaki k›z›m hâlâ iki eliyle a¤z›n›
kapatmaya çal›flabiliyor.)

Uluslararas› siyasette bacak ba-
cak üstüne atm›fl bir yabanc› liderin
karfl›s›nda, iki ellerini önünde birlefl-
tirmifl, boynu bükük bir Türk liderini
kim görmek ister. Hiç kimse. Kuzey
Amerika ve Bat› Avrupa ülkelerinde,
bir sosyal bilim disiplini alt›nda, kendi
liderlerinin beden dilini belirleme ça-
l›flmalar›n›n ötesinde, di¤er ülke li-
derlerinin de beden dilleri incelene-
rek kriti¤inin yap›ld›¤›n› okumaktay›z.

Sadece Uluslararas› siyasette
de¤il, uluslararas› ticarî iliflkilerde de
kültürler aras›nda var olan beden di-
li farkl›l›klar›n› görmezden gelemez-
siniz. Bulgarlarla ticarî bir anlaflma
yapman›n öncesinde, her söyledi¤i-
nize bafllar›n› afla¤›ya do¤ru salla-
yarak cevap veriyorlarsa, bunun as-
l›nda kendi kültürlerinde, “Hay›r!”
anlam›na geldi¤ini bilmeniz gereki-
yor. Sri Lanka veya Hindistan’da se-
vimli buldu¤unuz çocuklar›n bafl›n›
okflayamazs›n›z. Çünkü bu onlar›n
ruhlar›na bir hakaret say›lacakt›r.
‹talyan bir ifl partneriniz sizi yeme¤e
ç›kard›¤›nda “Nas›l buldun, be¤en-
din mi?” diye sorarsa, bir elinizin tüm
parmak uçlar›n› birlefltirerek (çok
güzel manas›nda) afla¤› yukar› sal-

layamazs›-
n›z. Çünkü
bu hareket
‹ t a l y a ’ d a ,
“Ne z›rval›-
yorsun, ne
konuflup du-
ruyorsun! ”
m a n a s › n a
gelecekt i r.
Ya da Uzak-
d o ¤ u ’ d a
uzun za-
mand›r sizi
görmedi¤in-
den dolay›
dil ç›karan
bir partneri-
niz olursa
farkl› anlam-

lara yoramazs›n›z. Japonya’da çal›-
fl›yorsan›z her iste¤inize evet denil-
mesi, fakat isteklerinizin bir türlü ya-
p›lmamas›na flafl›rmay›n. Çünkü on-
lar, sizin yüzünüze hay›r diyemeye-
cek kadar, size sayg› gösterdiklerini
düflünürler. 

K›saca uluslararas› iliflkilerde
sözlerimiz kadar, beden dilimiz de ön
plâna ç›kmak zorundad›r. Çünkü al-
g›lad›¤›m›z her fley, önce befl duyu
organ› arac›l›¤›yla duyumlafl›r ve bu
duyumsamadan sonra bilgiye ve dü-
flünceye dönüflür. 1970’li y›llardan
bu yana yap›lan bilimsel araflt›rma-
lar; bir mesaj›n toplam etkisinin yak-
lafl›k %7’sini kullan›lan kelimelerin,
%38’ni sesimizin ve %55’ini de sözel
olmayan ö¤elerimizin oluflturdu¤unu
gösteriyor. Karfl› tarafa ulaflt›rd›¤›-
m›z her kelime ve her sesi % 55’lik
bir ek destekle güçlendirebiliriz.
Müflterimize vermemiz gereken bir
hesap cüzdan›n›, “Buyurun efendim.
Hay›rl› olsun” diyerek önüne b›rak-
makla, “Buyurun efendim. Hay›rl› ol-
sun” derken, buna bir de samimi to-
kalaflma ekleme, aras›ndaki s›cakl›k
fark›n› ve duygu al›flveriflini hiç kim-
se inkâr edemez.

Beden dili ile ilgili tüm do¤rulara
ve tespitlere ra¤men, ben en sa¤-
l›kl› iliflkinin söz, jest ve mimi¤in ol-
mad›¤› bir dünyada kurulabilece¤i-
ne inan›yorum. En yak›n dostlar›-
n›zla eflinizle veya çocu¤unuzla
olan diyaloglar›n›zda çok fazla söze
ve mimi¤e gerek yoktur. Yak›nlar›-
m›zla kurulan iletiflimde, gözümü-
zün içine bak›larak ne söylemek is-
tedi¤imizi anlatabilmek mümkün
olabilmektedir. Aran›zda kurulan
duygusal ba¤, “sözleri” kifayetsiz k›-
lar. Hatta bazen susmak bile, ko-
nuflmaktan çok daha fazla fley an-
latabilir. Yeterki arada bir sevgi ve
gönül ba¤› kurulabilsin. Karfl›l›kl›
konuflmalar›m›zda; i¤reti olmayan,
kendimize yak›flan, özgün davra-
n›fllarda bulunmal›; yapmac›kl› jest
ve mimikler yerine, do¤al davran›fl-
lar›m›z› göstermeli; aç›kças›, “sami-
mî” olmal›y›z. 

Beden dilini kendimize özgü bir
araç olarak kullanmay› baflarabilir-
sek yararl›d›r. Onu hayat›m›z›n ama-
c› olmaktan ç›karmal›y›z. Onu kendi-
mizi ifade edebilmenin, kendimizi en
güzel bir flekilde anlatabilmenin, kul-
land›¤›m›z kelimeleri ya da cümleleri
en güzel flekilde bedenen destekle-
yebilmenin arac› haline getirebildi¤i-
miz sürece; beden dilini günlük ha-
yata tafl›yabiliriz. Bunun ötesinde bir
çaba; bizleri, çevremizdeki insanlar
hakk›nda su-i zann (kötü san›fl, kufl-
ku) da bulunmaktan kendimizi al›ko-
yamayacak, üzerimize bir türlü otur-
mayan yapmac›k söz ve davran›flla-
r›n sürükledi¤i bir paranoya içine so-
kacakt›r. ■

* Reklam ve Halkla ‹liflkiler, II. Müdür
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Bir Zenginliktir

Akl›ma her fley gelirdi
de, Kaptan Cousteau’nun o
efsanevî ekibiyle bir gün
yan yana gelebilece¤im hiç
akl›ma gelmezdi: Hem de
Uluslararas› bir deniz festi-
valinde… Hem de bir Üni-
versite salonunun kürsü-
sünde… Hem de sualt›
araflt›rmalar›m›z› birlikte
sunmak üzere...

3 Eylül 2004 Cuma günü bu
sat›rlar›n yazar› bu mutlulu¤u
yaflad›. 3 ay önceden organi-
zasyon direktörüne bu sözü ver-
mifltim ve paneldeki di¤er konuflma-
c›lar› da merak etmemifltim. Salona
girince gözlerime inanamad›m. Kür-
süde benim ad›m›n yan›ndaki isim-
leri önce alg›lamakta güçlük çektim.
Yoksa bu bir flaka m› diye de flaflk›n-
l›kla etraf›ma bak›nd›m.

Evet evet iflte! Cousteau’nun ne-
redeyse tüm uçuk projelerinin mima-
r› yafll› kurt Mühendis Andre Laman,
Calipso gemisinin kaptan› ve dal›fl
ekibi baflkan› Bernard Delemotte ve
di¤erleri. Ayr›ca Hayfa Üniversitesi,
Slovakya Üniversitesi, sualt› arke-
ologlar› ve di¤er sualt› araflt›rmac›la-
r›… Ne yaz›kki bu olay bas›nda ne-
redeyse hiç yer almad›. Çünkü o s›-
ralar tüm medya bir manken k›z›m›-

z›n bilmem kaç›nc› günübirlik aflk›na
ve “aya¤›n› yerden kescem senin”
diyen flark›c› k›z›m›z›n ön evlilik pro-
valar›na kilitlenmiflti. Ha, bir de Be-
fliktafl›n durumuna…

Oysa ben de saf saf zanneder-
dim ki, çocuklu¤umuzdan beri nefe-
simizi tutarak izledi¤imiz bu adamla-
r›n Türkiye’ye geliflleri olay olur.
Bunlar kameralarla saklambaç oy-
narken de yer yerinden oynar. Ney-
se ben de kürsüye ç›kt›m diye “mü-
naf›kl›k” etmeyeyim. Ama bu adam-
lar da ne kadar mütevaz›, içten ve
cana yak›nlar. Ayr›ca z›pk›n gibi ve
de gözleri çakmak çakmak. Sualt›
araflt›rmalar›na girmeden önce, su
üstünün peflrev bölümünde onlar,

denizin “kültür” taraf›n› bir gergef
gibi ifllediler. Ben de “zenginlik”
bölümünü bir kilim gibi dokuma-
ya çal›flt›m.

Onun için de, bu yaz›m›n te-
mas›n›, sadece bunun özetinin
bir bölümüne ay›rd›m. Yani bu-
gün sizinle sualt›na inmeyece-
¤iz. Sadece denizin üstünde bi-
raz dolaflaca¤›z. Bereket dergisi
editörleri, ileride bana yeni f›rsat-
lar verirlerse, o zaman sizi, mavi
derinliklere dald›raca¤›ma flimdi-
den söz veriyorum.

D‹YEL‹M K‹ ESK‹
ZAMANLARDASINIZ

Diyelim ki eski zamanlar›n birinde
yafl›yorsunuz ve bir gemi yapt›racak-
s›n›z. Ne yapars›n›z? Veya neleri
yapt›rman›z gerekir?

1) Da¤ veya ormandan önce uy-
gun a¤açlar› tespit edersiniz. Sedir,
yayla çam›, kestane, dut, tik, maun
v.b.

2) Bunlar› kestirip tomruk olarak
tersaneye nakledersiniz.

3) Bunlar› uygun kal›nl›klarda biç-
tirip, ›zgaralama sistemiyle kurutur-
sunuz.

4) Omurga, kaplama, direk, gü-
verte, ambar, derken geminin inflas›-
na bafllars›n›z.

Deniz 

Bir Zenginliktir

Mustafa Aydemir*

...denizlerini kullanamayan, denizlere egemen olamayan denizafl›r› ticaretler
yapamayan uluslar, ne yaz›k ki fakir kalm›fllard›r. Bu uluslar›n; zenginleflen

ve güçlenen di¤er denizci uluslar›n gitgide sömürgeleri ve de köleleri
olmalar› da do¤al ve kaç›n›lmazd›r. 
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5) Sonra donan›mlara s›ra gelir:
Halatlar, haritalar, yelken bezleri, se-
renler, kürekler, palangalar, armutlar,
babalar, çapalar, kalafatlar, boyalar
ve daha niceleri.

6) Sadece teknenin bronz çivileri
için bile; Anadolu ve K›br›s’tan bak›-
r›, ‹spanya’dan kalay› getirtmeniz
gerekir.

