




1

Bizden

Mehmet Ali VERÇ�N
Genel Müdür Yard�mc�s�

Türkiye’yi bereketli günler bekliyor
Bütün dünyan�n birlikte ya�amak zorunda kald��� 
2008’deki küresel krizin ard�ndan birçok Avrupa ülkesi 
halen kendi özel krizleriyle u�ra��r durumda. Özel kriz 
deyi�imiz laf�n geli�i, çünkü bahsini etti�imiz krizler, 
Euro Bölgesi’ni ilgilendirdi�i ve ciddi bir �ekilde etkile-
meye ba�lad��� için, giderek Avrupa’n�n krizi olma 
yolunda.

2008 krizini de nispeten kolayca atlatm�� olan ülkemizin, 
istikrarl� çizgisini sürdürmesinin yan�nda, ekonomisinin 
büyümesi hususunda dünya çap�nda ba�ar�lar�n alt�na 
imza at�yor olmas� hepimizi sevindiriyor.  

Türkiye’deki finansal yap�n�n temel ta�lar�ndan birisi 
oldu�u kadar reel sektörün de en önemli destekleyicile-
rinden birisi olan Albaraka, geli�meleri izlemeyi ve üze-
rine dü�enleri yapmay� dün oldu�u gibi bugün de sür-
dürüyor.

BEREKET’in bu say�s� da ho�unuza gidece�ini umdu�u-
muz bir içerikle elinizde.

2008’deki küresel kriz sonras� dünyadaki geli�meleri ve 
bu meyanda Türkiye’nin durumunu mercek alt�na alan 
‘Karanl�k dünya içinde parlak nokta: Türkiye’ ba�l�kl� 
dosyam�z, ekonomik sahada genel itibariyle neler ya�an-
d���na dair çarp�c� bilgilerle dolu.

Bundan sonraki say�lar�m�zda da makaleleriyle bizimle 
olacak Say�n Prof. Dr. �brahim Öztürk’ün ‘Dünya ekono-
misinin gelece�i: Model gitti, fikir gerekiyor!’ ba�l�kl� 
yaz�s� da, benzeri hususlar�n alt�n� çiziyor.

Albaraka’n�n kurulu�undan beri aram�zda bir isim, ilk 
genel müdürümüz ve halen Yönetim Kurulu Üyemiz 
Say�n Yalç�n Öner’le yap�lm�� röportaj� zevkle okuyaca-
��n�za inan�yoruz. Çeyrek as�rl�k Albaraka ba�ar�s�n�n s�r-
lar�na de�inen Say�n Öner, Albaraka’n�n hangi zorlu 

süreçlerden geçmek zorunda kald���n� ve ba�ar�y� nas�l 
yakalad���n� aktar�yor.

Merkezi Bahreyn’de bulunan Albaraka Banking 
Group’un i�tiraklerinden Albaraka Türk, bulundu�u 
ülke s�n�rlar� ötesinde de faaliyet göstermeye ba�lad�. 
Bunun ilk ad�m�n� Kuzey Irak’ta Erbil �ubesi’ni açarak 
att�. Bu say�m�zda konu ile ilgili haberlerin yan�nda, 
Kuzey Irak Ticaret Bakan� Say�n Sinan Çelebi ile yap�lm�� 
bir görü�me yer al�yor. 

Kuzey Irak’taki i� imkanlar� ile ilgili bilgiler veren Say�n 
Sinan Çelebi’nin, ülkemizle alakal� sözleri de okumaya 
de�er.

Türkiye’nin ba�ar�l� ressamlar�ndan Say�n Ahmet 
Güne�tekin’le hayat� ve sanat�; yine tan�nm�� hat sanat-
ç�lar�m�zdan Say�n Mehmet Özçay’la hat; ve son dönem-
lerde ad�ndan s�kça söz edilen genç yönetmenlerden 
Say�n Mahmut Faz�l Co�kun’la da sinema üzerine konu�-
malar bu say�m�z� renklendiren konulardan.

K�� aylar�nda olu�umuzu dikkate alarak en fazla maruz 
kal�nan so�uk alg�nl��� ve grip rahats�zl�klar� üzerine tav-
siyelerin yer ald��� sa�l�k sahifelerimizin yan�nda, bes-
lenmenin temeli ekme�e dair kaleme al�nm�� ilgi çekici 
bir yaz�, beslenme ba�l�kl� bölümün konusu. Ülkemizde 
gittikçe yay�ld���n� mü�ahede etti�imiz Trekking de bu 
say�m�z�n spor konusu. 

Her say�m�zda oldu�u gibi bu say�m�zda da kurumu-
muzdan alt� çizilmesi gereken haberler, bulmaca ve 
ho�unuza gidecek türden di�er yaz�lar, taraf�n�zdan 
okunmay� bekliyor.

BEREKET’in bir sonraki say�s�nda bulu�abilmek ümidiyle, 
sa�l�cakla kal�n…
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Ba�ta Yunanistan olmak üzere baz� Avrupa Birli�i ülke-
lerinin ve bunun yan�nda ekonomileri çok sa�lamm�� 
gibi görünen birçok bat� ülkesinin ciddi ekonomik  
problemlerle kar�� kar��ya oldu�u bir dönemdeyiz. 
Böyle bir zaman diliminde bile Türkiye’nin sa�l�kl� bir 
�ekilde ekonomik geli�mesini sürdürmesi, hatta büyü-
me oranlar�nda ba�a güre�iyor olmas�, hepimiz için 
sevindirici bir durum.

Albaraka da, kendisini var eden de�erlerden ve yine 
varl���n� anlamland�ran mü�terilerine yönelik hizmet 
kalitesini art�rma yönündeki faaliyetlerinden taviz ver-
meden, her geçen gün yükseli�ini sürdürüyor.

Sonuna do�ru yakla�makta oldu�umuz 2011 takvim 
y�l� da, Albaraka aç�s�ndan birbiri ard�na ya�anan olum-
lu geli�melerle dolu. 

Bu y�l içerisinde gerçekle�tirece�imiz 12 yeni aç�l��la 
�ubelerimizin say�s�n�n 125’i bulacak olmas�, i�in sade-
ce bir yönü. Bu, Albaraka ailesinde çal��acaklar�n say�s�-
n�n 2500’ü bulaca�� manas�na geliyor ve elbette bizi 

as�l heyecanland�ran, bu sayede daha fazla vatanda��-
m�za hizmet verme imkan�na kavu�acak olmam�z.  

�u anki veriler; aktiflerimiz, öz kaynaklar�m�z, toplanan 
fonlar, kulland�r�lan krediler ve karl�l�k aç�s�ndan y�l 
sonu itibariyle hedefledi�imiz noktaya ula�aca��m�z� 
gösteriyor.

Liderli�ini Noor Islamic Bank, ABC Islamic Bank, 
Standart Chartered Bank ve Emirates NBD’nin yapt��� 
25 bankadan Albaraka’ya sa�lad���m�z ve ülkemiz reel 
sektörünün finansman�nda kullanmak karar�nda oldu-
�umuz 350 milyon dolarl�k murabaha sendikasyonu 
kredisi de, miktar olarak ve dü�ük maliyeti aç�s�ndan 
oldukça önemli bir geli�meydi.

Mü�terileri aç�s�ndan ‘bereketli kazanç kap�s�’ olan 
kurulu�umuz, onlara yönelik hizmetlerini geli�tirme 
yönünde atmakta oldu�u ad�mlar�n� da sürdürüyor. 
Bu cümleden olmak üzere, kredi kart� mü�terilerimizin 
bekledi�i önemli bir ad�m� atarak, yapt���m�z anla�ma 
neticesinde Albaraka kredi kart�na Worldcard özelli�i-

Ülke s�n�rlar�n� a�t�k!

Fahrettin YAH��
Genel Müdür
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ni de katm�� bulunuyoruz. Art�k mevcut ve bundan 
sonra say�s�n�n artaca��n� umdu�umuz Albaraka kredi 
kart� sahipleri de taksitli al��veri� imkan�na kavu�mu� 
durumdalar.

Bu arada özellikle Hac ve Umre’ye gidecek mü�terilerimi-
ze yönelik olarak kullan�ma sundu�umuz gül kokulu 
Hicaz Kart da Albaraka’n�n yeniliklerinden. Bu kart saye-
sinde yurt d���nda kolay para çekebilme ve kolay al��ve-
ri� yapabilme imkan�na kavu�acak olan mü�terilerimiz, 
nakit para ta��ma derdinden kurtulmu� olacaklar.

��tiraki oldu�umuz Albaraka Banking Group’un �em-
siyesi alt�nda bulunan ve daha çok Ortado�u, Kuzey 
Afrika ve Pakistan’da faaliyet gösteren di�er bankala-
r�n ve �irketlerin birbirlerinden elde edecekleri sinerji-
nin önemli oldu�una; bunun gerek kurulu�umuza ve 
gerekse ülkemize faydal� olaca��na hep inanm��t�k. 
Albaraka Banking Group’un, ‘bulundu�u ülke s�n�rlar� 
d���na aç�lma yetkisi’ne ilk sahip olan üyesi Albaraka, 
bu husustaki ilk ad�m�n� atm�� durumda. Geçti�imiz 
günlerde aç�l���n� gerçekle�tirdi�imiz Kuzey Irak’daki 

Erbil �ubesi, bundan sonra atmay� dü�ündü�ümüz 
benzeri ad�mlar�n bir ilki.

Türkiye ile çok güçlü ticari ba�lar� bulunan Erbil, Türk 
i�adamlar�n�n etkin rol üstlendi�i bir �ehir. Albaraka’n�n 
yurtd���ndaki bu ilk �ubesinin, Irak ile Türkiye aras�nda-
ki ili�kilerin daha da geli�mesine önemli katk�lar sa�la-
yaca��na inan�yorum.

Halen ülkemizin d�� ticaret hacminin yüzde 1’ini ger-
çekle�tiren Albaraka’n�n, ülkemizin iç ticaretindeki 
pay�n� yukar�ya do�ru ç�karma gayreti yan�nda, d�� tica-
retteki pay�n� art�rmak yönündeki çabalar� da devam 
edecektir.

Bilindi�i gibi, ‘faizsiz bankac�l�k ilkelerine ba�l�l�k, yük-
sek aktif kalitesi, sürdürülebilir büyüme, kârl�l�k ve 
mü�teri odakl� hizmet anlay���’ Albaraka’n�n vazgeçil-
mez öncelikleridir. Kurulu�umuz bu temel prensipler 
do�rultusunda gerek ülkemiz finans sektörü ve gerek-
se de uluslar aras� ticaret alan�ndaki pay�n� daha da 
art�rmak yönündeki gayretlerini devam ettirmektedir.
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Dünya ekonomisinin parlayan y�ld�z�: 

TÜRK�YE
EW, L ve U harfleri size neyi hat�rlat�r? E�er eko-
nomiyle ve piyasalarla içli d��l�ysan�z tahmin etme-
niz hiç de zor olmayacak. Evet, bu harfler, Lehman 
Brothers’�n batt��� 2008 Eylül’ünden itibaren dün-
yay� esir alan küresel krizden ç�k�� için ortaya at�-
lan senaryolar�n sembolleri olmu�tu. Bugünlerde 
unutuldu gitti.

Sahi dünya ekonomisi bu �ekillerden biriyle kriz-
den ç�k�yor mu, yoksa daha önce hiç kar��la�mad�-
��m�z bir �ekilde mi hareket ediyor?

Ekonomik sistemin do�al 
sonuçlar�
Ad�na ister çift dipli (W) densin, ister L, ister U, 
dünya ekonomisi 2008 eylül ay�nda patlak veren 
bu küresel krizden kolay kolay kurtulacak gibi 
görünmüyor.

‘Bir Ekonomik Tetikçinin �tiraflar�’ ve ‘Kafes’ gibi 
kitaplar�n yazar� John Perkins’in de ifade etti�i 

gibi: “�flas etmi� bir sistemin do�al sonuçlar�n� 
izliyoruz.”

Sistemin de�i�ikli�i �art 
gibi
Küresel boyuttaki bu ekonomiyi “y�rt�c� kapita-
lizm” olarak tan�mlayan Perkins, “Bu ekonomiyi 
1970’lerde tasarlamaya ba�lad�k. 1980’de Reagan 
ve Thatcher gibi birçok lider bu sistemi büyük bir 
hevesle kucaklad�. Bugün ABD’de nüfusun yüzde 
5’i tüm kaynaklar�n yüzde 30’unu tüketiyor. Buna 
kar��n dünyan�n yar�s� büyük bir yoksulluk içinde 
ya��yor. Yani k�sacas� bu sistem iflas etmi� bir sis-
tem.  Bu sistemi dünyan�n geri kalan�na yayamaz-
s�n�z. Yunanistan, Türkiye, Arap yar�madas�... 
Dü�ünün tüm bu ülkeler kaynaklar�n yüzde 30’unu 
kullanmaya kalksa bu mümkün olabilir mi? Yani 
k�sacas� bu sistem i�leyebilir bir sistem de�il. 
Zaten bu yolda sona gelmi� gibiyiz.” diyor.