7) Sonra deneyimli personel. Dil
bilen, deniz bilen, ticaret bilen perso-
nel. Ve onlar›n yolculuk boyunca ihti-
yaçlar›. 

‹flte sadece bir gemi yap›m›n›n
etraf›nda oluflan bir y›¤›n meslek,
yarat›lan ekonomik hareketler ve ti-
carî art› katma de¤erler.

Ayr›ca zaman› ve mekân› do¤ru
kullanma ad›na, geliflen bilgi birikimi
ve deneyimler. Ve tekne denize aç›l-
d›ktan sonra da uluslararas› iliflkiler,
al›flverifller. Yani ithalat-ihracat, güm-
rükler, vergiler, uluslararas› deniz hu-
kuklar› ve daha birçok ticarî görgü ve
kültür zenginli¤i. Sadece gemicili¤i
teflvik etmek bile, bir ülkenin ekono-
misini nas›l da gelifltiriyor ve zengin-
leflmesine katk›da bulunuyor. Nas›l
da, bir y›¤›n mesleklerle, kalabal›kla-
r› istihdam edip, doyuruyor. 

DEN‹ZC‹L‹K B‹R DEVLET
POL‹T‹KASIDIR

Bunu böyle bildikleri için, Fenike
krallar› bütün gemici ve tüccarlar›n
gidecekleri ülkelerin krallar›na veril-
mek üzere, kraliyet mühürlü dostluk
ve güven mektuplar›n› da verirlerdi.

Bunun için Roma ‹mparatoru
Hadriyanus ‹kinci yüzy›lda “Bir im-
paratorun birinci görevi, ticaret yol-
lar›n› aç›k tutmak, ticaret ve rekabe-
tin önündeki tüm engelleri kald›r-
makt›r” demiflti. ‹spanya kral ve kra-

liçesi; Kristof
Kolomb’u,

denizafl›-
r› zen-
ginlikleri
gemiler-
le kendi
ülkeleri-

ne tafl›malar› için fi-
nanse etmiflti. Baha-
rat ve ipek yollar›na
karfl› bir alternatif
oluflturmak için, Ümit
Burnu’nun dolafl›lma-
s› da elbette ki bir
devlet politikas›yd›.

Bu nedenle Büyük
Petro, Petersburg’u
denizlere hâkim ola-
bilmek için kurmufl ve
burada k›za¤a koy-
durdu¤u gemilerle
denizlerde egemenlik
kurmufltur. Bunun
için önce Osmanl›
donanmas›n› periflan
etmifl, sonra bu gemi-
lerle tüm dünya de-
nizlerine aç›l›p, Rus-
ya’y› kabu¤undan ç›-
karm›flt›r.

Çünkü denizlerini
kullanamayan, deniz-
lere egemen olamayan denizafl›r› ti-
caretler yapamayan uluslar, ne ya-
z›k ki fakir kalm›fllard›r. Bu uluslar›n;
zenginleflen ve güçlenen di¤er de-
nizci uluslar›n sömürgeleri ve de kö-
leleri olmalar› da do¤al ve kaç›n›l-
mazd›r. 

Bu, tarih boyunca da böyle ola-
gelmifltir. 

Ama bu bir devlet politikas›d›r.
Deniz ve denizcilik politikalar› olma-
yan uluslar; çocuklar›n›, gençlerini
denizlerle buluflturamayan, sevdire-
meyen, bu ilgiyi gelifltiremeyen
uluslar; ne yaz›kki geleceklerinin de
tehlikede oldu¤unun fark›na vara-
mazlar.

PEK‹ DEN‹ZC‹L‹⁄‹N ÖNEM‹N‹
B‹ZLER NE ZAMAN
ANLAYACA⁄IZ?

Denizi görünce akl›na k›y› ya¤-
mas› ve inflaat dikmek gelen müte-
ahhidimizle, yine denizi sadece kar-
fl›s›nda rak› içilen bir su zanneden
“akl› evvellerimizi” saymazsak... Bu
ancak ciddî bir bilinçle olur. Denize

daha dikkatli bir bak›flla olur. Deniz-
cili¤i mesele etmekle olur.

Deniz ayr› bir kültür, ayr› bir zen-
ginliktir. Ne yaz›k ki, 3 taraf› denizle
çevrili koca bir ülkenin denizcili¤i Ta-
r›m ve Köy ‹flleri’ne ba¤l›d›r. Bu yan-
l›fl konumlanma; Osmanl› donanma-
s›n›n bafl›na, deniz yüzü görmemifl,
denize aya¤›n› sokmam›fl kiflileri;
son Osmanl› döneminde, Kaptan›
Deryalar olarak atayan, zihniyetten
hiç de farkl› de¤ildir, ve bu durumda
ekonomik yenilgi kaç›n›lmazd›r. 

Evet, denize verilecek önem
devlet politikalar›yla belirlenir, de-
mifltik. Bu rotalar›, devlet adamlar›
çizer ve uygular demifltik. Peki, bu
çok önemli Uluslararas› deniz kültü-
rü ve sualt› festivaline kaç devlet
adam›m›z ve politikac›m›z geldi bili-
yor musunuz?

‹flte söylüyorum flafl›rmay›n hiç.
Yani hiçbir kimse… Ne dersiniz?
Kurtulufl ümidimiz var m› sizce..? ■

* Profesyonel Dalg›ç
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Haberler

MALEZYA HUKUKUNDA FA‹ZS‹Z
BANKACILI⁄A ÖZEL KOD
UYGULAMASI

Malezya yüksek mahkemesi tara-
f›ndan uygulamaya konulan bir ka-
rarnameyle yüksek mahkeme ve di-
¤er mahkemelerde faizsiz bankac›l›k
ve “ticaret (muamelât) hukuku” ile il-
gili davalar için özel kod numaralar›
kullan›l›yor.

Burada amaç; faizsiz bankac›l›k
sektöründen yaralanan kifliler aras›n-
daki uyuflmazl›klar›n özel hükümler
çerçevesinde daha k›sa sürede çözü-
me kavuflturulmas›n› sa¤layarak, fa-
izsiz sistemin daha fleffaf bir nitelik
kazanmas›na katk›da bulunmakt›r.
Malezya merkez bankas› Bank Ne-
gara da bu sistem çerçevesinde ta-
mamlay›c› bir sorumluluk üstlenerek,
uyuflmazl›klar konusunda baflvurula-
bilecek özel bir Tahkim Kurulu olufl-
mas› için çal›flmakta olup söz konusu
uygulamaya destek vermektedir.

‹NG‹LTERE’DE YEN‹ B‹R FA‹ZS‹Z
BANKA AÇILDI

Albaraka’dan sonra ‹ngiltere’de
faizsiz bankac›l›k yapacak ikinci
banka “Islamic Bank Of Britian” is-
miyle aç›ld›. Bankan›n Genel Mü-
dürlü¤ü, Müslüman nüfusun yo¤un-

lukta oldu¤u Londra’n›n kuzeyindeki
Birmingham flehrinde bulunuyor.
Banka ilk flubesini de Londra’da
Edgware Road’da açt›. 140 milyon £
ödenmifl sermayeyle kurulan
bankan›n yetkilileri taraf›ndan yap›-
lan aç›klamada; ülkede yaflayan
yaklafl›k 1,8 milyon Müslüman ile
her y›l Ortado¤u’dan gelen onbinler-
ce Müslüman turistin potansiyel
müflteri kitlesi olaca¤› belirtildi.

YEN‹ B‹R FA‹ZS‹Z BANKA:
KUWAIT REAL ESTATE BANK

Gayrimenkul sektöründen gelen ve
faizli çal›flan Kuwait Real Estate
Bank (KREB), “faizsiz bankac›l›k” uy-
gulamas›na geçifl izni için Kuveyt Mer-
kez Bankas›’na resmen baflvuruda
bulundu. Banka geçen y›l fiilen faizsiz
bankac›l›k uygulamas›na bafllad›¤›n›
aç›klam›flt›. E¤er KREB gerekli izni
al›rsa bu, faizsiz bankac›l›¤a dönüflen
üçüncü banka olma özelli¤i tafl›yacak.

‹RAN’DA YABANCI SERMAYEL‹
‹LK FA‹ZS‹Z BANKA

‹ran’da aç›lan lisansl› ilk yabanc›
banka hükûmet yay›n organ› taraf›n-
dan kamuoyuna duyuruldu. ‹ran Mer-
kez Bankas› Baflkan› ‹brahim fieyba-
ni’nin yapt›¤› aç›klamaya göre; Stan-
dard Chartered Bank’a Kifl kentinde
bankac›l›k yapabilmesi için izin verildi.
Banka insan kaynaklar› konusunda
gerekli flartlar› yerine getirdi¤i zaman
bankac›l›k faaliyetlerine bafllayacak.

Kredi oranlar› düflük bankac›l›¤›n
‹ran’da sürdürülebilmesi için, üniver-
sitelerden uzmanlar›n da kat›laca¤›
bir dan›flma kurulunun oluflturulmas›
ve konuya merkez bankas› bünyesin-
de bir flekil verilmesi kararlaflt›r›ld›.

ORTADO⁄U SERMAYES‹N‹N
ALMANYA ÇIKARMASI

Cidde kökenli Albaraka Develop-
ment & Invesment Company tara-
f›ndan Almanya’da halka aç›lan Al-
Shurook Real Estate Invesment
Fund’un hisse arz›, 2004 y›l› Nisan
ay›nda 140 milyon Suudi Riyali talep
elde edilerek sonuçland›r›ld›. Hisse
arz›na beklenenden çok daha fazla
talep olmas› üzerine ifllemler öngörü-
len tarihten 2 hafta önce durduruldu.

Al-Shurook, Suudi Arabistan’›n
Riyad flehri civar›nda büyük bir bü-
yüme potansiyeline sahip olan kal-
k›nmaya yönelik projelere verdi¤i
destekle bilinmektedir.

Bu fon arz› son zamanlarda Alba-
raka’n›n Suudi Arabistan sermayesi-
nin d›flar›ya aç›l›m›n› sa¤layan ikinci
önemli çal›flmas› idi. Di¤eri, Al-Taw-
feek Telecommunications Fund,
Dar Al-Bayan For Real Estate De-
velopment adl› konut inflaat flirketi-
nin 140 milyon Suudi Riyali tutar›n-
daki hisselerini bu y›l Nisan ay›nda
halka arz etmiflti. ■

* Reklam ve Halkla ‹liflkiler
Kaynak: Islamic Banker

Dünyada Faizsiz Bankac›l›ktan

HaberlerÇEV‹R‹:

Ali Berber*
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Bayram Önerbay

Kelimeler iki konuda yan yana
gelmeyi bilmez. Biri ölüm haberi ve-
rirken, di¤eri bir dostunuzun arkas›n-
dan ona dair ortak duygu ve düflün-
celeri yazmaya çal›fl›rken. Birçok
kez, selamlaflt›¤›m, görüfltü¤üm hat-
ta kendime arkadafl k›ld›¤›m birçok
kiflinin ard›ndan O’nu en iyi anlatabi-
lecek kelimeleri –arkas›ndan dua
edercesine– dizmem gerekti. 