‘Bir Ekonomik Tetikçinin �tiraflar�’ ve ‘Kafes’ gibi kitaplar�n yazar� John Perkins’in de ifade etti�i gibi: “�flas et-
mi� bir sistemin do�al sonuçlar�n� izliyoruz.” Borç bata��ndaki Avrupa sallant�da, ABD ve dünya ekonomisi te-
dirgin… Ülkelerin iflaslar�n�n konu�uldu�u bir dönemde Türkiye ise cari aç�k d���nda pozitif bir performans ser-
giliyor. Ba�bakan Yard�mc�s� Babacan’�n da ifade etti�i gibi karanl�k bir dünyada parlak bir y�ld�z gibi duruyor. 
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Avrupa’da durum
Ad� üstünde küresel bir kriz... Te�et de geçse, 
ayr��sa da tüm ülkeler küresel dünyan�n bir par-
ças�. Ba�lang�çta ABD’deki mortgage fonlar�n-
dan kaynaklanan finans krizi, t�pk� vücutta dola-
�an bir sanc� gibi tüm dünyay� dola��yor. 
Bugünlerde küresel sanc�, Avrupa bölgesinde 
yerle�mi� durumda.

Hat�rlanaca�� gibi Yunanistan Ba�bakan� 
Papandreu, 2009’un Ekim ay�nda yapt��� aç�k-
lamada, ülkesindeki bütçe aç���n�n gayri safi 
milli has�lan�n (GSMH) yüzde 12,7’sini a�t���n� 
bildirmi�ti. Uluslararas� piyasalarda ve AB çev-
relerinde deprem etkisine yol açan bu aç�kla-
ma, yüzde 5-6 seviyesinde olmas� beklenen 
bütçe aç���n�n gerçekte bunun iki kat� oldu�u-
nu gözler önüne sermi�ti. Bu dakikadan sonra, 
AB çevrelerinde, Atina’n�n borcunu çevireme-
yip iflas edece�ine ili�kin endi�eler ve Avro’ya 
verece�i muhtemel zararlar kafalar� me�gul 
etmeye ba�lam��t�.

2010 y�l� içerisinde hep “Yunanistan’daki kriz 
domino etkisi yapar m�?” sorusu gündemdeydi ve 
o etkiyi yapt���n� hep birlikte gördük.

�zlanda, Portekiz, �spanya, Yunanistan ve �talya 
derken hemen hemen tüm Avrupa Birli�i ülkeleri 
�u anda borç bata��na girmi� durumda.

Devletler bankalar� kurtar�r 
ama ya devletler batarsa?
Küresel krizin ba�lang�c�nda finans kurulu�lar�n�n 
mali s�k�nt�lar� söz konusuydu ve devletler piyasa-
lar� ve mali kurulu�lar� fonlayarak pansuman 
yapma yoluna gitmi�ti. �imdi ise durum çok daha 
vahim bir boyuta ula�m�� durumda. Art�k finansal 
s�k�nt� içerisinde olan mali kurumlar de�il devletle-
rin ta kendisi…

Bu durum küreselle�mi� dünyada farkl� pek çok 
ülkeyi do�rudan ilgilendiriyor. Riskli ülkelerin tah-
villerini elinde bulunduran mali kurulu�lar�n bir 
k�sm� da risk alt�nda… Kredi derecelendirme kuru-
lu�lar�n�n yapt�klar� not indirimleri de bu riskin 
realize edilmesiydi. Üstelik bu bankalar�n önemli 
k�sm� da Avrupa’n�n güçlü ülkelerinden Almanya 
ve Fransa’n�n bankalar�yd�.

Eylül 2011 itibariyle baz� ülkelerin borçlar�

Ülkeler
Toplam d�� borç    

(Milyar dolar) 

Borcun GSYH’ye

oran� (Yüzde)

�ngiltere 9.123 404,0

Fransa   5.123 200,5

Almanya 4.969 150,3

�spanya 2.409 175,3

�talya   2.456 120,6

Yunanistan    557 192,6

Portekiz    537 240,8

Prof. Dr. �brahim Öztürk’ün de belirtti�i gibi, 
“Küresel krizin hafiflemeye ba�lad��� dönemde 
Yunanistan, �spanya ve Portekiz’de meydana 
gelen darbo�az, Avrupa’n�n kar�� kar��ya bulun-
du�u açmaz� gözler önüne serdi. Hükümetler 
batmakta olan ekonomiyi kurtarmak isterken, 
kamu borçlar�n�n GSYH’ye oran�, yüzde 70’ten 
yüzde 100’e kadar ç�kt�. Buna bir de ortalama 
yüzde 4’ü bulan küçülme eklenince i�sizlik yüzde 
10’lara dayand�.”



Yunanistan için seferberlik
Yunanistan ekonomisi derin bir daralma ya��yor. 
2009 y�l�nda milli gelir yüzde 2 oran�nda dü�tü, 
bu durum yüzde 12,8 ‘lik bütçe aç��� ile sonuç-
land�. Yunanistan’�n borcu gelirin yüzde 115’ine 
ula�t�. Ülkenin borcu 2011’de 350 milyar avroya 
f�rlad�. Borç GSYH’nin yüzde 158’i oran�na ula�t�.  
Yunanistan, kamu harcamalar�n�n yüzde 15’ini 
hükümet gelirleri, yüzde 60’�n� ise Alman, Frans�z 
ve �ngiliz bankalar�ndan al�nan borçlar ile finan-
se ediyor. Bu bankalara yap�lan borçlanma 
Yunanistan’�n 2 y�ll�k milli gelirine e�it. Resmi 
rakamlara göre i�sizlik yüzde 10 ve ad�m ad�m 
art�yor.

Avrupa’daki borç krizinin dünya ekonomisi için 
Lehman Brothers’�n çökü�ünden bile daha tehlikeli 
oldu�unu belirten ABDli milyarder yat�r�mc�  George 
Soros, “Bence yetkililer yolun sonuna geldiklerinde 
sistemin da��lmas�n� önlemek için ellerinden gelen 
her �eyi yapacaklar. Çünkü bu i�in alternatifine kafa 
yormak çok daha zor” görü�ünde. George Soros, iki 
ya da üç küçük ekonominin Avro birli�inden ç�kma-
s� önerisinde de bulunmu�tu.

Fransa ve Almanya esas 
alacakl�lar
�flas etmi� vaziyetteki Yunanistan’�n durumu 
Almanya ve Fransa’y� derinden dü�ündürüyor. 
Zira Alman bankalar�, Yunanistan’dan yakla��k 43 
milyar dolar alacakl�. Bu miktar, toplam alacakla-
r�n yüzde 14,3’ünü olu�turuyor. Alman bankalar�, 
Yunanistan’dan 75 milyar dolar alacakl� Frans�z 
bankalar�ndan sonra ikinci s�rada geliyor. Almanlar, 
AB’nin borçlulukta önde gelen ülkelerinden kayda 
de�er oranda alacakl�. Bu ülkelerin ba��nda, P��GS 
olarak adland�r�lan Portekiz, �rlanda, �talya, 
Yunanistan ve �spanya gibi borçluluklar� tart��ma 
konusu olan ülkeler geliyor.

Zincirleme bir
etkile�im söz konusu
Portekiz’in 287 milyar dolarl�k borcunun yüzde 
30,9’u kadar �spanyol bankalar� alacakl�. Alman 
bankalar� ise yüzde 16,5 oran�nda alacakl�. 
Frans�zlar�n alaca�� ise yüzde 12,4 oran�nda. 
Örne�in sadece Portekiz’de finansal zorluklar�n 
artmas� durumunda, bu durumdan en ba�ta 
�spanyol bankalar� etkilenecek. Bu durumda da, 
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Almanya çok etkilenecek. Çünkü Alman banka-
lar� ayn� zamanda �spanya’dan kay�tl� borcun 
yüzde 20,8’i kadar alacakl�! Bu da 240 milyar 
dolar demek. Portekiz ve �spanya’dan alacakla-
r�n toplam� ise 290 milyar dolara yakla��yor. 
Yani bugün Almanya’n�n Yunanistan’daki ala-
caklar�n�n 6,5 kat�!

Özetle, genel anlamda, hem küresel ekonomide, 
hem özelde Avrupa’da s�k�nt�l� bir tablo söz konu-
su. Dünya ekonomisinin 2012’de önceden beklen-
di�i kadar h�zl� büyümeyece�i konu�uluyor. Hatta 
2011 y�l�nda büyüme beklentilerinin a�a�� do�ru 
revize edildi�ini görüyoruz.

Avrupa’n�n
toparlanmas� gerek
Ba�bakan Yard�mc�s� Ali Babacan’�n �u tespitleri 
bize göre krizdeki Avrupa’n�n gelece�iyle ilgili ger-
çekçi bir projeksiyon: 

“�öyle bir 10 y�l, 20 y�l, 30 y�ll�k bir projeksiyon 
yapt���n�zda gerçekten Avrupa’n�n bu ekonomik 
sorunlar�n� kolay kolay a�abilece�ini ben çok 
dü�ünmüyorum. Birden de bir çökü�, birden de 
kötüye gidi� de�il ama o art�k fazla bir büyüme, 
fazla bir ilerleme bundan sonraki dönemde eko-
nomik aç�dan Avrupa’da biraz zor görünüyor. 
Onun için bizim ba�ka yerlere a��rl�k vermemiz, 
ekonomik ili�kilerimizi ba�ka bölgelerle de güçlen-
dirmemiz laz�m’’ dedi.

Avro bölgesini kurtarmak 
için Finansal �stikrar Fonu
Ba�ta Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkeleri-
nin tutunacak tek dal� 440 milyar avroluk 
Avrupa Finansal �stikrar Fonu gibi görülüyor. 
17 ülkenin, bu fonu onaylamas�, Yunanistan’�n 
da üzerine dü�en yükümlülükleri yerine getir-
mesi gerekiyor. Bu oldukça zorlu bir süreç. 
Ba�ar� sa�lan�r m� bilinmez ama Belçika Maliye 
Bakan� Didiers Reynders’in de dile getirdi�i gibi 
“Her geçen gün zaman kaybedilerek negatif 
sinyaller veriliyor.”

Finlandiya Maliye Bakan� Jutta Urpilainen ve 
Alman Maliye Bakan� Wolfgang Schauble daha 
fazla para aktararak Avrupa Finansal �stikrar 
Fonu’nun geni�letilmesini istemediklerini belirti-
yor ama ekonomistler bu rakam�n 2 trilyon avro-
ya ç�kar�lmas� gerekti�ini öne sürüyor.

Parasal birlikten sonra
bütçe birli�i gündemde
Ekonomi uzman� Pierre Defraigne, “�üphesiz ki 
440 milyar avronun üzerine ç�k�lmal� ancak bunun 
için sadece Avrupa Merkez Bankas�’ndan bir �ey 
beklemek do�ru olmaz. Bu �ekilde politikalar�n 
vade bitiminden uzakla�mas� sa�lan�yor. Yani 
politikalar piyasalar� rahatlatarak mali kaynaklarla 
parasal birli�i bütçe birli�ine çevirebilir” diyor.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Olivier Bailly’in verdi-
�i bilgiye göre, Avrupal� bankalara 2008 y�l�ndan 
bu yana 420 milyar avro sermaye deste�i verildi.

Tüm Avrupa bankalar�n�n yeniden sermayelendi-
rilmeye ihtiyac� oldu�una yönelik aç�klamalara 
kat�lmad���n� belirten Bailly, Avrupa Bankac�l�k 
Otoritesi (EBA) taraf�ndan düzenlenen stres tes-
tinde ba�ar�s�z ya da ba�ar�s�zl��a yak�n bankalar�n 
bu y�l�n sonundan önce yeniden sermayelendiril-
mesi gerekti�ini vurguluyor.
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Avrupa’n�n durumu
ve Küresel Ekonomi
Rekabetten Sorumlu AB Komiseri Joaquin Almu-
nia da, “Bankalar�n sermaye art�r�m�n� destekle-
mek için özellikle ülke borçlar� olmak üzere ban-
kalar�n varl�klar�n�n yeniden de�erlendirilmesine 
ihtiyaç oldu�unu, ancak vergi mükelleflerinin pa-
ralar�n�n sadece son çare olarak kullan�lmas� ge-
rekti�ini” ifade ediyor.

ABD Hazine Bakan� Timothy Geithner ise, 
“Avrupa’n�n borç krizinin küresel ekonomik topar-
lanma için önemli risk te�kil etti�ini” kaydediyor.

ABD Ba�kan� Barack Obama’n�n yorumu ise daha 
karamsar. Avrupa’daki krizin ABD üzerinde ‘çok 
reel’ bir etkisi olabilece�ini söyleyen Obama, bunun 
Kongre’nin 447 milyar dolarl�k istihdam plan�n� 
onaylamas�ndan daha acil oldu�unu dü�ünüyor.