Bafllarda sevdi¤iniz arkadafllar›
kaybetmenin sizde ve çevrenizde
oluflturdu¤u duygusal boflluk yans›r
sat›rlara. Sonra yavafl yavafl ölüm ha-
t›rlan›r. Ölümün kaç›n›lmaz gerçekli¤i.
Önünüzde insanlar bir bir ebediyete
göç ederken dil ne söylerse söylesin
tek bir sat›r kal›r zihinlerde. “Kaç›n›l-
maz olan bir gün herkesi bulacak”. 

Bayram Önerbay’la her karfl›lafl-
mam›zda selâmlaflt›¤›m› hat›rl›yo-
rum. Çünkü o selâm vermeden geçi-
lebilecek bir insan de¤ildi. Yüzünde
tafl›d›¤› kendine has o seviyeli te-
bessümü, karfl›s›ndaki her yüre¤i
›s›tacak kadar s›cakt›. Mütevaz› bir
kiflili¤e sahip olmayan insanlara bile
ayna tutar, öfkeli yüzleri, çiçek açan

bahçelere dönüfltürürdü. Çünkü
O’nun boyuna posuna ra¤men tafl›-
d›¤› kibirsiz, riyas›z ruh hâli, karfl›-
s›ndaki her insan› etkisi alt›na al›rd›.
O iyi bir arkadaflt›, selâm›yla size se-
lâmet hissi veren ve sizden ayr›l›r-
ken yüzündeki tebessümü size b›ra-
kan samimi bir arkadaflt›. ‹fl hayat›-
n›n sahte yüzlerinden uzak, yapma-
c›k ifadelerinden habersizdi.

Albaraka Türk özelinde çal›flt›¤›-
m›z kimi yerlerin aile oldu¤una inan-
lardan›m. Bayram, bu Kurumda ifle
bafllad›¤›nda henüz 24 yafl›ndayd›,
bu Kurumda çal›fl›rken evlendi. Ta-
lihsiz trafik kazas›nda babas›yla bir-
likte ebediyete u¤urlad›¤›m›z Kübra
da, Bayram Önerbay’›n ikinci göz
a¤r›s› olarak bu Kurumda dünyaya
geldi. Sa¤ olduklar› için Allah’a flük-
retti¤imiz di¤er çocuklar› Büflra ve
Muhammet Emin de hakeza öyle. 

Tam 16 senesi bu Kurumda geçti.
S›cak bir Temmuz ay› idi ifle bafllad›-
¤›nda. Ve yine bir Temmuz ay›nda
ebedî âleme u¤urlad›k onu ve biricik
k›z› Kübra’y›. Birçok arkadafl›m›z gibi
Bayram Önerbay da Albaraka Türk’te
büyüdü. Hayata ait ilk ciddî ad›mla-
r›n› da bu ocak alt›nda att›. 

Her sabah “Günayd›n” diyerek
bafllad›¤›m›z güne ait ilk an›lar›m›z,
bu çat› alt›nda çal›flan arkadafllar›-
m›zla olufltu. Onlar› bazen efllerimiz-
den daha çok gördük. Onlar›n evlilik
ve do¤um ile ilgili haberlerine ekle-
dikleri gözyafllar›na biz tebessümle-
rimizi ekledik. Bazen biz evlendirme-
ye çal›flt›k onlar›. Efl, dost ve tan›d›k-
lar aras›nda efl aray›fllar›na ç›kt›k

onlar için. Bazen Hastanelere kan
vermeye kofltuk, bazen de elimizde
demet demet çiçekler “Allah anal› ba-
bal› büyütsün” demeye. Kimi zaman
Üniversite s›nav›na girdik çocuklar›y-
la beraber, kimi zaman kirve olduk
“oldu da bitti maflaallah” sözlerini te-
rennüm ederek.

Biz bu Kurumda seneler senesi
fark›nda olmadan birbirimizi bü-
yüttük. Ve birlikte büyümenin güzel-
liklerini yaflad›k. Geçmifl senelerdeki
foto¤raflara bak›p “Ne kadar küçük
müflüm” dedi¤imizde anlad›k gerçe¤i.

Evet biz bu Kurumda birbirimiz
evlendirdik, birbirimizi büyüttük ve
s›ras› geldi¤ince birbirimizi ebedî
yolculu¤una u¤urluyoruz. Ümraniye
fiubesi’nden Bayram Önerbay’› u¤ur-
lad›¤›m›z gibi. Veya zaman›nda ‹dari
‹fller Müdürlü¤ünden ‹smail fiimflek
u¤urlad›¤›m›z gibi. Merkez fiubeden
Burhan Nar ve Haver Aky›ld›z’›, D›fl
‹fllerden Hac› Bey Gülayd›n’› ve ‹zmit
fiubeden ‹brahim Cengiz Küçük’ü
ebedî âleme u¤urlad›¤›m›z gibi.

Mekan›n›z cennet olsun. ■

* ‹dari ‹fller Müdürlü¤ü

Bir Dostun Ard›ndan:

Bayram Önerbay
Tam 16 senesi bu Kurumda geçti. S›cak bir Temmuz sabah›yd› ifle bafllad›¤›nda. 

Ve yine bir Temmuz ay›nda ebedi âleme u¤urlad›k O’nu ve biricik k›z› Kübra’y›. Birçok
arkadafl›m›z gibi Bayram Önerbay’da Albaraka Türk’te büyüdü. Hayata ait ilk ciddî

ad›mlar›n› da bu ocak alt›nda att›. 

Rahim Çal›flkan*



Albaraka Türk olarak Çanakka-
le’ye ilk gezimiz 1998 senesindeydi.
Aradan 6 y›l geçmifl. Çal›flanlar›m›z-
dan eflleri ve çocuklar›yla birlikte ge-
ziye kat›lanlar da oldu. Hatta ilk gezi-
de bekâr olan kimi arkadafllar›m›z,
bu geziye efllerini hatta çocuklar›n›
da getirmifllerdi. ‹lk gezimizde çektir-
di¤imiz foto¤raflarla bu seferki foto¤-
raflar› yanyana koydu¤umuzda za-
man›n yüzümüzde b›rakt›¤› de¤iflikli-
¤i görmek mümkün. 

‹lk gezide yer alan kimi arkadafl›-
m›z Genel Müdürlükten flubeye git-
mifl, kimisi de ‹stanbul d›fl›nda baflka
bir flubeye geçmifl. Ama yine de Al-
baraka Türk ortak paydas›n› tafl›yan
arkadafllar›m›zla bir arada olmak,
birlikte sosyal bir etkinlikte yer almak
bizler için ayr› bir keyif oldu. Kurumu-
muz içinde yap›lan her gezi yeni ar-
kadafllar›m›zla samimî olabilmenin
ve tan›fl›k oldu¤umuz insanlarla sa-
mimiyetimizi art›rman›n çok güzel bir
yolu asl›nda. Evde oturularak geçiri-
len bir Cumartesi gününü, Kurum ça-
l›flanlar›m›zla ve ailelerimizle birlikte
kat›ld›¤›m›z bir haftasonu gezisine
dönüfltürmek unutulmayacak bir an›
zenginli¤i oluflturuyor.

Sekiz ay gibi k›sa say›labilecek bir
süre içinde 250.000 vatan evlad›n›n
flehit oldu¤u ve bir kahramanl›k des-
tan›n›n yaz›ld›¤› topraklara gitmek,
Çanakkale’yi görmek ve tan›maya
çal›flmak, bence her Türk insan› için
temel bir öncelik olmal›d›r. Çünkü Ça-
nakkale (Gelibolu Yar›madas›) muha-
rebeleri bir savafl›n ötesinde, bir mil-
letin varl›k ve yokluk mücadelesinin

sembolü âdeta. Çanakkale Savafl›;
cephenin her iki taraf›nda da verilen
kay›plar ve gösterilen direnç nedeniy-
le destanlaflm›fl bir savafl. Dünya sa-
vafl tarihine “en engebeli siper sava-
fl›” olarak geçen gerçek bir güç gös-
terisi. Bu denli büyük bir ç›karma ya
da amfibi harekât›n›n yap›ld›¤› tek sa-
vafl. Uçak gemilerinden sabit balonla-
ra, savafl uçaklar›ndan hava bombar-
d›man›na kadar yafland›¤› dönemde
hava gücünün s›n›rlar›n› zorlayan bir
savafl. Asl›nda bizim aç›m›zdan bir
savafl de¤il, bir DESTAN.

17 Eylül Cuma akflam› gitti¤imiz
gezide bizlere Doç.Dr. Hamit Akseven
yard›mc› oldu. Gezi alan›nda rehberli-
¤imizi yapan Akseven, savafl›n en
kanl› ve en dehflet zamanlar›na bizle-
ri geri götürerek savafl›n ak›l almaz
dehfletini hissetmemizi sa¤lad›. Gezi
kafilemizi flereflendiren ve bizleri yal-
n›z b›rakmayan Emekli Tümgeneral
Mehdi Sungur beyefendiye ayr›ca te-
flekkür etmek gerekir. Bereket Vakf›
Baflkan› Say›n Paflam›z, olay›n aske-
rî ve stratejik boyutlar›n› bizlere -o gü-
zel üslûbuyla- çok güzel bir flekilde
aktard›. O’nun sayesinde savafl›n se-
bep ve sonuçlar›, askerî taktikleri ha-
f›zalar›m›za âdeta nakfloldu. Aç›kça
ifade etmek gerekirse, emekli bir ge-
neral eflli¤inde Çanakkale Savafllar›
ile ilgili bir gezide bulunmak tüm kat›-
l›mc›lar için bir ayr›cal›k oldu.

Çok Yafla Paflam,
Yeni gezilerde tekrar biraraya

gelmek dile¤iyle. ■

* Özel Kalem Müdürlü¤ü

Gezi
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II.Çanakkale
Seferi

II.Çanakkale
Seferi

ÇANAKKALE’Y‹ YAfiAMAK LÂZIMDIR
VE ‹LG‹NÇT‹R O ÇANAKKALE HALA YAfiAMAKTADIR...

Nuri Sevim*
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K›sa Bir Seyahat

Diyarbak›r Ermeni, Süryani, Kel-
dani, Asuri, Yezidi ve Yahudi gibi de-
¤iflik din, mezhep ve soydan insan-
lar,  bir kale içinde farkl› kültürleri bi-
raraya getirerek bir mozaik olufltur-
mufl,  bar›fl ve mutluluk içinde yafla-
m›fllard›r. Ayr› ›rktan, dinden ve kül-
türden gelen insanlar, ayn› flehrin ka-
deri ile birleflerek iktisadî, dinî ve
sosyal hayat içinde birleflme ve bü-
tünleflmenin en iyi örne¤ini vermifltir.

Ça¤lar boyu Diyarbak›r’›n Güney-
do¤u Anadolu’nun düflünce sanat ve
ticaret merkezi oluflunun nedeni; es-
ki ça¤lardan itibaren Akdenizi Basra
körfezine, Karadenizi Mezopotam-
ya’ya ba¤layan Van gölü üzerinden
Azerbeycan’a ve ‹ran’a ulaflan  Bitlis,
Erzurum, Urfa, Malatya, Harput,
Rakka ve Musul gibi önemli ticaret
merkezlerinin anayollar› üzerinde bu-
lunmas› Diyarbak›r’› her ça¤da öne-
mini koruyan bir flehir yapm›flt›r.

Anadolu surlar›n›n-kalelerinin en
sa¤lam ve görkemlisi olan Diyarba-
k›r surlar›, Dicle nehri vadisinin dik
yamaçlar› üzerinde yükselmektedir.
Surlar›n 5 kilometre olan çevresi, 4-5
metre kal›nl›¤› 82 kadar burç ile des-
teklenmifltir. 1208 y›l›nda Artuklu sul-
tan› Melik Salih Mahmut’un yapt›rd›-
¤› Ulubeden ve Yedikardefl burçlar›
üzerinde bulunan çift bafll› kartal ve
aslan figürlü kabartmalar› ile, burcu
bir  uçtan bir uca kuflatan çiçekli kû-
fî ve nesih yaz›lar› bir sanat flahese-
ri olarak bugün de büyük bir ilgi ve
hayranl›k uyand›rmaktad›r. Diyarba-
k›r surlar› kitâbelerinin zenginli¤iyle,

Anadolu’daki en eski ve en önemli
‹slâm kültür miras›d›r.

Ünlü sanat tarihçisi Albert Gabr›-
el, Diyarbak›r surlar› için “kitabeler
müzesi” deyimini kullan›r. Surlardaki
kitabelerin büyük bir bölümü Artuklu
medeniyetine ait olmakla birlikte Lâ-
tince, Yunanca, Arapca, Farsça ve
Türkçe olmak üzere Roma-Bizans,
Emevî-Abbasî, Büyük Selçuklu-Suri-
ye Selçuklular›, ‹nalo¤ullar-Nisano-
¤ullar›, Akkoyunlu ve Osmanl› döne-
mine ait bu yaz›tlar›n birçok medeni-
yetin ve ‹slâm kültürünün damgas›n›
tafl›mas› ile, Türkiye’nin kültür zen-
ginli¤i ve miras›n› oluflturmaktad›r.

Diyarbak›r’›n tarihte bilinen ilk is-
mi Amido olup, Müslümanlar›n bura-
y› fethinden sonra bu ismi Âmid ola-
rak de¤ifltirmifllerdir. 

VIII. yüzy›ldan itibaren kaynaklar-
da Diyâr Bekr veya Diyâr-› Bekr ola-
rak geçen Âmid ismi Hz. Osman’›n
halifelik döneminde Rebîa Araplar›-
n›n iki büyük kabilesinden biri olup
Dicle kenarlar›nda yaflayan ve idare-
cilik yapan Bekir b. Vâil kabilesine
izafeten Diyar-› Bekr ad›yla an›lma-
ya bafllanm›flt›r. 

Osmanl›lar döneminde Diyarbe-
kir Beylerbeyli¤i olarak bilinen bu
isim 1937 y›l›nda Diyarbak›r flekline
çevrilmifltir. 

Diyarbak›r flehri Halife Hz. Ömer
zaman›nda, El-Cezîre bölgesinin fet-
hiyle görevlendirilen ‹yâz b. Ganem
ordusunun sol cenah komutan› Hâlit
b. Velîd taraf›ndan 639 y›l›nda feth
edildi. Hâlit b. Velîd’in o¤lu Süleyman
bu savaflta flehit olmufl ve mezar› iç-
kaledeki Süleyman Cami içindedir. 

Evliya Çelebi seyahatnamesinde,
günümüz Türkçesi ile: “Diyarbekir’in
havas› gâyet lâtif oldu¤undan Ham-
ravat suyunu da içtiklerinden, halk›n
yüz renkleri k›rm›z›ya çal›k kanl›-
canl›d›r. Ço¤unlukla orta boylu, sa¤-
lam bünyeli, gösteriflli adamlard›r.
En k›sa ömürlüleri 70-80’e var›ncaya
kadar ifl ve kazançtan el çekmezler.
Her an topluluktan ayr›lmaz ve yüz
yafl›na girerler. Say›s›z sevimli genç-
leri var. Güzellikte eflsiz, peri yüzlü
ay parças› gibidir.  Bu Diyarbekir
flehrinde yüzlerce flair ve üstün yete-
nekli insanlar yetiflmifltir ki, her biri li-
san› kurallar›na uygun bir flekilde
kullanmakta ve fliir yazmakta; Ba¤-
datl› Ruhî ve Fuzulî gibidirler. Birço-

Amid’den Diyarbak›r’a

K›sa Bir Seyahat

fiube

Diyarbak›r’›n görkemli surlar›n›n etraf›nda serin bir sonbahar sabah› gezinirken, geçmiflin canland›¤›n›
hissedersiniz. Romal› ve Artuklu tafl ustalar›n›n çekiç izlerini  görebilir, iç kaleden Ongözlü köprüye kadar uzanan

sur diplerinde  Iyaz bin Ganem’in, Halit bin Velid’in (RA) askerinin  tekbir seslerini,  Sultan Melik fiah’›n,
Emir Artuk’un atlar›n›n kiflnemelerini, Safevîlere karfl› ayaklanan Diyarbak›r halk›n›n sur içindeki

ç›¤l›k seslerini duyar gibi olursunuz. 
Salim Bulut*



¤u ile oturup konuflma mutlulu¤una
erifltik gerçekten benzerleri az bulu-
nur faziletli kiflilerdir.” der. 

Yavuz Sultan Selim 23 A¤ustos
1514’ te  Çald›ran savafl›nda fiah ‹s-
mail’i ma¤lup ettikten sonra, Anadolu
topraklar›n›n  do¤u ve güney bölgele-
rini Osmanl› devletine katmay› amaç-
l›yordu. Yöre halk›n›n üzerinde büyük
bir nüfuzu olan ‹dris-i Bitlisî’ye özel
bir görev vererek bu yörenin afliret ve
emirliklerinin Osmanl› devletine ba¤-
lanmas›n› istemifltir. ‹dris-i Bitlisî’nin
faaliyetleri k›sa sürede sonuç vererek
yöredeki afliret ve emirlikler Osmanl›
devletine ba¤l›l›klar›n› bildirmifllerdir.
Diyarbak›r halk› fiiî Safevî devletine
karfl› 1 y›l süren ayaklanmadan son-
ra sünnî olan Osmanl› devletine kat›l-
may› tercih etmifllerdir. Osmanl› ordu-
su Eylül 1515’te Diyarbak›r’da halk
taraf›ndan büyük bir coflku ile karfl›-
lanm›flt›r. Diyarbak›r Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u’nun hemen her döneminde
idarî, askerî, co¤rafî ve kültürel yap›-
s›ndan dolay› ayr› bir öneme sahip ol-
mufltur. Kanûnî Sultan Süleyman
1. ‹ran seferi dönüflünde Diyarbak›r
surlar›n› gezerek Ulu Cami’de namaz
k›lm›flt›r, Kânûnî 20 gün süren bu zi-
yareti süresince Hamravat suyunun
flehre getirilmesini emretmifl ve daha
sonra Diyarbak›r’›n iktisadî hayat›nda
önemli bir yer iflgal edecek olan
darphanenin kurulmas›n› sa¤layarak
para bas›m›n› sa¤lam›flt›r.

IV. Murat ziyaretinde Diyarbekir’li
bir Ermeni yurttafl›n evine misafir
olur. Ev sahibi,  padiflah ve erkân›n›
en iyi flekilde a¤›rlamak için, kufl sütü
eksik bir sofra düzenler. Padiflah ye-
me¤in düzenlendi¤i günün H›ristiyan-
lar›n yortu günü oldu¤unu ö¤renmesi
ve davet sahibi yurttafl›n sofraya kat›-

larak yemek yemesi üzerine, yortu
perhizini bozmas›na tepki göstererek,
“E¤er misafir olmasa idim kendisine
ceza verirdim.” der. Bu geliflmeyi ha-
ber alan Ermeni yurttafl padiflah›n hu-
zuruna ç›kar. IV’ncü Murat ona, “Ziya-
retim s›ras›nda yortunuz oldu¤unu
hat›rlayamam›flt›m, dinî inançlar›n›za

göre etli ve ya¤l› yemeklerin yenme-
mesi gerekir. Kesinlikle bilmelisin ki
dininin icaplar›na ba¤l› olmayan yurt-
tafllardan kendi nefsim için bir sada-
kat bekleyemem.” der. Ev sahibi Er-
meni yurttafl ise padiflaha flu cevab›
verir: “Efendimiz bu konuda gösterdi-
¤iniz tepkide hakl›s›n›z, ancak emir

buyurun  çeflnigirleriniz sofrada yedi-
¤im yemekleri tetkik etsinler, görüle-
cektir ki etli olmayan yemeklerin ta-
mam› f›st›k ya¤› ile yap›lm›flt›r. Ben
sadece etli olmayan bu yemeklerden
yedim ve yortu perhizimi bozmad›m,
biliyorumki siz Müslümanlar›n reisi ve
halifesi oldu¤unuz kadar H›ristiyanla-
r›n ve bütün Osmanl› tebaas›n›n da
reisi ve koruyucususunuz.” 

Diyarbak›r Artuklular dönemi bafl-
ta olmak üzere hemen her dönemde
bilim, kültür, sanat ve iktisadî alanlar-
da büyük geliflmeler göstermifl Ar-
tuklular, hüküm sürdükleri tüm
önemli merkezlerde oldu¤u gibi, ikti-
sadî imkânlar›n› Diyarbak›r’›n imar›-
na harcayarak flehire ilmî ve dinî ya-
p›lar kazand›rm›fllard›r.