Avrupa bankalar�na yeni 
stres testi geliyor
Hat�rlanaca�� üzere Avrupa Bankac�l�k Otoritesi 
taraf�ndan yap�lan son stres testinin sonuçlar�na 
göre 90 bankadan, 8’i testte ba�ar�s�z olmu�, 16 
banka s�n�r� zor geçmi�ti. Bu bankalar�n toplam 
sermaye eksi�inin 2,5 milyar avro oldu�u hesap-
lanm��t�. Stres testine tabi tutulan Avrupa banka-
lar�, san�ld���ndan sa�lam ç�karken bu kez de tes-
tin zorlu�u tart��maya aç�lm��t�. Bu nedenle 
Avrupa Bankac�l�k Otoritesi, Avrupal� bankalar� 
bu kez de Yunanistan’�n temerrüdü ve dü�ük 
ekonomik büyüme senaryolar�yla yeniden stres 
testinden geçirecek.

Türkiye dünyadan ne kadar 
ayr���r?
Fark�nda m�y�z, eskiden hep krizlerin Türkiye’ye 
etkisinden konu�urduk? Uluslar aras� toplant�lar-
da merak edilen hep Türkiye olurdu. �imdiyse 
durum neredeyse tam tersi... Bu tür ortamlarda 
insanlar daha çok dünyay�, Avrupa’y�, G20 gün-
demini soruyorlar.

Türkiye için ‘karanl�k’ dünya haritas�nda parlak 
nokta deniyor art�k. 

Bunu en son Ba�bakan Yard�mc�s� Ali Babacan, 
Washington’daki Dünya Bankas� ve IMF y�ll�k 
toplant�lar� s�ras�nda dile getirdi.

Dünyan�n ba��n� a�r�tan bankac�l�k ve kamu 
borçlar� alan�nda Türkiye çok güçlü… Türkiye’nin 
bankac�l�k sistemi 2004-2006 y�llar� aras�nda 
yap�lan reformlarla çok sa�lam yap�ya kavu�tu. 
Son krizde de bu test edildi ve sorun olmad��� 
görüldü. Türkiye’nin bütçe aç���, Avrupa ortala-
malar�n�n üçte biri seviyesinde. Kamu borcunun 
milli gelire oran� da Avrupa ortalamas�n�n yar�s�-
n�n alt�nda. Ekonomideki büyüme yüzde 8,8. 
Pozitif ayr��ma dedikleri tam bu i�te…

IMF Türkiye Daimi Temsilcili�i K�demli Daimi 
Temsilcisi Mark Lewis, Türkiye’nin büyüme 
rakamlar� do�rultusunda kendi projeksiyonlar�n� 
revize ettiklerini, bu kapsamda GSYH’da reel 
yüzde 7,5’lik bir art�� öngördüklerini, 2012 için 
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de yüzde 2,5’lik bir beklenti içinde olduklar�n� 
bildirdi.

Fakat, ba�ta ekonomi kurmaylar� olmak üzere 
Türkiye’nin iç dinamiklerini yakînen bilen yorum-
cular, IMF’nin 2012 öngörüsünün çok dü�ük kal-
d��� noktas�nda birle�iyor.

Hükümetin, Merkez Bankas� ve BDDK gibi kurum-
lar�n çal��malar� ise istikrar�n ve güven ortam�n�n 
devam edece�inin göstergesi.

Amerika
ekonomisinde
beklentiler
Yine Amerikan ekonomisinin büyüme beklenti-
leri, hem bu y�l, hem gelecek y�l için a�a�� do�ru 
revize edildi. Avrupa ekonomisinin de büyümesi 
Amerika kadar olmasa da yine a�a�� do�ru revi-
ze edilmi� durumda.

Tarihinde ilk kez notu k�r�lan ABD’nin AAA olan 
notu AA+’ya indirildi.

ABD Merkez Bankas� Ba�kan� Ben Bernanke, 
Kongre’de yapt��� konu�mada, ABD ekonomisi-
nin ‘tökezlemek üzere’ oldu�unu ve daha fazla 
ad�m at�lmas� gerekti�ini söylemi�ti. 

Fed, 21 Eylül’deki toplant�s�nda, ekonomideki 
büyümeyi desteklemek ve borçlanma maliyetleri-
ni dü�ürmek amac�yla uzun vadeli Hazine tahvili 
sat�n almak için 400 milyar dolarl�k k�sa vadeli 
tahvil sataca��n� aç�klam��t�.

Gösterge faiz oran�n� Aral�k 2008’den bu yana 
de�i�tirmeyen Fed, bir dizi tahvil sat�n alma 
program�yla bilançosunu 2,8 trilyon dolara ç�kar-
m��t�. Bu y�l�n ilk yar�s�nda yüzde 0,9 büyüyen 
ABD’de i�sizlik oran� yüzde 9 seviyesinde.
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Çeyrek As�rl�k Ba�ar�n�n S�rr�
Albaraka’n�n ilk genel müdürü Yalç�n Öner, çeyrek asr� geride b�rakan kurumun ba�ar� s�rlar�n� anlatt�. Or-
taklar�n birbirine olan güveninin bereketli bir ortam olu�turdu�una i�aret eden Yalç�n Öner, kurumda sürek-
lili�i sa�layan karar� �öyle özetledi: “Albaraka’n�n bana göre kaderini de�i�tiren olaylardan bir tanesi �uydu: 
Ben yönetim kurulundan bir karar ç�kard�m. Buna göre al�nacak bir personeli, bir üst amiri aday gösterecek. 
O seçecek, atama, tayin için getirdi�inde iki üstü amir sadece ‘Evet veya hay�r’ diyebilir. Bu karar, düzeni ve 
sistemi sa�layan bir uygulamaya dönü�tü.”

Yalç�n Öner

Yalç�n Öner, Türkiye’de Kat�l�m Bankac�l���’n�n ilk uygula-
mas� olan Albaraka’n�n ilk genel müdürü... Dolay�s�yla o, 
ayn� zamanda s�f�rdan do�an bir sektörün ilk tan�klar�n-
dan... Kendisiyle çeyrek asr� geride b�rakan sektörün loko-
motifi Albaraka’n�n geli�imini ve ba�ar� s�rlar�n� konu�tuk:

Kat�l�m Bankac�l��� ile nas�l tan��t�n�z?

19 sene devlette çal��t�m, 7 sene de özel sektör var. 7 
y�l, Yat�r�m-Finansman diye o y�llar�n en iyi broker firma-
lar�ndan birisinde çal��t�m. Özel sektöre yabanc� de�il-
dim, hatta özel sektörün tam içindeydim. Niye? Çünkü 
para fevkalade önemli. Öyle olaylar oluyor ki, insanlar 
bu para i�leriyle ilgili çal��t��� kimselere zamanla çok 
büyük bir itimat besliyorlar. Ba�ka türlü de olmas� 
mümkün de�il… Hatta öyle �eyler oluyor ki, portföy 

sahibi kimseler, her zaman de�il ama aralar�nda ailesi-
nin dahi bilmedi�i bir tak�m servet faktörlerini o yat�r�m 
yapt��� kimselerle payla��yorlar. Bazen tehlike de ora-
dan kaynaklan�yor. O kadar çok itimat olu�uyor ki, her 
�eyini o kimseye b�rak�yor. 

Dolay�s�yla ben, Yat�r�m Finansman’da, genel müdür 
yard�mc�s�yken Banker Kastelli zaman�na denk dü�en o 
kritik dönemde Yat�r�m Finansman, faaliyetini sonuna 
kadar sürdüren, kârl� ve ba�ar�l� en büyük �irketti. A�a�� 
yukar� o piyasan�n yüzde 45’ine sahip olan bir �irketti. 
Yani konu benim için yabanc� de�ildi, fakat farkl�yd�. 
Fark� da �u: Faizsiz Bankac�l�kla ilgili birtak�m �eyler söy-
leniyordu, ancak o zaman Türkiye’de çok fazla bir uygu-
lamas� yoktu. Dünyada uyguland��� söyleniyordu, ancak 
sistemle ilgili çok fazla bir �ey bilinmeyen bir dönemdi. 

Devletle hiç i� yapmayan aile

Albaraka’ya nas�l dahil oldunuz?

Birçok �ey nasip i�i… O zaman davet üzerine geldim. 
Beni Kemal Unak�tan bey tan�r. Tesadüf ikimiz de hesap 
uzman�y�z, ama aram�zda çok zaman fark� var. Kemal 
bey, Mustafa Topba� beye söylemi�… Enteresan bir �ey, 
ben Topba� diye bir ailenin oldu�unu bilmezdim. Topba� 
ailesiyle 25 y�ld�r çal���yorum, hakikaten bu büyük bir 
mazhariyet, �ans ve büyük bir mükafaat benim için.  

Topba� ailesini o zaman niye bilmedi�imi bazen dü�ü-
nüyorum. Sebep asl�nda çok basit: Aile eski, varl�kl� 
olmas�na ra�men devletle hiç çal��mam��. Tamamen 
özel sektörde i� yapm��. �nsanlara devaml� maddi-
manevi yard�m eden bir aile…

Devletle i� yaparak zenginle�ilen Türkiye için farkl� bir 

durum, öyle de�il mi?

Tabii… Herkese yard�m etmi�ler… Hani ‘Sa� elin yapt�-
��ndan sol elin haberinin olmamas�’ derler ya, onun 
gibi… Bu tip hay�r i�lerine, tesadüfen oradaysam �ahit 
olmu�umdur. Bizim de k�smetmi�, Mustafa Topba� bey 
ve Kemal beyle konu�tuk, o konu�madan sonra kurum 
ve �ahs�m yönünden baz� endi�elerim olu�tu. �kinci 
konu�mada te�ekkürlerimi sundum ve ‘Beni affedin’ 
dedim. Nasipmi� 2/1/1985 günü göreve ba�lad�m.

Albaraka’n�n �lk Genel Müdürü Yalç�n ÖNER’den
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Neden ‘Affedin’ dediniz?

O k�s�mlar özel… Buraya ilk geldi�im zaman �i�li’deki 
�etat Han’da Korkut Özal beyin o zaman bir ofisi vard�. 
Akabe �n�aat’�n da bir ofisi vard�… Bize orada bir oda 
verdiler. Ben vard�m, Selim Seval diye bir arkada��m�z 
var. Abdullah Tivnikli, Fikret Kayacan beyler vard�… Bir 
odan�n içine dolu�tu�umuz günler…

�lk f�rsatta bir yer arand�. O zaman Dedeman Oteli’nin 
yan�ndaki Dedeman �� Merkezi’nde… Sermayenin büyük 
bir k�sm� Suudlu Dallah Grubu’nundu. �slam Kalk�nma 
Bankas�’n�n yüzde 10’luk hissesi var. 

O zaman bu operasyondan sorumlu Dr. Temimi isimli 
bir arkada� vard� ve ‘Bize yar�m kat da yeter’ diyordu. 
Ben ne yapaca��m�z� sordum, fonu toplay�p devlete 
verece�imizi söylemi�ti. O zaman ben dedim ki, ‘Bize 
ihtiyaç yok, yani al-ver… Bir ki�i yapar bu i�i.’

‘Ne yapal�m, ne edelim’ derken ben bir tak�m al�m-sat�m 
i�leri yapmay� önermi�tim. Mustafa Topba� bey çok iyi 
bir i�adam�… Benden 6-7 ya� küçük. Ama ben ve hepi-
miz çok �ey ö�rendik kendisinden. Hâlâ da ö�renmeye 
devam ediyoruz. Allah raz� olsun… Tabii o muhterem 
ailenin verdi�i ve aileden gelen bir tak�m meziyetler var. 
Daha uza�� gören bir kimse… Sa�olsun o dedi ki, ‘Yar�m 
kat falan olmaz, tam olsun. Hatta 1,5 kat olsun.’ 
Dolay�s�yla biz �etat Han’dan sonra ilk a�amada 
Dedeman �� Merkezi’nde 1,5 katla i�e ba�lad�k. 

�nce elenip s�k dokundu

Sonraki süreç nas�l geli�ti?

Personel al�mlar� ba�lad�. �nsanlar�n o a�amada hakl� ola-
rak bir tereddüdü vard�: Bu i� nedir, ne olacak, �eklin-
de… Biz bir de faizsiz çal��maya yak�n kimseleri almak 
durumundayd�k. Örne�in uzun süre d��i�leri müdürü 
arad�k. O zaman bütün d�� i�ler müdürleri bayand�. En 
sonunda Selçuk Tamer arkada��m�z� bulduk. Selçuk bey, 
çok iyi �ngilizce bilen, Tarsus Amerikan ve Mülkiye mezu-
nuydu… Anlatmak istedi�im �ey: O zaman bir tak�m zor-
luklar vard�. �nsanlar� almak kolay, ‘Git’ demek zor…

Kadrolar� titizlikle olu�turduk. �lk ekip olarak çok zorluk 
çektik. Çünkü o zamanki ismimizle Özel Finas Kurumlar� 
(ÖFK), Türk hukuk sistemine yamanm�� durumdayd�. 
ÖFK’ler kuruldu, ancak mevcut sisteme yerle�tirilmedi. 
Uzun zaman da devlette üvey evlat muamelesi gördü. 
Ben bunlar� ya�ad�m. Ben buraya geldi�im zaman çok 
insan tan�yan birisiydim. Buna ra�men, Albaraka’dan 
geldi�imiz ö�renilince kamuda birçok kap�n�n kapand�-
��n� gördük, maalesef… Hakikaten o günler zordu.  
Maalesef o zamanlar pe�in hükümlerle karar veriliyordu. 
O zaman BDDK yoktu ve biz Merkez Bankas�’na ba�l�y-
d�k. Oradaki bir-iki arkada� hariç bize her zaman maale-
sef üvey evlat muamelesi yap�ld�. Bu  durum kurum çal�-
�anlar�n�n hayat�na da yans�d�. Albaraka’ya çok büyük 
hizmeti olan, genel müdürlük de yapan merhum Dr. 
Adnan Büyükdeniz, çok iyi yeti�mi�, çok de�erli bir arka-
da�t�. Bo�aziçi mezunu ve London School of Econimics’te 
e�itim görmü�. Doçentlik s�nav�nda jüride yer alan bir 

hocan�n yaz�lan tezi hiç okumadan menfi oy vermesi 
olay�n� ya�ad� arkada��m�z. 

Denetim aç�s�ndan bask� oldu mu?

Faizsiz bankac�l���n en önemli özelli�i, tüm faaliyetlerini 
ortak ve hesap sahipleriyle kamuoyuna aç�k tutmakt�r, �ef-
faf çal��makt�r. Bu nedenle o y�llarda hiçbir mecburiyet 
olmamas�na ra�men Albaraka ba��ms�z bir denetçiyle çal��-
t�. Raif bey ilk d�� denetçimiz oldu. Bankalar Yeminli 
Murak�plar� ilk defa hesaplar�m�za bakmaya geldi�i zaman 
dediler ki: ‘Siz defter falan tutuyor musunuz?’ Gayet tabii... 
�u anda tasfiye olan bir bankadan gelen ve orada düzgün 
defter tutulmad���n� belirten bu murak�p arkada�lar bizim 
kay�tlar�m�z� görünce �a��rm��t�. Devletten gelen menfi 
tutum o kadar içimize yerle�mi� ki, mecburi olmayanlar� da 
yap�yorduk. Bize en büyük deste�i de bu Bankalar Yeminli 
Murak�plar� verdi. Çünkü onlar olanlar�n fark�ndayd�. 

Ö�renerek ö�retme

Piyasaya nas�l aç�ld�n�z?

Biz ticari bir �irket gibi gözüküyoruz, ancak yar� kamu 
kurumu gibiyiz. Devletin verdi�i yetkiyle fon topluyoruz, 
onu kulland�r�yoruz. Bu nedenle i�lemleri nas�l yapt���-
m�z dahil hepsini açaca��z dedik. Toplad���m�z fonlar� 
nas�l kulland�r�yoruz, ne biçim insanlar çal���yor? 
Bunlar�n hepsinde çok aç�k olmam�z laz�m. Kendimizi 
anlatmak için �stanbul ba�ta olmak üzere belli ba�l� 
kentlerde ÖFK’leri tan�t�c� seminerler düzenledik. Bu 
seminerlere o bölgenin ticaret ve sanayi odas� yard�m� 
ve çokcas� bu tip kurumlara gönül ba��yla ba�l� olan i� 
sahipleri veya varl�k sahipleriyle seminerler düzenledik. 

Sorulan sorular� yaz�l� hale getirdik ve soranlara devaml� 
yaz�yla veya sözel olarak cevaplar verdik. E�er yanl�� yap�yor-
sak gayet tabii ki onlar� düzelttik. Biz bir yandan kendimiz 
ö�renirken bir yandan da kamuyu ayd�nlatmaya çal��t�k. 

Bu süreç ne kadar sürdü?

7-8 sene yo�un bir �ekilde yapt�k bunu. Çünkü bir iddia 
ile ç�k�yorsunuz ortaya. Yoksa vebal olur. Do�ru mu, 
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yanl�� m� yap�yoruz diye devaml� ilim adamlar�na dan��-
t�k, hatta yaz�l� olarak onlar�n görü�lerini ald�k. Ald���m�z 
cevap e�er bizi tatmin etmiyorsa uygulamad�k onlar�… 
Niye? Çünkü zaten bir sürü noksan�m�z var. Bir de bu 
kadar hesap sahibinin vebalini alma lüksümüz yok. 
Dolay�s�yla çok titiz hareket ettik. 

Mü�terilerin yakla��m� nas�l oldu?

Kurumsal mü�teri bulma güçlü�ü ya��yorduk. Çünkü al�-
��lm�� bir sistem vard�. Halihaz�rda y�llard�r bankayla çal�-
�an�n bizimle i�e ba�layabilmesi için yeni prosedürleri 
yerine getirmesi gerekiyordu, özellikle mali mü�avirler de 
böyle bir ba�lang�ç için isteksizdi. Büyük bir �irkette i� 
sahibine, ‘Sembolik bir i�lemle ba�layal�m, memnun kal-
mazsan�z devam etmezsiniz. Bu nedenle lütfen bize yar-
d�m edin’ dedim. Kurumun mali mü�aviri tan�d���m bir 
ö�retim üyesiydi ve sistemi biliyordu. Fakat de�i�ik 
nedenler ileri sürdü. Ancak i� sahibi muhterem bir insan-
d� ve ba�lanmas� için talimat verdi. O �irket, ondan sonra 
bütün finans kurumlar�yla çal��t� ve faaliyetlerinin önem-
li bir k�sm�n� da bu sistemle yapt�. Çünkü sistem daha 
ucuz. �irketler için finansman maliyeti de önemliydi. 

Krizler daha da güçlendirdi

Krizler geli�imi nas�l etkiledi?

Her �eyi ya�ayarak büyüdü buras�. Her i�te iyi gün var, kötü 
gün var. 1990’da Irak krizi oldu, 1994’te develüasyon 
ya�and�. Krizler, bu kurumlar�n daha da güçlenmesine vesi-
le oldu. Çünkü noksan�n�z� orada görüyorsunuz. O zaman 
Mustafa Topba� bey bizim yönetim kurulu ba�kan vekilimiz-
di. Ticari anlamda muhafazakar olan Mustafa bey, kendi 
i�lerinde devaml� özvarl�kla çal��may� tercih ediyordu. 
Dolay�s�yla bu krizler bize hiç zorluk olmad�, biz devaml� 
yeterli likidite ile çal��t�k. Krizlerde bizim yeterli fonumuz 
oldu�u için mü�terilerimize kriz günlerinde de istedi�ini 
veriyorduk. Bu nedenle krizler bizde bir veya iki gün sürdü. 
Fakat bunlar bize bir tak�m �eyler ö�retti. Fonlar�n topland�-
�� iyi günler gibi ödenmesi gereken zor günlere de sürekli 
haz�r olunmas� gerekti�ini ya�arak anlad�k. 

1990 ve 1994 krizinde Albaraka ile i� yapan firmalar hiçbir 
zorlu�a dü�medi. Yani kriz nedeniyle fonlar geri ça�r�lma-
d�. Çok s�k�nt�lar oldu, ancak Albaraka ‘Tamam, bu devam-
l� bir ili�kidir’ diyerek kimseden ek hiçbir �ey talep etmedi. 

2001 öncesinde, bankalar kanunu de�i�meden önce 
ÖFK’ler kapans�n m�, pasifize mi edilsin diye bir konu 
gündeme geldi. O zaman bütün bas�n ve önemli i�a-
damlar� �unu söylediler: ÖFK’ler, iyi günde, kötü günde 
kimseye s�rt�n� dönmediler. Ve her kesimden i�adam� ve 
gazeteci, ÖFK’lere destek verdi. ÖFK’ler böylelikle bir 
tak�m noksanlar� da tamamlanarak sisteme kat�ld�. Yani 
i�dünyas� ve bas�n bize sahip ç�kt�.

Kal�c� bir ekip olu�tu

Albaraka’n�n sektördeki yeri nedir?

Biz ilk oldu�umuz için bizden sonra kurulan o zaman-
ki tabiriyle ÖFK’lere de okul görevi yerine getirildi. 

Mesela Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan bey, 
Bo�aziçi’nden mezun olduktan sonra ilk bizde göreve 
ba�lad�. Burada çok ba�ar�l� oldu, orada da ba�ar�l�. 
K�sa sürede çok e�itimli ve canla ba�la çal��an güzide 
bir kadro kurduk. Bu de�erli kadro zamanla çe�itli 
kamu ve özel kurumlarda tepe yönetici oldular. Dört 
kat�l�m bankas�n�n yönetim kademesinde Albarakal� 
olan çok arkada�lar var. Hatta 55-60 tane bu durumda 
olan arkada�, bir kulüp gibi bir beraberlik kurmu�lar. 
Belirli zamanlarda biraraya geliyorlarm��. Yemek yiyip 
eski günleri konu�uyorlarm��. 

Bizde sermayedarlar, yöneticilerle ili�kiyi kesmedi. Benden 
sonraki Genel Müdür Osman Akyüz bey de bizde yöne-
tim kurulu üyesi olarak devam ediyor. Bu sayede kurum-
da bir devaml�l�k sa�land�. Bu fevkalade önemli. 

Genelde bankalarda her kademede bir-iki y�lda bir transfer 
olur. Bir iki y�l sonra burada çal���yor olmayabilece�ini 
bilen birisi Allah korusun gözünü karart�p baz� �eyleri 
yapabilir. Ancak bizim hepimiz burada kal�c�yd�k. Ben arka-
da�lara her zaman ‘Bizim kaçacak yerimiz yok’ derdim. 
Onun için her �eyi düzgün yapmam�z laz�md�. Devaml�l���n 
bize kazand�rd��� çok �ey var. Burada çok iyi bir kadro olu�-
tu. Üst kademe krizleri de ya�ad�. �yi günleri de, kötü gün-
leri de gördü. Krizi ya�amayan bir insan�n bunlar� kitaplar-
dan ö�renmesi mümkün de�il. En iyi ö�renme �ekli bili-
yorsunuz ya�ayarak ö�renmek. Dolay�s�yla burada çok iyi 
bir kadro olu�tu. Rahmetli Adnan Büyükdeniz’in genel 
müdür oldu�u dönemde kadroda her biri genel müdür 
olacak ba�ka arkada�lar�m�z da vard�. Yani o zaman Adnan 
bey tek genel müdür aday� de�ildi. O kadroda en az 3-4 
tane genel müdür olabilecek arkada� vard�. Bu büyük bir 
olay. Ba�ar�lar�m�z, tüm kadromuzun ba�ar�s�. Bugün de 
ayn� �ey geçerli…

Genel müdürlü�ü neden b�rakt�n�z?

1994 krizinin olumsuzluklar� temizlendikten sonra belli 
bir ya�a geldi�imi belirtim ve 11 y�ld�r sürdürdü�üm 
genel müdürlükten aff�m� istedim. O zaman 57 ya��nday-
d�m. Y�l sonunda olabilece�ini söylediler. 11 y�l hakikaten 
yorulmu�tum. Bu süre zarf�nda ne izin kullanabildim ne 
de dinlenebildim… Art�k zaman�m� kendime ve aileme 
ay�rmak istiyordum. Sa�olsun patronlar�m�z da, emeklili-
�imi takip eden aydan sonra yönetim kurulu üyesi olarak 
devam etmemi uygun gördüler. 14 senedir de yönetim 
kurulu üyesi olarak devam ediyorum. Benden sonra da 
Osman Akyüz, Fehmi Ak�n ve rahmetli Adnan Büyükdeniz, 
Fahrettin Yah�i arkada�lar�m�z genel müdürlük yapt�. 

Kar��l�kl� güven ortam�

Albaraka’da ortakl�k yap�s� nas�l?

Suudi Arabistan’da Dallah diye bir grup var. 300’e yak�n 
�irketi çat�s� alt�nda toplayan bir aile �irketi… Bu �irketin 
sahibinin babas�, �eyh Abdullah Kamil Türkiye’de böyle 
bir �eye girece�i zaman o�lu �eyh Salih’e diyor ki: 
�stanbul’a gideceksin. Orada bir dostumuz var, Topba� 
ailesi… Onlar� bulacaks�n ve onlarla bu i�i yapacaks�n. 
Bunun üzerine �eyh Salih Kamil �stanbul’a geliyor ve 
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konu�uluyor, ortakl�k kuruluyor. Sermayenin a�a�� yuka-
r� yüzde 70’i o aileye ait, yüzde 10’u �slam Kalk�nma 
Bankas�’n�n, yüzde 20’de yerli sermaye, ancak bunun 
herhalde yüzde 17’si Topba� ailesine ait. 