Dünyan›n ilk robotu Artuklu hü-
kümdar› Melik Salih Mahmut zama-
n›nda (1200-1222) Diyarbak›r Artuk-
lu saray›nda Cizreli Ebu’l ‹z adl› bir
bilgin taraf›ndan yap›lm›flt›r. Saz ve
söz meclislerinde hizmet eden, mü-
zik aletleri çalabilen robot adamlar,
a¤›zlar›ndan su f›flk›ran tavus kuflu
heykelleri, otomatik kap›lar, su terazi
ve f›skiyeleri Diyarbak›r’›n o dönem-
deki teknik, kültür ve refah düzeyinin
ne kadar ileri oldu¤unun göstergesi-
dir. Ebu’l ‹z Artuklu hükümdar›na it-
hafen yazd›¤› Kitab’ül Cami  Beynel-
‹lm Ve-l Amel En-nâfi-Fî san’at-il Hi-
yel adl› eserinde robotlar›n iflleyiflini
plan ve resimlerle anlat›r. 

Bu dönemde yetiflen ve 26 eseri
bulunan Seyfüddin-i Amidî, ‹slâm fel-
sefesinin büyük üstadlar› aras›nda
yer al›r.  Tarihçi Zehebî’nin 20 ciltlik
Tarih’ül ‹slâm isimli eseri Ortaça¤ ta-
rihinin temel kaynaklar›ndand›r. 

Akkoyunlular  döneminde Gülflenî
tarikat›n›n kurucusu (Ö.1533) ‹brahim

fiube

Salim BULUT
Diyarbak›r fiube Müdürü

02.09.1961 do¤umlu olup Elaz›¤ ilinin tarihi ilçelerinden Palu’nun (Hor) Yoncal›bay›r
köyündendir. ‹lk orta ve lise ö¤renimini Elaz›¤’da tamamlamas›n› müteakiben Erzurum
Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyat› Bölümünden 1982 y›l›nda mezun oldu.

1985 y›l›nda T. Vak›flar Bankas› Befliktafl fiubesinde kambiyo memuru olarak çal›flma
hayat›na bafllad›. 1987 y›l›nda da Albaraka Türk D›fl ‹fller Müdürlü¤ü Kambiyo servisiyle
Albaraka Türk ailesine kat›ld›. Aç›l›fl› ile birlikte Karaköy fiubemize tayin oldu. 1996 y›l›nda
II. Müdür olarak görev yapt›¤› Karaköy fiubemizden yine aç›l›fl› ile birlikte 2001 y›l›na kadar
Malatya fiubemizde Müdür Yard›mc›s› olarak çal›flt›. 2001-2003 y›llar›nda K. Marafl fiube
Müdürlü¤ü görevinde bulundu. 
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Gülflenî “Menakib-i ibrahim Gülflenî”
adl› eserinde Akkoyunlular dönemin-
deki faaliyetlerini ve Akkoyunlu hü-
kümdarlar› ile olan iliflkilerini anlat›r.
20 yy’de ise  Ziya Gökalp, Süleyman
Nazif, Faik Ali Ozansoy, Cahit S›tk›
Taranc›, Sezai Karakoç ve Büyük Ki-
tabiyatç› ‹stanbul Fatih Millet Kütüp-
hanesinin kurucusu Ali Emîrî önemli
bilim ve sanat adamlar›d›r. 

Diyarbak›r flehri tarih boyunca yö-
netim bak›m›ndan önemli oldu¤u ka-
dar, as›l önemini iktisadî bak›mdan ka-
zanm›flt›r. Anadolu’da Do¤u-Bat› Ku-
zey-Güney Kervan yollar›n›n birleflti¤i
bir nokta olmas› bak›m›ndan flehrin ti-
carî hayat› sürekli canl› ve hareketli ol-
mufltur. Hint ve ‹ran mallar›n› getiren
kervanlar Diyarbak›r’a u¤ramaktayd›.
Öte yandan Anadolu’da üretilen ve Av-
rupa’ya ihraç edilen ipe¤in her dönem-
de en önemli üretim merkezlerinden
biri Diyarbak›r olmufltur. 

Diyarbak›r Ulu Cami (Cami-i Ke-
bîr) halk için kutsal bir mekân ve hu-
zur kayna¤›d›r. Diyarbak›r’›n  ‹slâm
hakimiyetine geçmesiyle birlikte Sa-
int Toma (Mar Toma) adl› bu yap› ca-
miye çevrilmifltir. Ulu Cami için siya-
set ve sanat tarihinde de¤iflik görüfl-
ler öne sürülse de, kitabesi incelen-
di¤inde büyük Selçuklu sultan› Me-
likflah taraf›ndan fiam’daki Emeviye
camisi örnek al›narak 1091’de  infla
edilmifltir. Ulu Cami’nin bu günkü ki-
tabesinde “‹slâm âleminin 5. Harem-
i fierifi (Kutsal Mabed) olarak bilinir.”
fleklinde bir ifade yer almaktad›r.  

Diyarbak›r medreseleri hakk›nda
detayl› bilgi veren Evliya Çelebi Di-
yarbak›r’daki bütün camilerin medre-

selerinin bulundu¤unu kaydetmekte-
dir. Camii Kebîr Medresesi, Safa Ca-
mii Medresesi, Melik Ahmet Pafla
Camii Medresesi, Mesudiye ve Zin-
ciriye Medresesi.

Ülkemizin yaflayan  büyük flairi
Sezai Karakoç, H›z›rla K›rk Saat
isimli fliir kitab›nda Diyarbak›r’dan
flöyle bahsetmektedir:

Diyarbekir’de
Kemerler k›r›lm›fl s›caktan
Gündüzde bile 
Bir toz var yaz yarasalar›nda
Bir akrep kabartmas› surlarda Asurdan
Günefli bir tafl gibi f›rlatan
Dicle’nin köpüklü dudaklar›ndan
Dicle saralar›ndan. 

Geçmifl 20 y›lda tüm ülkenin ma-
ruz kald›¤› s›k›nt›lardan en fazla etki-
lenen illerden biri olan Diyarbak›r, çev-
resinden ald›¤› yo¤un göç nedeniyle
bugün nüfusu 1 milyonu aflm›fl, iflsiz-
lik endifle verici boyutlara ulaflm›flt›r.
Özellikle Büyükflehir Belediyesi’nin
günbegün büyüyen flehrin yo¤un alt-
yap› hizmetleri belirginlik arz etmekte,
bilinçsizce iflgal edilmifl, dünyan›n sa-
y›l› surlar›ndan olan Diyarbak›r surlar›-
n›n etraf› aç›l›p temizlenmifl rekreas-
yon alan› haline getirilmifl ve ayd›nla-
t›lm›fl, restorasyonu ile ilgili giriflimler
yap›lm›fl projeler üretilmifltir.

Ticaret ve sanayi odas› önderli¤i
ve  giriflimleri sayesinde Diyarba-
k›r’da yap›lan “Uluslararas› Ba¤dat
Fuar›”  ile bölge kabu¤unu k›rm›flt›r.
Ayr›ca organize sanayi bölgesi için
gösterilen gayretler, özellikle Diyar-
bak›r’da daha fazla hissedilen iflsizli-

¤in önlenmesinde ve bölgeye sa¤la-
nacak katma de¤erin art›fl›nda önem
arz etmektedir.

1977 y›l›nda çok büyük umutlarla
yap›m›na bafllanan GAP (Güneydo¤u
Anadolu Projesi)’›n yaklafl›k %50’si ta-
mamlanm›flt›r. Projedeki en büyük he-
def, bat› illeri ile aradaki gelir eflitsizli-
¤ini kapatmas›d›r. GAP ile birlikte böl-
gedeki gelir düzeyi befl kat artacak ve
yaklafl›k olarak  3.5 milyon kifliye ifl
imkân› sa¤layacakt›r. GAP kapsam›n-
da ki bölge Türkiye yüzölçümünün
yaklafl›k % 10’unu, ayn› flekilde Ülke
nüfusunun da % 10’unu oluflturuyor.
Diyarbak›r’›n Yerel yönetimleri ve ida-
recileri her türlü olumsuzlu¤a ra¤men
fuar, kongre,  panel, seminer gibi faali-
yetlerle bölge için çal›flmalarda bulu-
narak, gerek yerli ve gerekse de ya-
banc› yat›r›mc›lar› teflvik  etme çaba-
s›ndalar.  Önümüzdeki günlerde ise
Diyarbak›r’da 1998 y›l›ndan itibaren
geleneksel hale getirilen Ortado¤u
2004  3. Uluslararas› Endüstri Fuar›
gerçeklefltirilecektir.

Albaraka Türk olarak  Avrupa’n›n
Türkiye üzerinden Do¤u ve Ortado-
¤u’ya aç›lan önemli “köprü” konumun-
daki bu kentte yerimizi alarak, üzeri-
mize düfleni yapmak için büyük çaba
sarfetmekteyiz. Her zaman halk›n, es-
naf›n ve sanayicinin yan›nda olan Al-
baraka Türk, Diyarbak›r fiubesi’nin
resmi aç›l›fl›n›  yapt›¤› 06 Temmuz
2004 tarihinden hemen önce, bu ka-
dim flehrimize 3 MIO USD tutar›ndaki
sanayi yat›r›m› ile kendini ve misyo-
nunu kan›tlam›flt›r kanaatindeyiz. ■

* Diyarbak›r fiube Müdürü

fiube

Ahmet Ali
Say›n

Halil Serdar
Uyar

Tamer
‹lker

Remzi
Y›ld›zhan

Fikret
Demir

Kadri
Gürhan

Y›lmaz
Erim

Erdal
Kotan

Abdülsamet
Cangir



    

KKüüllttüürr nneeddiirr?? OOkkuunnaannddaann,, ddiinnlleenneennddeenn,, ttaarrtt››flfl››llaannddaann ggeerriiddee kkaallaann iizzlleerr mmii?? 
TToorrttuullaarr mm››?? DDaammllaallaarr mm››?? YYookkssaa hheeppssii mmii??

 

Dd
VViizzyyoonn,, ggöörrüünnmmeeyyeennii ggöörrmmee ssaannaatt››dd››rr..

Dd
YYeenniilliikkççii,, ppaarrllaakk ffiikkiirrlleerrii kkaavvrraamm ddüüzzeeyyiinnddee kkaallmmaakkttaann çç››kkaarr››pp 

ggeerrççee¤¤ee ddöönnüüflflttüürreenn ttuuttkkuulluu iinnssaanndd››rr.. 

Dd
YYeenniilliikkççii oollmmaakk,, hheerr flfleeyyddeenn öönnccee hheerr kkoonnuuddaa ddaahhaa iiyyii bbiirr yyooll 

bbuulluunnaabbiilleeccee¤¤iinnee iinnaannmmaakktt››rr..

Dd
YYaarr››mm kkaallmm››flfl iiflfllleerriimmiizzii ttaammaammllaayyaall››mm.. KKeennddiimmiizzee ggüüvveenn vvee ccooflflkkuu ggeellssiinn..

Dd
SSüürreekkllii vvaassaatt oollmmaakkttaannssaa,, bbaazzeenn bbaaflflaarr››ll›› bbaazzeenn bbaaflflaarr››ss››zz oollmmaakk eevvllaadd››rr..