Birbirlerini burada biraz daha iyi tan�d�ktan sonra �eyh 
Salih Kamil (�lk y�llarda bize yönetim kurulu ba�kanl��� 
yapt�), Topba� ailesine sayg�s�ndan dolay� mevcut eleman-
lar�n�n en iyilerini bize gönderdi. Bizim yönetim kurulu, 
Suud’un en kalifiye elemanlar�ndan olu�tu. Bunlar�n aras�n-
da ABD’den doktoras� olan iki ki�i vard�. Ayn� zamanda, 
kay�nbirader ve eni�te, yönetim kurulunda görevlendirildi. 
Herkes biliyordu ki, �eyh Salih nezdinde, Dallah Grubu nez-
dinde Albaraka’n�n özel bir yeri var. Topba� ailesinin özel 
bir yeri var. Bu çok önemli bir �ey. Sürekli beraber oldu�u-
muz için özel durumlar ya�ama imkan�m oldu. �eyh 
Salih’in birkaç defa, hem yönetim kurulunda hem de birkaç 
i� toplant�s�nda ‘E�er Mustafa Topba� bey karde�im her-
hangi bir i�te 5 koyarsa kalan 95’i ben tamamlar�m dedi�i-
ne �ahit oldum ve hep bu �ekilde hareket etmi�tir. Ama ne 
oldu? Türkiye’de enflasyonun yüksek oldu�u dönemlerde 
biz de onlar� riskli i�lere sokmad�k. 8-9 ülkede daha 
Albaraka var, o �irketlerden bize Türk �irketleri ile ilgili bilgi 
sorduklar� zaman biz onlara ücretsiz yaz�l� bilgi temin ettik. 
Allah’a �ükür bu i�lerde olumsuz hiçbir �ey olmad�. 

Düzeni kuran kritik karar

Albaraka’n�n yönetim s�rr� nedir?

Albaraka’n�n bana göre kaderini de�i�tiren olaylardan bir 
tanesi �uydu: Ben yönetim kurulundan öncelikle bir karar 
ç�kard�m. Buna göre al�nacak bir personeli, birinci amiri 
aday gösterecek. O seçecek, atama için getirdi�inde iki 
üstü sadece ‘Evet veya hay�r’ diyebilir. Fakat ‘Ben senin 
aday�n� be�enmedim, bak �urada �u aday var’ demeye 
hakk� yok, sadece evet ya da hay�r… Ne oldu o zaman? 
Be�enilmedi�i zaman ba�ka bir aday� getiriyor o arkada�. 

Dolay�s�yla biz burada yetkililerimizin çal��t��� arkada�� 
veya amiri ile problemi olma durumunu hiç ya�amad�k. Bu 
sistemde kimsenin bana söyleyecek bir �eyi kalmad�. 
Çünkü kendisi seçiyor. 

Bu karar, düzeni ve sistemi sa�layan bir uygulamaya 
dönü�tü. 

Yönetimle ilgili ikinci prensibim, ben tam ittifak olmayan 
hiçbir karar� almad�m. Hâlâ da öyle devam ediyor… Ben 
11 y�ll�k genel müdürlük yapt�m Albaraka’da, 14 y�l da 
yönetim kurulu üyesiyim. Ve benim burada arkada�lara 
telkinim: Herkesi dinleyelim, herkes medeni ölçülerle 
görü�ünü söylesin, ama bir tereddüt varsa onu giderecek 
ilave çal��ma yap�ls�n. Çünkü ittifak olmaks�z�n ço�unlu-
�un hat�r�na al�nan kararlarda hep problem ya�ad�k. 

Topba� ailesi Allah’�n bir lûtfu

Topba� ailesiyle çal��man�z nas�l yürüdü?

Mustafa Topba� bey, ilk ba�larda bütün i�lerini b�rak�p 
buraya gelmi�tir. Duruma bakm��t�r, sormu�tur, bizi yön-
lendirmi�tir. E�er iyi �eyler olmu�sa hep Mustafa bey saye-
sindedir. Mustafa bey hakikaten çok zeki, çok iyi bir i�ada-

m�, binlerce maa�allah… Çok da hay�rsever bir i�adam�d�r.

Her birimiz, Mustafa beye bir soru yöneltti�inde kendisi-
nin ne cevap verebilece�ini biliriz. Çünkü tutarl� bir insan. 
Ben her �eyimi sordum. Hatta farkl� görü�lerim de olmu�-
tur. Hep de faydas�n� gördüm. Mustafa beye sorup da 
cevab�n� alamad���m�z konu herhalde çok azd�r. Bir de 
kararlar� maa�allah çok çabuk verir. 25 senede benim 
gördü�üm nadir durumlardan birisi �udur ‘Abi çok acil 
mi? Çok yorulduk, acil de�ilse yar�n görü�elim’…Geriye 
dönüp bakt���mda ‘Bu gerçekten bize Cenab-� Allah’�n 
bir lütfu’ diyorum. Benim gibi bir adam�n böyle bir yerde 
böyle insanlarla çal��ma f�rsat� olmu�… Böyle insanlarla 
çal��mak çok önemli bir mazhariyet. Bu büyük �ans için 
Allah�ma �ükrediyorum. Düzgün çal��an bir aile… Cenab-� 
Allah in�allah onlar� hep mükafaatland�r�r. 

Merdiven birer birer ç�k�l�r

Bir tavsiyeniz var m�?

Ben devlette olsun, özel sektörde olsun her kademede 
çal��t�m. Bunun insana kazand�rd��� önemli bir �ey var. 
Ben arkada�lara hep �unu söylüyorum: Bir insan, do�ru-
dan genel müdür olursa, örne�in 30 ya��nda birisini 
genel müdür yapm��s�n�z, 55-60 ya��na kadar çal��acaksa 
(30 y�l genel müdürlük devam ettirilebilir mi? Çok zor…) 
ve bir �ekilde i�inden ayr�ld���n� dü�ünün… Genel müdür-
lükten ayr�lm�� bir arkada��n i� bulmas� fevkalade zor. 
Dolay�s�yla bir yere ç�karken merdivenler bo�una yap�lma-
m��. �imdi asansörler var, ama asansörlerde kazalar var, 
merdivenlerde bir problem ya�anm�yor. Kademeleri ya�a-
mak ve uygun görüldü�ünde terfi, tayin beklemek, her-
birimize huzur getirir, diye dü�ünüyorum.

Bu vesileyle Albaraka camias�na, bize güvenerek destek 
veren say�n ortak ve mü�terilerimize, de�erli çal��ma 
arkada�lar�m�za �ükran ve sayg�lar sunuyorum.
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2008 y�l�ndaki krizin harekete geçirdi�i fay hatla-
r�n�n artç� sars�nt�lar� dünyada derinle�erek devam 
ediyor.  Paradigma içi çözüm kalmad�. Pansuman 
tedavi kar etmiyor. Materyalist bat� medeniyeti, 
maddi cephede kazand�rd�klar�n�n yan�nda sebep 
oldu�u büyük maddi ve manevi çürüme nedeniy-
le çürük çad�r bezi gibi diki� tutmuyor, p�l�n� p�rt�-
s�n� toplay�p kaybolma sürecine giriyor. Art�k bize 
yol göstermesi beklenen düne ait istatistikler yar�-
n� aç�klamada kifayetsiz kal�rken, sorunlar� aç�kla-
yacak ve çözüm önerecek model de yok. 

Unutmayal�m, model bitince aranan meta 
fikirler, de�erler ve felsefedir

Modeller çetrefil gerçe�in basitle�tirilmi� halidir. 
Asl�nda i�in asl� de�il, fasl�d�r. Gücünü, eldeki 
sorunlar� aç�klayabilmesinden ve çözüm önerebil-
mesinden al�r. Bunu yapamad���nda art�k de�erle-
re, ideallere ve fikirlere dönmek zorundas�n�z. 
Nitekim Adam Smith, Milletlerin Zenginli�ini yazd�-

��nda ne Walras vard�, ne Marshall. Keza kraldan 
fazla kralc� kesilen Milton Friedman  da yoktu. Karl 
Marks, Das Kapital’i yazd���nda ne merkezi planla-
ma vard�, ne Stalin, ne kolektif mülkiyet.

Yeni �eyler söylemek laz�m

Hz. Mevlana’n�n buyurdu�u gibi, i�te bu yüzden 
tam da �u s�ralar “yeni �eyler söylemek gerekiyor.” 

Anlamak laz�m, dünya sisteminde ta�lar iyice yerin-
den oynad�. Art�k her kriz, katalizör etkisi yap�p, 
beklenen do�umu h�zland�racak. Bu büyük de�i�i-
min sadece iktisadi alana s�k���p kalmas� da 
imkâns�z. Sosyal sistemler kendi içinde bir ekosis-
tem, adeta bir vücut gibi parça-bütün tamamlay�-
c�l��� içinde. Demografi, sistemin fay hatlar�nda 
ya�anan k�r�lman�n temel bile�enlerinden biri. Aile 
de öyle. Keza, doyuma ula�an, do�al ömrünü 
tamamlay�p gerileyen sektörler ile yükselmekte 
olan sektör bazl� hareketler de bize yeni �eyler söy-
lüyor. Çevre ve emtia k�s�tlar� da de�i�imi tetikliyor.

Küresel iklim de�i�iklikleri bir ba�ka derin dalga. 
Tarih boyunca oldu�u gibi yeni dönemin nimet 
ve külfeti e�it da��lmayacak. Kazananlar� ve kay-
bedenleri olacak. Bütün veriler, Türkiye’nin 
kazananlar aras�nda yer alaca��n� gösteriyor. 
Nitekim Türkiye’nin yükseli�i birçok cephede 
kar�� konulmaz bir ilgi oda�� oldu. Adeta mer-
cek alt�na al�nd�. Bu arada Türkiye’nin me�er-
sem en büyük zenginli�i güven, istikrar ve hal-
k�n hakimiyeti imi�!

Kom�ularla s�f�r sorun stratejisi

Son y�llardaki kom�ularla s�f�r sorun stratejisi ile 
çevremizdeki bütün halklar�n gönlünü kazand�k. 
Rejimler gider, halklar kal�r. Biz o ülkelerde zama-

Dünya ekonomisinin gelece�i: 

Model gitti,
fikir gerekiyor!

Makale
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n�nda önce halklar� kaybetmi�tik. Libya’da Fransa 
Cumhurba�kan� ve �ngiltere Ba�bakan� adeta bir 
‘sömürge valisi’ gibi yapayaln�z kal�rken, Türkiye 
Ba�bakan� Recep Tayyip Erdo�an bu yüzden 
Anadolu’da miting yapar gibiydi. Nitekim gerçek-
le�tirilen serbest ticaret anla�malar�, vizesiz geçi�-
ler, ihracat destinasyonlar�n�n zenginle�tirilmesi 
de biliniyor.

Alan el de�il, veren eliz

Bir ba�ka alanda, insanî alanda da Türkiye k�t kay-
naklar�na inat etki sahas�n� h�zla geni�letiyor. �� 
‘merhamet’e gelince Anadolu insan� elindeki lok-
mas�n� payla�makta e�siz örnekler sergiliyor. 
Türkiye büyük hortumlamalar sonras�nda kendi 
evlatlar�n�n ellerinde sadece 10 senede küllerin-
den yeni bir ehram in�a etti. Art�k alan el de�il, 
veren eliz, umuduz. Bunu da sadece maddi olarak 
görmemek laz�m.

Türkiye Afrika’daki kurakl�kta sa��r bir dünyan�n 
kanayan vicdan� oldu. Dinine, diline bakmadan 
Haiti’de de öyle idik. Keza, Pakistan’�n asr�n sel 
felaketinde yaralar�n� neredeyse sadece biz sard�k. 
�çten, samimi ve sömürüden uzak bu hareketler, 
Türkiye’nin etkisini dalga dalga art�r�yor.

Beyin yap�c� rol

Aç�kças� Türkiye artan oranlarda etkin bir küresel 
bar�� gücü oluyor. Bu ba�lamda Birle�mi� 
Milletler nezdinde üstlenmeye ba�lad��� ‘beyin 
yap�c� rol’ dikkat çekici. �srail terörüne kar�� 
Türkiye, �ran’�n ba�c�y� döven yakla��m�na dü�-
meden, mazlum bir dünyan�n sesi-solu�u oldu. 
Balkanlar’daki korkunç polarizasyonda güvenilir 
ve yap�c� bir aktör konumuna yerle�ti. Rusya ile 
geli�tirdi�i stratejik ili�kiler, ABD’nin her dedi�i-
ne otomatik olarak ‘evet’ demiyor olu�u dikkat 
çekiyor. Nihayet, Türkiye’nin ekonomik krizlere 
kar�� sergiledi�i direnç, ekonomi idaresindeki 
ba�ar�l� denetim ve gözetim mekanizmalar�, eko-
nomi yönetiminin adeta krizde ‘model olu�tura-
cak’ türden baz� hareketlere giri�mi� olmas�, ak�l 
alan de�il veren konuma geçmi� olmas� da yine 
dikkatlerden kaçm�yor.

Türkiye kendine güvenip olaylara ideolojik bakma-
y� b�rak�p, iktisadî akl� ve medeniyet karde�li�ini 
merkeze alarak yola ç�karsa, bir de etkin i� model-
leri geli�tirerek kaliteye odaklan�p, i� ahlak�n� mer-
keze yerle�tirirse, ç�kan ürün bizi kendili�inden 
model konumuna yerle�tirecek.