Dd
GGeerrççeekk ddee¤¤eerrlleerr kkââ¤¤››ttllaarrddaa yyaazz››llaannllaarr ddee¤¤iill,, ddaavvrraann››flflllaarrddaa ggöözzlleemmlleenneennlleerrddiirr..

Dd
VVaarr oollmmaakk ddee¤¤iiflflmmeekkttiirr,, ddee¤¤iiflflmmeekk oollgguunnllaaflflmmaakktt››rr,, oollgguunnllaaflflmmaakk iissee iinnssaann››nn kkeennddiissiinnii

ssoonnssuuzzaa kkaaddaarr yyeenniiddeenn oolluuflflttuurrmmaass›› ddeemmeekkttiirr.. 

Dd
FFaarrkkll›› oollmmaakk,, ddoo¤¤rruu oollmmaakk,, ssaayyddaamm oollmmaakk,, iilleettiiflfliimm ssaahhiibbii oollmmaakk,, ddee¤¤iiflfliimm eenneerrjjiissiinnii

ddeesstteekklleemmeekk.. ‹‹flflttee öönnddeerrllii¤¤iinn nniirreennggii nnookkttaallaarr››..

Dd
PPrroobblleemmii kkaarrflfl››nnaa aall iinnssaann›› ddee¤¤iill,, 

ttuuttuumm vvee ddaavvrraann››flflllaarr›› kkaarrflfl››nnaa aall flflaahhssiiyyeettlleerrii ddee¤¤iill.. 

Dd
‹‹nnaannççll›› ooll,, aaçç››kk ooll,, ddoo¤¤rruu ooll,, kkeennddiinn ooll,, uummuudduu ccaannll›› ttuutt..

KKüüllttüürr nneeddiirr?? OOkkuunnaannddaann,, ddiinnlleenneennddeenn,, ttaarrtt››flfl››llaannddaann ggeerriiddee kkaallaann iizzlleerr mmii?? 
TToorrttuullaarr mm››?? DDaammllaallaarr mm››?? YYookkssaa hheeppssii mmii??

Dd
VViizzyyoonn,, ggöörrüünnmmeeyyeennii ggöörrmmee ssaannaatt››dd››rr..

Dd
YYeenniilliikkççii,, ppaarrllaakk ffiikkiirrlleerrii kkaavvrraamm ddüüzzeeyyiinnddee kkaallmmaakkttaann çç››kkaarr››pp 

ggeerrççee¤¤ee ddöönnüüflflttüürreenn ttuuttkkuulluu iinnssaanndd››rr.. 

Dd
YYeenniilliikkççii oollmmaakk,, hheerr flfleeyyddeenn öönnccee hheerr kkoonnuuddaa ddaahhaa iiyyii bbiirr yyooll 

bbuulluunnaabbiilleeccee¤¤iinnee iinnaannmmaakktt››rr..

Dd
YYaarr››mm kkaallmm››flfl iiflfllleerriimmiizzii ttaammaammllaayyaall››mm.. KKeennddiimmiizzee ggüüvveenn vvee ccooflflkkuu ggeellssiinn..

Dd
SSüürreekkllii vvaassaatt oollmmaakkttaannssaa,, bbaazzeenn bbaaflflaarr››ll›› bbaazzeenn bbaaflflaarr››ss››zz oollmmaakk eevvllaadd››rr..

Dd
GGeerrççeekk ddee¤¤eerrlleerr kkââ¤¤››ttllaarrddaa yyaazz››llaannllaarr ddee¤¤iill,, ddaavvrraann››flflllaarrddaa ggöözzlleemmlleenneennlleerrddiirr..

Dd
VVaarr oollmmaakk ddee¤¤iiflflmmeekkttiirr,, ddee¤¤iiflflmmeekk oollgguunnllaaflflmmaakktt››rr,, oollgguunnllaaflflmmaakk iissee iinnssaann››nn kkeennddiissiinnii

ssoonnssuuzzaa kkaaddaarr yyeenniiddeenn oolluuflflttuurrmmaass›› ddeemmeekkttiirr.. 

Dd
FFaarrkkll›› oollmmaakk,, ddoo¤¤rruu oollmmaakk,, ssaayyddaamm oollmmaakk,, iilleettiiflfliimm ssaahhiibbii oollmmaakk,, ddee¤¤iiflfliimm eenneerrjjiissiinnii

ddeesstteekklleemmeekk.. ‹‹flflttee öönnddeerrllii¤¤iinn nniirreennggii nnookkttaallaarr››..

Dd
PPrroobblleemmii kkaarrflfl››nnaa aall iinnssaann›› ddee¤¤iill,, 

ttuuttuumm vvee ddaavvrraann››flflllaarr›› kkaarrflfl››nnaa aall flflaahhssiiyyeettlleerrii ddee¤¤iill.. 

Dd
‹‹nnaannççll›› ooll,, aaçç››kk ooll,, ddoo¤¤rruu ooll,, kkeennddiinn ooll,, uummuudduu ccaannll›› ttuutt..
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Damlalar›
Düflünce

Damlalar›
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Yeni fiubelerimiz

D‹YARBAKIR fiUBEM‹Z
6 Temmuz 2004 Sal› 

Diyarbak›r, tarih öncesi dönem-
lerden itibaren her devirde Anadolu
ile Mezopotamya, Avrupa ile Asya
aras›nda do¤al bir geçifl yolu, bir
köprü görevi yapm›fl bu nedenle de
çeflitli uygarl›klar›n tarihi ve kültürel
miras›n› günümüze kadar tafl›m›fl
önemli bir flehrimiz. 

Malatya, Elaz›¤, Bingöl, Mufl, Si-
irt, Mardin, fianl›urfa, Batman ve
Ad›yaman’›n merkezinde yer alarak
tüm bölgesel özellikleri sinesinde
toplayan Diyarbak›r, 7500 y›ll›k geç-
mifliyle tarihin her döneminde büyük
medeniyetlerin, kültürel ve ekonomik
hareketlerin merkezi olarak kabul
görmüfltür. Diyarbak›r, Albaraka
Türk’ün yeni hizmet halkalar›yla,
kendini tan›tmay› ve büyümeyi dü-
flündü¤ü, bölgede bunu gerçekleflti-
rebilmek için seçti¤i, önemli bir kav-
flak noktas› ayn› zamanda. 

Bu bölgede var olan büyük mev-
duat potansiyelini, bölge ekonomisi-
ne kazand›rmak amac›yla aç›lan ye-
ni flubenin aç›l›fl töreninde, Diyarba-
k›r Valisi Efkan Ala’n›n yan› s›ra Bat-
man Valisi Haluk ‹mga, Diyarbak›r
Büyükflehir Belediye Baflkan› Os-
man Baydemir ve Diyarbak›r çevre-
sine yat›r›m yapan seçkin ifl adamla-
r›m›zda at›larak bizleri yaln›z b›rak-
mad›lar. Aç›l›fl konuflmas›nda Diyar-

bak›rl›lara seslenen Genel Müdürü-
müz Dr. Adnan Büyükdeniz flunlar›
söyledi: 

“Tarih boyunca birçok büyük me-
deniyete evsahipli¤i yapan Diyarba-
k›r, dün oldu¤u gibi bugün de ve ge-
lecekte de bölgenin önemli bir eko-
nomik ve kültürel merkezi olacakt›r. 

Binlerce y›ld›r çevresine bolluk ve
bereket getiren Dicle nehri, GAP
projesi ile bölgeye daha da büyük
verim sa¤layacakt›r. Biz de bu flehre,
Dicle’nin getirdi¤i bereketi daha da
artt›rmak için geliyoruz. Dicle’nin Di-
yarbak›r›m›za getirdi¤i bereket gibi,
flubemizin de hepimize bir “bereket
kap›s›” olmas›n› dilerim.”

DEN‹ZL‹ fiUBEM‹Z
5 A¤ustos 2004 Perflembe

Aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z Denizli fiube-
miz, Albaraka Türk’ün yurt geneline
yay›lan 33. fiubesi olarak hizmete
girdi. Müflterilerimizin, kuruldu¤umuz
günden bu yana göstermifl olduklar›
güven ve destekten güç alarak, her
geçen gün emin ad›mlarla büyüme-
sini sürdüren Albaraka Türk, 5 A¤us-
tos’ta düzenlenen törenle Denizli’nin
ve sevgili Denizlilerin hizmetine girdi.

Denizli ekonomisi ‹zmir’den son-
ra Ege bölgemizin ikinci büyük eko-
nomisi olma özelli¤ini göstermekte-
dir. Sanayileflme potansiyelini uzun
y›llar boyunca diri tutmufl ve sanayi

Gelece¤e Aç›lan

Yeni fiubelerimiz

Diyarbak›r fiubemizden genel bir görünüm

Genel Müdürümüz Dr. Adnan Büyükdeniz
Diyarbak›r fiubesi aç›l›fl konuflmas›nda

Diyarbak›r Valisi Sn. Efkan Ala 
aç›l›fl konuflmas›nda

Albaraka Türk, açt›¤› yeni flubeler kanal›yla yurdun dört bir taraf›ndaki tasarruf sahibiyle buluflmaya devam
ediyor. Son dönemde Diyarbak›r, Denizli ve (Kocaeli) Gebze fiubelerimiz de genifl bir davetli toplulu¤unun

kat›ld›¤› törenlerden sonra hizmet vermeye bafllad›. Yeni flubelerimiz, Türkiye’de yat›r›m yapan, üreten, istihdam
yaratan ve birikimlerini gönül rahatl›¤› duyarak de¤erlendirmek isteyen dostlar›m›zla aram›zda

kurdu¤umuz ba¤lar›n yeni halkalar› olacak.



altyap›s›n› gelifltirme kabiliyetini gös-
termifl ender illerimizden birisidir.
1980’lerde bafllayan ve 1990’larda
h›z›n› art›rarak sürdüren bir yap›lan-
ma içinde, geleneksel sanayi ve tica-
ret merkezleri d›fl›nda y›ld›z› parla-
yan, ekonomik aç›dan s›çrama ya-
pan ve “Anadolu Kaplanlar›” olarak
adland›r›lan iller içinde kendine özgü
bir yer edinen Denizli, art›k Albaraka
Türk’ün hizmet anlay›fl› ve hizmet
kalitesiyle bulufltu. Aç›fl törenine De-
nizli Valisi Gazi fiimflek’in yan›s›ra
Denizli Belediye Baflkan› Nihat Zey-
bekci ve çok say›da davetli toplulu¤u
kat›ld›. 

Aç›l›flta Genel Müdürümüz
Dr. Adnan Büyükdeniz de bir konufl-
ma yapt›. Konuflmas›nda; Babada¤-
l›lar ‹flhan›n›n giriflinde yaz›l› bulu-
nan do¤rular›n, asl›nda Albaraka
Türk’ün temel hizmet anlay›fl›n› çok
güzel özetledi¤ini belirterek, flubemi-
zin tüm Denizliler için bir “Bereket
Kap›s›” olmas› dilek ve temennilerin-
de bulunarak;

“Faizsiz esasta çal›flma taahhü-
dümüzün arkas›nda olaca¤›z.” dedi. 

Babada¤l›lar ‹flhan›nda yaz›l› bu-
lunan sözler de flu do¤rular› vurgula-
maktayd›.

 

Kiloyu eksik çekme ha, metreyi k›sa tutma ha
Halka hizmet eylemektir, Hakka hizmet eylemek
‹yi belle sen bu sözü, sak›n yabana atma ha
Al›fl verifl derken, ölçü tart› derken
Paraya pula tapma ha
‹nsanl›¤› unutma ha

KOCAEL‹ / GEBZE fiUBEM‹Z
17 A¤ustos 2004 Sal›

17 A¤ustos 2004 Sal› günü aç›l›fl›-
n› yapt›¤›m›z Kocaeli Gebze flube-
miz, Albaraka Türk’ün yurt genelinde-
ki 34. flubesi oldu. Bugün flubemizi
açmak için tercih etti¤imiz Gebze, ge-
rek Osmanl› gerekse Bizans kaynak-
lar›nda önemli bir kavflak noktas› ola-
rak tarihe geçmifl bir bölgemiz.
Çin’den gelen tarihî ‹pek Yolu on ayr›
koldan gelerek Gebze’de kesiflir.
Bundan dolay› bu bölge tarihin her

döneminde önemini korumufltur.
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda tar›msal
faaliyetlere dayanan bir ekonomik ha-
yata sahip olan Gebze, yol güzergâh›
ve ham madde kaynaklar›na yak›nl›¤›
sebebiyle devasa bir sanayi flehrine
dönüflmüfltür. K›sa ifadesiyle Gebze,
sanayinin devleflti¤i bir flehir âdeta.
Türkiye’de sanayi yo¤unlu¤unun ya-
fland›¤› bölgelerin bafl›nda Gebze
geliyor. O yüzden de Gebze, ‹stan-
bul’dan sonra en fazla göç alan yerle-
flim birimi olarak gösterilmektedir.

Ülke genelinde faaliyet gösteren
500 dev fabrikan›n yaklafl›k %10’u
Gebze’de faaliyet gösteriyor. Ticaret
Odas› verilerine göre ise ilçe s›n›rla-
r› içerinde 4.000’den fazla iflletme
yer al›yor.

Bugün Gebze, Türkiye genelinde
vergi oranlar› ve ülkeye gelir katk›s›
aç›s›ndan 4. s›rada yer al›yor. E¤er
burada üretim yapan firmalar vergi-
lerini Gebze’deki vergi dairelerine
ödemifl olsalard› Gebze’yi bu listenin
en bafllar›nda görmek de mümkün
olabilecekti. 

K›saca, Gebze Ülke ekonomi-
sinin âdeta bel kemi¤i bölgelerinden
biri. Ülke ekonomisini ayakta tutan
say›l› kentlerimizden biri. 

Albaraka Türk’e emanet edilen
tasarruflar, faizsiz bankac›l›k esasla-
r›na sad›k kalarak, en kârl› flekilde
üretim, yat›r›m ve ticarete aktar›l-
maktad›r. Albaraka Türk kuruldu¤u
günden bu yana flube açt›¤› her böl-
gede toplanan tasarruflar›, yine o
bölgede faaliyet gösteren ifl adam›
ve yat›r›mc›n›n kullan›m›na sunarak,
bölge ekonomisinin geliflmesine, ye-
ni yat›r›mlar›n ve istihdam›n artmas›-
na katk›da bulunmaktad›r.

Aç›l›fl törenine Kocaeli Vali Yar-
d›mc›s› Yusuf Odabafl›, Kocaeli Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› ‹brahim
Karaosmano¤lu, Gebze Belediye
Baflkan› ‹brahim Pehlivan, Gebze Ti-
caret ve Sanayi Odas› Baflkan› ‹bra-
him Baflaran ve Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Abdullatif Omar Ghu-
rab’›n yan› s›ra seçkin bir davetli top-
lulu¤u da kat›ld›. 

fiube
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Denizli Valisi Gazi fiimflek
aç›l›fl kurdelas› kesiminde

Denizli fiubemizin aç›l›fl duas› yap›l›rken

Denizli fiube aç›l›fl›m›z

Dr. Adnan Büyükdeniz Gebze fiubemiz
aç›l›fl›nda medya mensuplar›yla

Gebze fiubesi kurdela kesimi
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IBF GENEL KURUL YEME⁄‹’NDE
ALBARAKA TÜRK ‹MZASI

Bu y›l 8. IBF (Uluslararas› ifl forumu)
Genel Kurul Toplant›s› 16 eylül akflam›
Cevahir Otel’de yap›ld›. ‹fl ve siyaset dün-
yas›ndan yerli ve yabanc› davetlilerin ka-
t›l›m›yla düzenlenen toplant›ya Devlet Ba-
kan› Kürflat Tüzmen de kat›ld›. Bu y›l dü-
zenlenen 10. Uluslararas› Müsiad Fu-
ar›’yla ayn› zamana denk gelen IBF
Kongresi’ne fuar›n gümüfl sponsorlu¤unu
üstlenen Albaraka Türk yöneticilerinden
de yo¤un bir kat›l›m oldu. Toplant›ya Alba-
raka Türk Genel Müdürü Dr. Adnan Bü-
yükdeniz, Genel Müdür Yard›mc›lar› Fah-
rettin Yahfli, Temel Haz›ro¤lu, Bülent Ta-
ban, Nihat Boz ile birim ve flube müdürle-
ri kat›ld›. Toplant›da ilk konuflmac› olarak
Genel Müdürümüz Dr. Adnan Büyükdeniz
söz ald›. Konuflmas›n›n ard›ndan Müsiad
genel baflkan› Dr. Ömer Bolat taraf›ndan
Dr. Adnan Büyükdeniz’e yapt›¤› katk›lar-
dan dolay› teflekkür plâketi verildi. Bunun-
la birlikte toplant› salonu d›fl›ndaki Albara-

ka Türk stand› da kat›l›mc›lardan büyük
bir ilgi gördü. Ziyaretçilere Albaraka Türk
ürün ve hizmetleriyle, faizsiz bankac›l›k
çal›flmalar› hakk›nda bilgiler verildi. Top-
lant› yabanc› delegasyonlar›n yapt›klar›
konuflmalarla sona erdi.

ALBARAKA TÜRK ÇALIfiANLARI
AVRASYA MARATONUNDA
BULUfiTU

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi tara-
f›ndan düzenlenen 26. Avrasya marato-
nuna bu y›l Albaraka Türk ailesinden yo-
¤un bir kat›l›m oldu. Yerli ve yabanc› on
binlerce sporseverin kat›ld›¤› ve dünyada
k›talar aras›nda yap›lan tek organizasyon
olan bu muhteflem spor flöleninde Alba-

raka Türk çal›flanlar› da haz›r bulundu.
Çal›flanlar›n› ifl hayat› d›fl›nda, sosyal ve
kültürel etkinliklere teflvik eden Albaraka
Türk, bu sayede hem çevresindeki etkin-
liklere duyars›z kalmamakta hem de çal›-
flanlar›n›n motivasyonunu art›rmaktad›r.

ALBARAKA TÜRK ÜMRAN‹YE, FAT‹H
VE MERKEZ fiUBELER‹ YEN‹
YÜZLER‹YLE GELECE⁄E AÇILDI

Faizsiz Bankac›l›¤› Türkiye’ye geti-
ren Albaraka Türk, bir yandan yeni flube-
lerini hizmete açarken di¤er yandan da
mevcut flubelerini yenileme çal›flmalar›-
na devam ediyor. Daha önce Genel Mü-
dürlük birimlerini yeni yüzüyle hizmete
açan Albaraka Türk, flimdi de s›ras›yla

Ümraniye, Fatih ve Merkez flubelerini
yenilenen yüzleriyle hizmete açt›. Kuru-
mumuz flubelerinde daha önce oluflturu-
lan Albaraka Türk kurumsal mimarîsini
ve renklerini baflar›yla yans›tt›¤› görül-
mektedir. Konuyla ilgili yap›lan aç›klama-
da; s›rada, çal›flmalar› bafllanan Konya
ve Bayrampafla flubelerinin oldu¤u ve bu
çal›flmalar›n da  en k›sa sürede bitirilerek
Albaraka Türk hizmet ve kalitesinin ke-
sintisiz bir flekilde müflterilere ulaflt›r›l-
maya devam edilece¤i bildirildi. Yenile-
nen flubelerimize bundan sonraki çal›fl-
malar›nda baflar›lar diliyoruz.

ALBARAKA TÜRK fiEH‹R
T‹YATROLARINA TAfiINIYOR

Spor etkinliklerinden sonra kültürel
etkinliklere de h›z veren Albaraka Türk,
çal›flanlar›n› fiehir Tiyatrolar›’na tafl›yor.
Yeni sezon aç›l›fl› Ekim ay›yla bafllaya-
cak olan fiehir Tiyatrolar› aç›l›flla birlikte
Albaraka Türk’ten kat›lacak misafirlerini
de a¤›rlayacak.  Çal›flanlar›m›za gönde-
rilen ayl›k fiehir Tiyatrolar› Program›’yla

Haberler
Albaraka’dan

Haberler
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istedikleri oyunlara kat›labilmeleri ve en
önemlisi de bilet temin edebilmeleri art›k
çok daha kolay olacak. 

KURUMSAL ‹NTERNET START ALDI

Müflterilerine sundu¤u hizmet a¤›n›
gün geçtikçe gelifltiren Albaraka Türk,
“Kurumsal Internet Bankac›l›¤›” hizmetini
de müflterilerine sunmaktan gurur duyar.
Bireysel Bankac›l›k Müdürlü¤ü taraf›n-
dan hizmete sunulan Kurumsal Internet
Bankac›l›¤› ile Albaraka Türk müflterileri,
bankac›l›k hizmetlerini Internet üzerin-
den gerçeklefltirebilecekler. Bu sayede
Albaraka Türk müflterileri daha h›zl› ve
kaliteli bir kurumsal hizmete kavuflmufl
oldular. Ayr›ca müflterilerimiz için, bu uy-
gulamayla ilgili aç›klamalar›n bulundu¤u
kitapç›klar, broflürler ve tan›t›m föylerinin
haz›rl›klar› da tamamland›.