Prof. Dr. �brahim Öztürk
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Gelece�in Dubaisi:

Kuzey Irak

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi kabinesinde henüz 3. y�l�n� doldurmu� olsa da, bir dönem Türkmen Cephesi 
ba�kanl���n� da yürütmesi sebebiyle, asl�nda siyaset sahnesinde oldukça eski olan Sinan Çelebi ile görü�tük.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Sanayi ve Ticaret Bakan� 
Sinan Çelebi’nin Türkiye’ye sempati duymaktan öte 
tam bir Türkiyeli ve Türkiye sevdal�s� oldu�unu söyle-
mek hiçte abart�l� olmaz. Kendi ifadesiyle; ‘Misak-� Milli 
s�n�rlar� içinde yer alan bir co�rafyada dünyaya geldi�i-
ni, bu yüzden Türk oldu�unu’ gururla ifade etmektedir. 
Çocuklar�n� da Türkiye sevdal�s� olarak yeti�tiren Sinan 
Çelebi bununla iftihar etmekte ve hatta en küçük o�lu 
Ahmet’in �u anda Trabzon’da vatanî görevini yapt���n� 
belirtirken de gözleri dolmaktad�r. 

1944 y�l�nda Erbil’de dünyaya gelen Sinan Çelebi, orta 
ö�retim ve lise e�itimini tamamlad�ktan sonra gitti�i 

�ngiltere’de bir süre üniversite haz�rl�k için gerekli olan lise 
intibak program�n� al�r. Ancak daha sonra Türkiye sevdas� 
a��r basar ve üniversite e�itimi için �ngiltere’yi de�il, hep 
gezip görmek istedi�i Türkiye’yi tercih ederek Ankara’ya 
gelir ve Orta Do�u Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) mimar-
l�k bölümüne devam eder. Mezun olduktan sonra Erbil’e 
dönen Sinan Çelebi Türkiye ile ba�lant�s�n� hiçbir zaman 
kesmez. �� ziyaretleri, tatiller derken her zaman bir aya�� 
Türkiye’de olmu�tur. Bu durumun bu �ekilde geli�mesinde 
kendisinin ‘’Hocabey’’ diye and��� day�s� merhum �hsan 
Do�ramac�’n�n büyük etkisi olmu�tur. 

Hayat�n�n tüm önemli kararlar�n� dan��t��� day�s� �hsan 

Sinan Çelebi
Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Sanayi ve 

Ticaret Bakan�
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Do�ramac� 1915 y�l�nda yani henüz Erbil Osmanl� top-
ra�� iken dünyaya gelmi� ve Kuzey Irak’taki Türkmen 
halk�n�n her zaman en büyük destekçilerinden olmu�-
tur. Türkiye’deki ilk özel üniversitenin de kurucusu olan 
�hsan Do�ramac�, Erbil’de  kendi ad�n� ta��yan, ulusla-
raras� düzeyde e�itim verebilecek bir e�itim yuvas� kur-
may� hedefleyen bir vak�f kurmu� ve bu vakf�n yöneti-
mini ye�eni Sinan Çelebi’ye b�rakm��t�r. Bu vak�f bün-
yesindeki Bilkent Koleji ilk ö�rencileri kabul etmi� ve 
e�itim-ö�retim faaliyetlerine ba�lam��t�r. 

Sinan Çelebi’nin e�itimle ilgili çal��malar� sadece �hsan 
Do�ramac� Vakf�’yla s�n�rl� kalmam��, ayn� zamanda 
bölgede faaliyette olan orta dereceli Türkmen okullar�-
n�n bak�m-onar�m, teçhizat ve ö�retmen temini gibi 
hususlarda da dikkate de�er çal��malar yapm��t�r. 
Kuzey Irak bölgesinde faaliyetini sürdüren Türk kolejle-
ri ve üniversitesinin kurulma a�amas�nda ya�an�lan 
s�k�nt�lar�n atlat�lmas�nda da Sinan Çelebi’nin büyük 
emekleri vard�r.

Aile boyu tüccar olan Çelebi ailesi, özellikle Erbil �ehrin-
de sanayi ve ticaret anlam�nda birçok yenili�in öncüsü 
olmu�tur. Bölgedeki ilk modern buz fabrikas� (o dönem-
lerde bölgenin buz ihtiyac�, uzaktaki da�lardan saman 
balyalar�na sar�larak getirilen ve toprak alt�na gömülen 
kar�n kullan�lmas�yla giderilmekteydi), iplik, sabun, bis-
küvi fabrikalar� bunlara birer örnektir. 

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi kabinesinde henüz 3. y�l�-
n� doldurmu� olsa da, bir dönem Türkmen Cephesi 
ba�kanl���n� da yürütmesi sebebiyle, asl�nda siyaset 
sahnesinde oldukça eski olan Sinan Çelebi’yle ilk olarak 
kabinede görev alma sürecini konu�tuk:

Asl�nda ben kabinede görev almaya istekli de�ildim. 
Gerek ticari faaliyetlerim, gerekse de vak�f çal��mala-
r�m nedeniyle oldukça yo�un bir tempoyla çal��mak-
ta idim. Bu sebeple, Sn. Mesut Barzani’nin bakanl�k 
teklifini hemen kabul etmedim. Day�m �hsan 
Do�ramac�’ya gittim ve durumu onunla payla�t�m. O 
her zamanki gibi ‘sen bilirsin’ dedi ancak sonunda 
ekledi; ben seni verdim dedi. Sonradan ö�rendim ki, 
Mesut Barzani bu durumu öncelikle day�mla payla�-
m�� ve tabiri caiz ise beni istemi�, Hocabey de gerek-
li kurum ve ki�ilerle yapt��� isti�areden sonra beni 
‘’vermi�’’. Yani Mesut Barzani’nin teklifi asl�nda for-
malite imi�. Her neyse bir �ekilde bu göreve geldik-
ten sonra ticari faaliyetlerimi durdurdum. ��lerimi 
karde�lerime devrettim. Yo�un bir �ekilde bölgenin 
imar�, ticaret ve sanayisinin canlanmas�, düzenlen-
mesi ile ilgili çal��malara ba�lad�m. Ancak tüm bu 
yo�un i� temposunda bile vak�f i�lerini aksatmama-
ya çaba sarf ediyorum. 

H�zla geli�mekte olan ve gelece�in Dubai’si diye 
adland�r�lan bir bölgede görev yap�yorsunuz. Ne 
gibi zorluklarla kar��la��yorsunuz? Geli�mi� ülkele-
rin y�ld�z� h�zla yükselen bölgeden pay alma çal��-
malar� oluyor mu?

Öncelikle belirtmek isterim ki, bölge olarak çok ac�lar 
çekilmi�tir. Sava�lar, ambargolar ve iç kar���kl�klar neti-
cesinde ekonomi istenilen seviyeye maalesef gelmemi�-
tir. Petrolden elde edilen gelir �u ya da bu �ekilde eko-
nomiye kazand�r�lamam�� ve özellikle bölgenin refah 
düzeyi yükseltilememi�tir. Ancak günümüzde bu 
durum ayn� de�ildir. Bölge eski rejimin y�k�lmas�yla 
daha demokratik ve �effaf bir sisteme geçmi� ve bunun 
neticesinde olu�an güven ortam� yabanc� yat�r�mc�lar� 
bölgeye çekmeye ba�lam��t�r. Özellikle Kuzey Irak böl-
gesinde güvenlik probleminin olmamas�, Irak’�n di�er 
bölgelerine nazaran bulundu�umuz co�rafyay� daha 
ya�an�labilir ve yat�r�m yap�labilinir k�lm��t�r.

Sizin de �ahit olaca��n�z üzere, Erbil her geçen gün 
geli�mekte, dört bir yanda  devam eden imar faaliyet-
leri ile �ehir ve bölge adeta yeniden do�maktad�r. 
Yap�lan al��veri� merkezleri, yollardaki bol miktarda 
son model otomobiller bölge insan�n al�m gücünün 
önemli birer göstergesidir. Tabii bu durum zorluk 
ya�amad���m�z anlam�na gelmez. Ticaretin kolayla�t�-
r�lmas� ve düzene sokulmas� anlam�nda gereken yasal 
düzenlemelere ihtiyaç oldu�u bir gerçektir. 
Ekonomideki kay�t d���l�k oran�n� geli�mekte olan 
ülkeler seviyesine çekebilmek, özelle�tirmeye h�z vere-
bilmek, uluslararas� �irketlerin bölgemizde yat�r�m 
yapmalar�n� sa�lamak için gerekli düzenlemelerin 
yap�lmas� gibi hususlar öncelik arz etmektedir. Burada 
özellikle belirtmek isterim ki, devlet baz�nda bölgemi-
ze gösterilen teveccühün, çe�itli yat�r�m te�vik araçla-
r�yla desteklenerek özel sektörü özendirici bir hale 
getirilmesi gerekmektedir.
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Bölgede faaliyet gösteren çok say�da Türk yat�r�m-
c� var, bu konuda neler söylemek istersiniz? Türk 
firmalar�na tavsiyeleriniz nelerdir? 

Ben göreve ba�lamadan önce bölgede faaliyet göste-
ren 480-490 civar�nda kay�tl� (tescil olmu�) Türk firma-
s� vard�. 1995-2009 y�llar� aras� döneme denk gelen bu 
say�, benim bakanl���m döneminde 930’a ç�km��t�r. 
Tabii bu say�n�n artmas�n�n birçok sebebi vard�r. 
Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölgede kon-
solosluk açmas� (Erbil Ba�konsoloslu�u), devletin hava 
yolu firmas� olan THY ba�ta olmak üzere, hali haz�rda 
ikisi özel, üç havayolu firmas�n�n bölgeye seferler 
düzenlemesi, hükümetler aras�ndaki s�cak ili�kilerin ve 
özellikle Say�n Ba�bakan Recep Tayyip Erdo�an beyin 
ve Say�n Bakan Zafer Ça�layan beyin bölgeye yapt��� 
ziyaretlerin katk�lar� büyüktür. Türk firmalar�n�n burada 
k�sa vadeli yat�r�m amaçl� de�il, kurumsal bir yap� çer-
çevesinde faaliyet göstererek, bölgeye kök salmalar� 
gerekmektedir. Kalite anlay���n�n Türk Mal� alg�lamas�n-
da hayat bularak, bölgenin geli�imine katk�da bulun-
malar�n� tavsiye ederim.

Sizin de bildi�iniz gibi bölgede çok say�da yaban-
c� banka faaliyet göstermektedir. Bir Türk bankas� 
olarak Albaraka Türk Kat�l�m Bankas� Erbil �ube-
mize ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

Bana göre bir bölgedeki ekonomik derinlik ve canl�l�k, 
o bölgede faaliyette bulunan bankalar�n say�s�na para-
leldir. Bölgede yerel bankalar d���nda yabanc� bankalar, 
özellikle de Lübnan bankalar� 4-5 y�ld�r aktif olarak hiz-
met vermektedir. Ancak maalesef  Türk bankalar� böl-
gede i� yapan Türk firmalar�ndan çok sonralar� faaliye-
te ba�lam��t�r. 

Tabii bu durum geç kal�nd��� anlam�na gelmez. Türk 
bankalar� bölgenin kalk�nmas�na yard�mc� olabilecek 
büyük yat�r�mlar�n finansman�n� ülke kredileri veya ben-
zeri programlarla gerçekle�tirebilir. Dü�ük oranl� ve uzun 
vadeli krediler bölgenin kalk�nmas�na ve bu kalk�nmada 
Türk bankalar�n�n, dolay�s�yla Türk firmalar�n�n büyük 
roller oynamas�na yol açacakt�r.  Albaraka  faizsiz banka-
c�l�k prensibi esas�na göre faaliyet gösterdi�inden dola-
y�, Albaraka’n�n bankac�l�k anlay��� bölge insan�n�n dini 
hassasiyetleriyle örtü�mektedir. Faizsiz bankac�l�k uygu-
lamalar�n�z� bölge halk�na duyurarak halk�n �u ya da bu 
sebepten bankalara duydu�u genel güvensizli�i veya 
so�uk duru�u y�kabilir, insanlar�n birikimlerini yat�r�ma 
dönü�türmelerine ve ekonomiye dahil etmelerine arac�-
l�k edebilirsiniz. Bu özelli�inizden dolay� bölgede ba�ar�-
l� olabilece�inize inanmaktay�m.

Röportaj: Nurettin Aytu� /
Albaraka Erbil �ube Müdürü



Erbil’de son derece canl� bir ekonomik ya�am göze çarpmaktad�r ve beklentilerin üstünde bir geli�mi�lik dü-
zeyine sahiptir. Özellikle kent merkezi, bol �eritli düzgün yollar�, bulvarlar� ve ye�il alanlar� ile �ehir planlama 
aç�s�ndan iyi durumdad�r. Kullan�lan ve yap�m� süren birçok modern al��veri� merkezinde canl� bir sosyal ve 
ekonomik ya�am mevcut. Bunun yan� s�ra birço�unu Türk firmalar�n�n yapt��� modern rezidans ve sitelerin 

in�aat� da sürmekte. Yap�m� süren birçok in�aat nedeniyle �ehir adeta büyük bir �antiye görünümünde. 
Tabii bu geli�mi�li�i Irak’�n kendi ko�ullar� içinde de�erlendirmek gerekmekte. Yoksa Erbil’in temizlik, dü-

zen, altyap�, belediyecilik, geli�mi�lik ve zenginlik aç�s�ndan istenilen  seviyede oldu�unu söylemek mümkün 
de�il. Ancak h�zl� ve olumlu yönde bir de�i�imin varl��� da gerçek.