2005 YILINDA HEDEF Y‹NE 
YEN‹ fiUBELER

1984 Y›l›’nda kuruluflundan beri faiz-
siz bankac›l›¤›n öncü kuruluflu olmaya
devam eden Albaraka Türk, bu y›l oldu¤u
gibi gelecek y›l da yeni flubeler açarak
istikrarl› büyümesini sürdürecek. Faizsiz
bankac›l›k hizmetlerini ülkemizin her yö-
resine götürmeyi hedefleyen Albaraka
Türk bu sayede ülke ekonomisine daha
çok kaynak aktar›lmas›na ve daha çok
insana ifl imkân› sa¤lanmas›na katk›da
bulunmak istemektedir. Ülkemizde k›sa-
ca “KOB‹” olarak bilinen Küçük ve Orta-
boy ‹flletmelere verdi¤i destekle bilinen

Albaraka Türk, bu sayede ekonomimizin
canlanmas›na, daha çok  üretime, ihra-
cata ve elbette daha çok ülke insan›na ifl
sahas› oluflmas›na katk›da bulunmaktan
gurur duymaktad›r. 

ALBARAKA TÜRK V‹SA
ANTLAfiMASI ‹MZALADI

Albaraka Türk, müflterileri için hizmet
halkas›n› her geçen gün gelifltiriyor. Yeni
yap›lan VISA (kredi kartlar›) üyeli¤i ant-
laflmas›yla kredi kart› kullanan Albaraka
Türk müflterileri daha kaliteli hizmete ka-
vuflacaklar. Bireysel Bankac›l›k Müdürlü-
¤ü’nden yap›lan aç›klamada bu üyelik
antlaflmas› ile Albaraka Türk; Bankalara-
ras› Kart Merkezi üyeli¤i ile ELECTRON
CARD ve VISA’n›n geçerli oldu¤u tüm
Banka ATM’lerini (yap›lacak antlaflmalar
ile) Albaraka Türk müflterilerinin kullan›-
m›n› sa¤lamak mümkün olacak. Müflteri-
lerine kredi kartlar›nda da faizsiz hizmet
sunan Albaraka Türk’ün bu uygulamas›y-
la birlikte kredi kart›n›n müflterilerimiz-
den daha fazla ilgi görece¤i tahmin edil-
mektedir. 

ALBARAKA TÜRK MÜS‹AD FUARINA
GÜMÜfi SPONSOR

Müstakil Sanayici ve ‹fl Adamlar›
Derne¤i (MÜS‹AD) taraf›ndan düzenle-
nen 10. Uluslar aras› MÜS‹AD fuar› bu
y›l 16-19 Eylül 2004 tarihleri aras›nda
CNR Expo Center’da gerçeklefltirildi.
Fuara  Asya ve Afrika’daki 20 ülkeden
toplam 39 flirket kat›ld›. Türkiye’den ise
305 MÜS‹AD üyesi firma ifltirak etti. Ay-
r›ca bu y›l 8. IBF Kongresi’yle efl za-
manl› olarak gerçeklefltirilen fuar; 10 ‹s-
lâm ülkesinden baflbakan ve bakanlar›n
yan› s›ra 50 ülkeden 991 ifl adam›n›n
kat›l›m›yla ‹stanbul’da dev bir bulufl-
maya sahne oldu. 

Ali Babacan, Kürflat Tüzmen, Ali
Coflkun, Hilmi Güler, Sami Güçlü, Recep
Akda¤ ve Binali Y›ld›r›m programa kat›-
lan isimler aras›ndayd›. Albaraka Türk’ün
gümüfl sponsor olarak temsil edildi¤i fu-

ar›, Türkiye ile 50 ülkeden gelen yaklafl›k
160 bin kiflinin ziyaret etti¤i belirtildi. 

ALBARAKA TÜRK’TEN YEN‹ B‹R
TAKV‹M KLÂS‹⁄‹

Albaraka Türk 2005 y›l› takvim çal›fl-
malar› son aflamaya geldi. 2005 y›l›nda
müflterilerimize ulaflacak çal›flmada hat
sanat›n›n seçkin örneklerine yer verildi.
Osman ve Mehmet Özçay kardefller ta-
raf›ndan haz›rlanan eserlerin müflterileri-
miz nezdinde hak etti¤i ilgiyi görmesini
bekliyoruz. Sanat›n geliflmesine katk›da
bulunmay› kendine ilke edinen Albaraka
Türk, yeni takvim çal›flmas›yla da müflte-
rilerinin bu konudaki istek ve taleplerine
cevap vermifl olacak. 

Kimileri için su gibi ak›p giden, kimile-
ri için ise bir türlü geçmek bilmeyen za-
man kavram›na, hat sanat›n›n örnek ça-
l›flmalar›yla renk veren Albaraka Türk,
bundan sonraki dönemlerde de dostlar›
için hat sanat›n›n seçkin örneklerini sun-
maya devam edecek. 

Zaman› sanata dönüfltüren daha ni-
ce çal›flmalarda buluflmak dile¤iyle. 



ALBARAKA TÜRK32

Bulmaca-Kitap

 

B u l m a c a
Haz›rlayan:  Naz›m Kartbak*

Ben Bir
Türk
Zabitiyim
Mustafa
Aydemir

“Ben Bir Türk Zabitiyim” adl› kitap,
Mustafa Aydemir taraf›ndan kaleme al›-
nan belgesel bir çal›flma. Kitap, 1995 y›-
l›nda “Paris II” isimli bat›k gemide baflla-
yan ve bir araflt›rma öyküsüne dönüflen
özverili bir çal›flman›n ürünü olarak ortaya
ç›k›yor. I. Dünya Savafl›’nda bataryas›n-
daki askerlerle Antalya’y› Frans›zlara kar-
fl› savunan ve “Paris II” gemisini sulara
gömen Mustafa Ertu¤rul’un yaflam öykü-
sü. Yüzbafl› Mustafa Ertu¤rul’un çizim, re-
sim ve an›lar›ndan yola ç›k›larak haz›rla-
nan belgesel çal›flma ayn› zamanda Mus-
tafa Aydemir’in ilk kitab› özelli¤ini tafl›yor.
“Ben Bir Türk Zabitiyim” isimli kitapta Yüz-
bafl› Ertu¤rul bak›n nas›l anlat›l›yor: 

O, denize döktü¤ü yaral› düflman as-
kerleri ölümü beklerken, onlar›n yaralar›-
n› sard›. O, sadece kahraman de¤il, za-
fer gecesini an›lar›na “Zaferden mütevel-
lit nefl’emizi yaral› düflman askerlerinin
ac›s›na hürmeten izhar etmedik” diye ya-
zabilecek kadar da insand›. Pierre Loti,
O’nun Frans›zlara verdi¤i insanl›k dersi
ile bütün Fransa’y› aya¤a kald›rd›. 

Savafltan sonra Atatürk’ün teflvikiyle
an›lar›n› yazd›. ‹çe dönük, sade ve müte-
vaz› yaflad›. 

Ta ki Mustafa Aydemir 1995 y›l›nda
Paris II bat›¤›na dal›p, y›llar süren bir
araflt›rman›n ard›ndan ona ulaflana ka-
dar da kendini bizlerden saklad›... Ve
O’nun inan›lmaz an›lar› Frans›z - ‹ngiliz
askeri arflivlerinden tek tek do¤ruland›. 

Bu kitap, bu bat›ktan ç›kan, bu meç-
hul kahraman›n kitab›d›r. Bu kitap, O’nun
barut kokulu, insanl›k dolu inan›lmaz
destan›d›r...

SOLDAN SA⁄A
1) M. Akif Ersoy’un “ancak bu kadar flanl› olabilirdi bedir arslanlar›” diyerek adland›rd›¤›
destanlaflm›fl büyük bo¤az savafl›  2) Yat›r›mdaki haklar› s›n›rl› bulunan ortakl›k – Omuza
alma  3) Giysi – Anlam yükletilen fley, belirti  4) (tersi) Boyun e¤en – Sert kat›, sa¤lam –
Nargillerden k›rm›z› taneli meyva – Arapçada ben  5) Elçilik uzman› – Bir ba¤laç – Müzikli,
sözsüz tiyatro  6) Damarlarda dolaflan hayat s›v›m›z – Toz kald›rmak  7) Rumlar›n kutsal
sayd›klar› kaynak veya p›nar  8) Büyük dükkan – Borçlunun mal veya maafl›na resmen
elkonulmas›  9) (tersi) Hayk›rma ba¤›rma – Tarlaya at›lan tohumu örtmek için gezdirilen sürgü
– Kadife, çuha yün vb.nin yüzeyindeki ince tüy  10) Vücutta oluflan delinme, zedelenme –
Görevlilere verilen ayl›k para – Bir bayan ismi  11) Nenesi kelimesinin ünsüzleri – Yüksekten
atma, böbürlenme – Gelir, gelir getiren mülk  12) ‹sim – Asker – Kilometrenin k›sa yaz›l›fl› –
Bir edat  13) Ülkü ideal – As›l olarak  14) Arapçada k›rlang›ç kelimesinin ilk hecesi – ‹ki
parçadan oluflan kendinde herhangi bir fleyden iki tane bulunan, katk›, ilave  15) Halka
fleklinde tutma yeri – Kendini çabuk sevdiren

YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1) Baflkas›n›n mal›n› gizlice almak, afl›rmak – (tersi) Yolculuk için haz›rlanan yiyecek, az›k
2) Birdenbire at›l›m göstermek – Zaman› ve yeri kararlaflt›r›lan buluflma  3) Davran›fl› kaba,
gönül k›r›c› olan, nadan – Bir gezegen  4) Valide – Suyun ak›fl›n› ayarlamak için su borusuna
tak›lan anahtar – Tak›m, grup  5) Ya¤l› gürefl yapan güreflçilerin giydikleri meflin pantolon –
(tersi) Bir hayvan  6) K›saca kilometre – Hedef vurulan bir spor – (tersi) Posak, pislik, leke
7) Bir do¤umda dünyaya gelen iki kardefl – Düflkünlük, zay›fl›k – Bir göz rengi  8) Az ayd›nl›k
– Çeflitli e¤lence ve gösteri yerlerinin bir arada oldu¤u alan – Ay› yuvas›  9) Bir fleyi baflkas›na
geçici olarak verme korunmas›n› ona b›rakma – Derece mertebe  10) Yumuflak ince bir tür
ipekli kumafl – Eflkenar dörtgen – Çevreyi görmeye engel olan su bu¤usu  11) Azeri
memleketi – Vilayet, flehir  12) Volt’un k›saltmas› – Gelir getiren mülk – Baba, anne ve
çocuklardan meydana gelen topluluk  13) Bir haber ajans› – Bir organ›m›z – Görünüfle göre,
görünüflte  14) fiam’›n sessizleri Neon’un elementi – Fakat, lakin – Yama, ilave  15) Geri
verme, geri çevirme – Bir kuruluflu ortadan kald›rmak. 

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.

* ‹dari ‹fller Müdürlü¤ü
Geçen say›m›zdaki bulmacan›n çözümü
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