Geçmi�iyle bar���k,
gelece�e bakan �ehir

ERBiL
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Türk dizilerine büyük ilgi
Erbil’in sosyal, kültürel ve ekonomik ya�am�nda Türkiye 
izlerine s�kça rastlamak mümkün. Her �eyden önce 
soka�a, al��veri�e ç�kt���n�z zaman Türkçe konu�abilen 
birilerine kesinlikle rastlayabilirsiniz. �ehirde 
Türkmenlerin say�s� oldukça fazla ve esnaf�n büyük 
ço�unlu�u Türkmenlerden olu�makta. Baz�lar� çok iyi 
Türkçe konu�amamakla birlikte ço�unlu�u bizimle 
rahat bir �ekilde anla�abilmekte. Türkçenin halen nas�l 
korundu�unu sordu�umuzda aile aras�nda tamamen 
Türkçe konu�uldu�unu ifade etmekteler. Ayr�ca Erbil’de 
be� adet Türkmen okulu bulunuyor ve derslerin yar�s� 
Türkçe okutuluyor. Kültürel ya�ama bakt���n�zda da 
Türkiye izleri her yerde kar��n�za ç�k�yor. Türk sanatç�la-
r�n, sinemas�n�n Erbil’de çok sevildi�ine �ahit oluyorsu-
nuz. �ehrin ve bölgenin en popüler sanatç�s� muhteme-
len �brahim Tatl�ses. Zira taksilerde, restoranlarda 
�brahim Tatl�ses �ark�lar�n� belki Türkiye’de oldu�undan 
daha fazla dinleme imkân�na sahipsiniz. Bunun yan� 
s�ra di�er birçok Türk sanatç�n�n da Erbil’de yak�ndan 
takip edildi�ini görebilirsiniz. Arap dünyas�n� saran 
Türk dizileri ç�lg�nl��� Kuzey Irak’� da etkisi alt�na alm�� 
durumda. Do�rudan Türk kanallar� ya da Arap kanalla-
r�nda yay�nlanan Türk dizileri büyük ilgi çekiyor ve dizi 
oyuncular� burada çok seviliyor. Bu arada do�rudan 
Türk kanallar�n�n izleniyor olmas�n�n bölgede Türkçenin 
kullan�m� ve yay�lmas� aç�s�ndan önemli etkileri oldu�u-
nu belirtmek gerekir. Zira Türkçe bilen baz� ki�ilere nas�l 
konu�abildikleri soruldu�unda  Türk kanallar� arac�l��� 
ile az da olsa Türkçe ö�rendikleri cevab�n� alabilirsiniz. 
Ve belki de Türkiye’nin Erbil’deki etkinli�ini en aç�k his-
sedebilece�iniz alan ekonomi. Elektronik, beyaz e�ya, 
mobilya, tekstil gibi alanlarda faaliyet gösteren çe�itli 
Türk markalar�n�n hemen her yerde bayileri bulunuyor 
ve girdi�iniz birçok mekânda bu ürünlerin kullan�ld���-
n� görebiliyorsunuz. Bunun yan� s�ra marketlerde Türk 
markalar� yo�un olarak sat�l�yor.

Erbil’in ünlü Kayseri çar��s�na gitti�iniz zaman sat�lan 
aksesuar ve tekstil ürünlerine yak�ndan bakt���n�zda 
ço�unlu�unun Türkiye’den geldi�ini anl�yorsunuz. 
Türk ürünleri halk aras�nda kalitesi ile ön plana ç�km�� 
durumda ve Türk mal� kullanmak bir itibar unsuru ola-
rak görülüyor. Yapt���m�z görü�melerde birçok Türk 
in�aat �irketinin Erbil’in de�i�en yüzünde öncü rol 
oynad�klar� bilgisi veriliyor ki bunu �ehri gezerken tes-
pit etmeniz de mümkün. Bölgesel Yönetim s�n�rlar� 
içinde Türk firmalar�n�n yakla��k 4 milyar dolarl�k yat�r�-
m� bulunuyor ve in�aat bu miktar içinde önemli bir 
orana sahip.

Erbil’deki tüm bu Türkiye izlerini bir araya getirdi�iniz 
zaman �öyle bir tablo ortaya ç�kabiliyor: Türk firmalar�-
n�n yapt��� bir al��veri� merkezindeki restoranda, çalan 
�brahim Tatl�ses �ark�s� e�li�inde çal��ana Türkçe sipari� 
verip Türk markas� içece�inizi yudumlarken kendinizi 
halen Türkiye’de zannetti�iniz anlar olabiliyor. �ehir 
gerçekten birçok anlamda Türkiye ile iç içe geçmi� 
durumda. Erbil halk�n�n Türkiye alg�s�nda da son y�l 
içinde olumlu de�i�imler ya�and��� söyleniyor. Her �ey-
den önce Türkler  Erbil sokaklar�nda Türkiye’den gelen 
ki�iler olarak son derece rahat dola�abilme imkân�na 
sahipler. Hatta ço�u zaman Türkiye’den gelen misafir-
ler ekstra ilgi ve yak�nl��a da neden olmakta. 

Ne �ran ne Suriye, model 
ülke Türkiye
De�i�en alg�n�n ötesinde Erbil halk�n�n ya�am tarz� ola-
rak kendine Türkiye’yi model ald���n� söylemek yanl�� 
olmayacak. Birçok yetkili siyaseten ne �ran ne de 
Suriye’nin kendileri için ç�k�� olmayaca��n�, Türkiye’nin 
geli�mi� ekonomisi, Bat� ile s�n�r olmas�, Avrupa Birli�i 
ile ili�kileri ve ya�am tarz� ile kendileri için tek ç�k�� kap�-
s� oldu�unu ifade etmi�tir. Halk�n da son y�llar�n getir-
di�i refah ile beraber Türkiye’dekine benzer bir ya�am 
tarz�na daha yakla�t��� söylenebilir. Modern al��veri� 
merkezlerindeki canl� ortam, toprak evlerden modern 
residans ve sitelere ta��nmaya ba�layan halk, yeni ve 
lüks arabalarla gezen insanlar bunun örnekleri. 
Dolay�s�yla son y�llarda Türkiye’nin Ortado�u’da artan 
“yumu�ak gücü”nün Erbil’de de etkisini hissettirdi�ini 
söylemek yanl�� olmayacak.

Dünya üzerinde Türkiye imaj�n�n bu denli yüksek oldu-
�u bir yer herhalde yoktur. Türkiye de pek tan�nma-
yan markalar bile Erbil’de yüksek kaliteli Türk mal� 
imaj�ndan yararlan�p ciddi cirolar elde etmekte. 
Dizilerden veya Türkmen kom�usundan, arkada��ndan 
çat pat da olsa Türkçe ö�renmi� taksi �oförü ile kolay-
l�kla konu�abiliyor, Türkiye ve Türkler hakk�ndaki övgü 
dolu sözler dolay�s�yla koltu�unuz kabar�rken, yolcu-
luk sonunda taksicinin taksi ücretini almak istememe-
si jesti kar��s�nda duygulanabiliyorsunuz. Bölgede 
bulunup da Türkiye’nin artan ticari ve siyasi gücüne 
hayran olmamak ve gururlanmamak mümkün de�il. 
Bugüne kadar �u ya da bu �ekilde göz ard� etti�imiz, 
gereken önemi vermedi�imiz bölge halk� ve ekonomi-
si  ile ilgili ticari f�rsatlar�n art�k  Türk firmalar� taraf�n-
dan çok daha iyi biçimde gözlemlendi�ini ve aksiyon 
al�nd���n� söyleyebiliriz.
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Türk i� adamlar� pratik
çözümler üretiyor
Kültürel olarak dü�ünüldü�ünde, Türk i� adamlar� Bat�l� 
i� adamlar�na nazaran, s�k�nt�lar�n ya�and��� ve henüz 
yerle�memi� piyasa ko�ullar�nda çok daha pratik 
çözümler elde etti�ini ve dolay�s�yla daha ba�ar�l� 
olduklar�n� rahatl�kla ifade edebiliriz. O zaman 
Ortado�u’ya aç�lan bu ilk kap� niteli�indeki bölgede 
özellikle Frans�z, �ngiliz ve Amerikal�lar�n bölgede at 
ko�turup hakimiyet kurmalar�na hay�flanmak yersizdir. 
�imdi kültürel, tarihsel ve dinsel ba�lar� tazeleyip sade-
ce ticari f�rsatlar� de�il ayn� zamanda siyasi olarak da 
bölgede etkili olmak zaman�d�r. Elbette sadece bat�l� 
dillere ve kültüre ilgi duyan genç kitleyle bunu ba�ar-
mak imkâns�z. �ranl� veya Arap bir arkada��m�z�n 
�stanbul’daki tarihi bir çe�me üzerinde yaz�lanlar� 
rahatça okuyabilmesi ve bizim tek hecesini bile okuya-
mama durumu kar��s�nda duymam�z gereken mahcu-
biyetin tarihsel yaftalarla s�vanmas� paradigmas�na 
ba�vurmaktansa, ön yarg�lar�m�z� ve tarihsel kli�eleri bir 
tarafa b�rak�p  mevcut s�cak ili�kilerin daha da güçlen-
dirilmesine çal���lmas� gerekmektedir. ��te tüm bu bah-
sedilenler dikkate al�n�r ve gerçekle�tirilirse i�te o 
zaman gerçek büyük Türkiye ortaya ç�kacakt�r.

Nereye gidilir?
Kayseri Pazar�
Kayseri Pazar�, �ehrin en renkli mekânlar�ndan. Pazar, 
bir yanda ���l ���l kuyumcu dükkânlar�, di�er yanda 
sobac�lar, bir ba�ka tarafta all� pullu mahallî k�yafetler, 
semaverler, fincan tak�mlar�, baharatç�lar, cam e�ya 
satanlarla sanki bir zaman çar��s�...

Erbil’in en büyük çar��s� olan tarihî Kayseri Pazar�, özel-
likle yabanc� turistler ile kente gelen protokolün u�ra-
madan geçemedi�i, ilgi oda�� mekânlardan biri. On 
kap�s� bulunan çar��n�n içinde bir de cami var. Asl�nda 
204 dükkandan olu�an tarihî pazar, yeni eklenen dük-
kanlarla epeyce geni�lemi�. �imdilerde 600 dükkanla 
Erbillilerin hizmetinde. 

Osmanl� döneminde, çar��n�n �imdiki yerinde kervansa-
raylar bulundu�u, al��veri� için kaleye gelen yabanc�lar�n 
hayvan ve yüklerini buraya b�rakt��� rivayet ediliyor. 
Çar��n�n ad� o dönemlerde de Kayseri imi�. Son zaman-
larda kuyumcu, giyim, telefon dükkanlar�n�n aç�lmas� 
bile çar��n�n tarihsel özelli�ini de�i�tirmemi�. Tarihi 
boyunca her derde deva kurutulmu� bitkilerin, çe�it çe�it 
otlar�n ve yüzlerce tür baharat�n bulu�tu�u dev pazar, 
insanlar�n a'dan z'ye arad��� her �eyi buldu�u bir mekân. 

Do�al ürünlere yönelmeyi henüz yeni ke�fetmemize ra�-
men, Lokman hekimleri yeti�tiren Anadolu, yüzlerce y�l-
d�r bitkilerin �ifal� gücünü, Ortado�u'dan Erbil'e, Kayseri 
Pazar� üzerinden da��tm��. Köy ve tulum peynirleri, ev 
past�rmalar�, pekmez, helva, kahve çe�itleri, kuruyemi� 
ve baharat çe�itleri, lokum, �ekerleme, sucuk ve bakli-
yatlar�n sergilendi�i pazar, bu geleneksel özelli�ini kolay 
kolay yitirmeye pek niyetli görünmüyor.

Minare
1190 y�l�nda in�a edilen Minare, �ehrin en eski yap�la-
r�ndan. Belirli bir k�sm� geçen zamana dayanamasa da, 
geriye kalan k�sm� bile büyük bir ihti�amla �ehre bekçi-
lik etmeyi sürdürmekte. Ayr�ca Minare’yi içine alan 
park, uzun yürüyü�lerden sonra dinlenebilecek bir yer. 
A�açland�rma ve süs havuzlar�n�n yer ald��� Minare 
park� içinde ayr�ca teleferik sistemi mevcut ve yerli 
yabanc� misafirleri hizmetine sunulmu�. 

Erbil Kalesi 
Asurlular zaman�ndan kalan Erbil (Arba-�lu) Kalesi, 
1190’da Muzafferiddin-Kökböri taraf�ndan yenilenmi�. 
1731’de Nadir �ah’�n ku�atmas� sonunda tahrib olan 
kale, Osmanl� döneminde 1849 y�l�nda tamir edilmi�. 
Bugün sa�lam durumda. 
Yukar� Erbil olarak bilinen kale ve kale içindeki mahal-
le, köni �eklinde y��ma bir tepe üzerinde bulunmakta. 
15 m. yüksekli�inde surlarla çevrili Erbil Kalesi, XIX. yy. 
da savunmadan çok yerle�me alan� olarak kullan�lm��. 
Geni� duvarlar�n üst k�s�mlar� geriye do�ru daralan 
asma katlar �eklinde konak, ev, depo gibi yap�lar �ekli-
ne dönü�türülmü�tür.

Kalenin, bugün üç kap�s� mevcut olup, modern trafi�e 
elveri�li hale getirilmi�tir. Kale içindeki evler yüksek 
duvarlarla çevrili, dar sokaklarla geçilen birer küçük 
kale niteli�i ta��maktad�r. Y��ma tepe alt�nda, kubbeli 
dehlizler ve sarn�çlar mevcut. Ancak tamirat ve iyile�tir-
me çabalar� sebebiyle kale içindeki meskenler bo�alt�l-
m��, kale tarih merakl�lar�n�n be�enisine sunulmu�tur.

Ne yenir?
Asl�nda Türk damak tad�na çok yak�n olsa da, Erbil 
mutfa��n�n kendine özgü lezzetleri mevcut. 

Özellikle bol sumak baharatl� kebab�, bizdeki içli köfte-
nin yak�n akrabas� olarak tan�mlayabilece�imiz Kubbe 
ve kendine özgü Türkmen Dolmas� mutlaka tad�lmas� 
gereken lezzetler. Al��ageldi�i lezzeti ve damak tad�n� 
b�rakmak istemeyenler Erbil sokaklar�nda s�k rastlana-
nabilecek Türk giri�imcilerin açt��� restoranlara da 
u�rayabilir.
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Albaraka Erbil �ubesi

Geli�en bölgeye tecrübeli bankac�
Erbil �ubesi, ya�ad��� s�k�nt�lar� atlatan ve yaralar�n� sarmaya ba�-
layan Mezapotamya’n�n kadim �ehri Erbil’de Albaraka Türk’ün ilk 
yurt d��� �ube tecrübesi olarak 04 A�ustos 2011‘de faaliyete geçti.

Albaraka Türk Erbil �ubesi’ni, 30 y�ll�k  i� hayat�n�n 12 y�ll�k süre-
sini çe�itli illerde �ube müdürlü�ü  ile devam ettiren deneyimli 
bankac� Nurettin Aytu� yönetiyor. 30 Aral�k 1962 Denizli/
Ac�payam do�umlu olan Nurettin Aytu�, bankac�l�k kariyerine 
Kuveyt Türk’te ba�lam��, daha sonra sahaya inerek Bank Asya’da 
çe�itli kademelerde görev yapt�ktan sonra 2003 y�l�nda Albaraka 
Türk ailesine kat�larak, Konya �ubesi ve Konya Sanayi �ubesinden 
sonra Denizli �ube müdürlü�ü görevini üstlenmi�tir. Kat�l�m ban-
kac�l��� teorisi ve prati�i hakk�nda geni� tecrübe sahibi olan 
Nurettin Aytu�, sadece �ubenin bulundu�u Erbil �ehrine de�il, 
çevredeki  Süleymaniye, Duhok, Zaho ve Kerkük gibi çevre illere 
de hizmet vermeyi amaçlad�klar�n�, orta ve uzun vadeli hedefleri-
nin de bu �ehirlerde �ube açmak oldu�unu, muhafazakâr karak-
terdeki bölge insan�n�n faize kar�� olan hassasiyetinin analiz edil-
di�ini ve pazarlama faaliyetlerini Albaraka Türk’ün çal��ma pren-
siplerini yerel halka ve firmalara anlatma çabalar�na paralel yürüt-
tüklerini kaydetti. Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyat� mezu-
nu olan ve ayn� zamanda da iyi derecede ingilizce bilen Nurettin 
Aytu�, evli ve be� çocuk babas�d�r. 

Nurettin AYTU�- Erbil �ube Müdürü
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Türkiye’nin ilk kat�l�m bankas� olarak istikrarl� büyümesi-
ni sürdüren Albaraka, 2011 y�l� sonuna kadar 17 �ube 
açarak �ube say�s�n� 125’e ç�kart�rken, 2010 y�l� sonun-
da 2175 olan istihdam�n� da 2011 y�l� sonunda 2500 
ki�iye ç�karmay� hedefliyor. Yurt d���nda da �ube açma-
ya odakland�klar�n� aç�klayan Albaraka Genel Müdürü 
Fahrettin Yah�i, bu konudaki ilk ad�m� ise a�ustos ay�n-
da Erbil’de �ube açarak atacaklar�n� aç�klad�. Balkanlar’a 
aç�lma konusunda da baz� giri�imleri bulundu�unu kay-
deden Yah�i, Arnavutluk ve Bosna Hersek’te stratejik 
ortakl�k çabas� içinde olduklar�n�, Kosova’da da böyle bir 
aç�l�m yapabileceklerini söyledi. Yah�i, mali sonuçlar aç�-
s�ndan da, 2011 y�l sonu itibariyle hedefledikleri büyük-
lüklere ula��laca��n� ifade eti.

2011 sonu hedeflerini de payla�an Yah�i, Albaraka’n�n 
y�l sonu vergi sonras� net kâr�n�n ise 160 milyon TL civa-
r�nda gerçekle�mesini beklediklerini ifade etti. 

Türkiye’de kat�l�m bankac�l���n�n öncüsü Albaraka, 26 y�ll�k 
deneyimiyle yurt içi ve yurt d���nda yeni yat�r�mlara haz�r-
lan�yor. Bankan�n 2011 y�l� ilk yar� y�l de�erlendirmesinin 
yan� s�ra  mevcut ve gelecek yat�r�m planlar�n�n payla��ld�-
�� bas�n toplant�s�nda konu�an Albaraka Genel Müdürü 
Fahrettin Yah�i, Albaraka’n�n yurt d���ndaki ilk �ubesini ise 
A�ustos ay�nda Erbil’de açt�klar�n� aç�klad�. Irak ile Türkiye 
aras�nda yeni bir köprü görevi üstlenecek Albaraka Erbil 
�ubesi, a�ustos ay�nda bir törenle hizmete girdi. 

Fahrettin Yah�i: 2011 y�l� sonunda yüzde 20’ye 
yak�n bir büyüme hedefliyoruz
Albaraka’n�n ülke genelindeki 113 �ubesiyle ve 2400’ü 
a�k�n çal��an�yla hizmet verdi�i mü�terileri için “bereket-
li kazanç kap�s�” olmaya devam etti�ini kaydeden Yah�i, 
“2011 y�l�n�n ilk çeyre�i itibariyle 8,6 milyar TL aktif 
büyüklü�ü ve 879 milyon TL öz kaynak büyüklü�üne 
ula�an Albaraka, toplanan fonlar�n� 7 milyar TL’ye, kul-

land�r�lan kredilerini ise 6,4 milyar TL’ye yükseltti. Bu 
y�l�n ilk çeyre�inde 41,2 milyar TL net kâr elde eden 
Albaraka, hedefledi�i kârl�l��� sürdürüyor.” dedi. 

Y�l sonuna kadar �ube say�s� 125’e ç�kacak
Albaraka, y�l sonuna kadar 12 yeni �ube açarak faaliyet 
gösterdi�i �ube say�s�n� 125’e ç�karacak ve 2011 y�l�nda 
istihdam�n� bir önceki y�la göre 325 ki�i art�rarak toplam-
da 2500’e ç�karacak. Albaraka’n�n toplad��� fon ve kul-
land�rd��� kredilerdeki büyümesini sürdürece�ini belirten 
Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yah�i �unlar� söyledi: 

“Albaraka olarak, gündemimizde uluslararas� piyasalar-
dan sa�lamay� planlad���m�z farkl� fon kaynaklar� bulu-
nuyor. Bu kaynaklarla bilanço yap�m�z� çe�itlendirmeyi 
hedefliyoruz. Hâlihaz�rda, Türkiye d�� ticaret hacminin 
yüzde 1’ini gerçekle�tiren Albaraka, di�er grup banka-
lar�n�n faaliyet gösterdi�i Orta Do�u ve Kuzey Afrika’daki 
etkinli�ini kullanarak orta ve uzun vadede Türkiye’nin 
d�� ticaret hacmindeki pay�n� art�rmay� da hedefliyor. 
Bu büyüme sürecinde faizsiz bankac�l�k ilkelerine ba�l�-
l�k, yüksek aktif kalitesi, sürdürülebilir büyüme, kârl�l�k 
ve mü�teri odakl� hizmet anlay���m�z bankam�z�n önce-
likleri olmaya devam edecektir.”   

Bas�n toplant�s�nda yapt��� konu�mada Türkiye ile ili�ki-
si yüksek düzeyde olan ülkelerde �ube açmaya devam 
edeceklerini de vurgulayan Albaraka Genel Müdürü 
Fahrettin Yah�i, “Erbil’in Türkiye ile çok güçlü ticari ba�-
lar� bulunuyor. Türk i� adamlar�n�n etkin rol üstlendi�i 
bir bölge. Albaraka’n�n yurt d���ndaki bu ilk �ubesinin, 
Irak ile Türkiye aras�ndaki ili�kilerin daha da geli�mesine 
önemli katk�lar sa�layaca��na inan�yorum” dedi. 

Balkanlar’a aç�lma konusunda da baz� giri�imleri bulun-
du�unu kaydeden Yah�i, Arnavutluk ve Bosna Hersek’te 
stratejik ortakl�k çabas� içinde olduklar�n�, Kosova’da da 
böyle bir aç�l�m yapabileceklerini söyledi.
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Albaraka Türk Kat�l�m Bankas�, hat sanat�n� zenginle�tir-
mek ve tan�tmak amac�yla 3 y�lda bir gerçekle�tirdi�i ulus-
lararas� hat yar��mas�n�n bu y�l 3’üncüsünü düzenliyor.

�lk olarak 2005 y�l�nda düzenlenen “Albaraka Hat 
Yar��mas�”n�n bu y�lki konusu “adalet” ve “kul hakk�” 
olarak belirlendi. Yar��ma; “Celî sülüs”, “Sülüs”, “Sülüs-
nesih”, “Celî ta’lîk” ve “Celî divanî” olmak üzere 5 kate-
goride gerçekle�tirilecek.

�eref üyeli�ini dünyaca tan�nan hat sanatç�lar�m�z Prof. 
U�ur Derman, Hasan Çelebi, juri üyeliklerini Mehmed 
Özçay, Davut Bekta� ve Ali Toy’un yapaca�� yar��maya 
kat�lacak eserler, 1 Nisan 2012 tarihine kadar yar��ma 
sekreterli�ine gönderilebilecek. 

Hat sanat�n�n �slam esteti�ini yans�tan en önemli sanat 

dallar�ndan biri oldu�unu vurgulayan Albaraka Genel 
Müdürü Fahrettin Yah�i, “Geleneksel sanatlar�m�z�n en 
çok ihtiyaç duydu�u konular�n ba��nda tan�t�m geliyor. 
Hat sanat�na gönül verenleri biraz olsun te�vik etmek, 
bu sanata yeni ve üstün eserler kazand�rmak büyük 
önem ta��yor. Üç y�lda bir düzenledi�imiz yar��mam�z, 
bu aç�dan hayatî bir misyon üstleniyor. Amac�m�z her 
yar��mam�zda daha çok eserin kat�l�m�n� sa�lamak ve bu 
güzide sanat dal�n� gelecek nesillere aktarmak. Hat 
sanat�na maddi deste�imizin yan� s�ra manevi olarak da 
bu görevimizi yerine getirmeye özen gösteriyoruz. 
Bankam�z�n hat koleksiyonu düzenledi�imiz yar��malar-
la geli�irken, bu eserleri Türkiye’de ve yurt d���nda 
düzenleyece�imiz sergilerle hat severlerle bulu�turmaya 
devam edece�iz” dedi.

Sonuçlar� 15 May�s 2012 tarihinde aç�klanacak yar��ma-
da, 5 dalda toplam 15 eser ödül alacak.

Albaraka’dan hattatlara 160 bin TL ödül 
Eser sahipleri; kategorilerine ve derecelerine göre 7.000 
TL, 10.000 TL ile 15.000 TL, toplamda da 160.000 TL 
gibi bu alanda �imdiye kadar verilmi� en yüksek para 
ödüllerinden biri ile ödüllendirilecek. Ayr�ca dereceye 
giremeyen eserler aras�ndan jürinin uygun görece�i 
çal��malara 1.500 TL te�vik ödülü verilecek. 

Geçti�imiz y�llarda ödül alan eserlerin Macaristan’da 
sergilendi�i uluslararas� hat yar��mas�nda bu y�l da ödül 

alan ve sergilenmeye de�er bulunan eserler 
2012 y�l�nda  düzenlenecek sergi-

lerde sanatseverlerle bulu�acak.

Yar��ma hakk�ndaki bilgilere ve 

� a r tnameye , 
hat yar��mas�na 
özel haz�rlanan www.
albarakahat.com internet 
sitesinden ve yar��ma sekreterli-
�inden ula��l�nabilecek.

Yar��ma Ba�vuru Adresi:

Albaraka Türk Kat�l�m Bankas� A.�. 

Hat Yar��mas� Sekreterli�i

Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi,

No: 6 Ümraniye/�stanbul

Tel: 0216 666 01 01 

E-mail: kurumsaliletisim@albarakaturk.com.tr

3. Uluslararas� Hat 
Yar��mas� ba�lad�
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Türk K�z�lay�’n�n “Kan acil de�il, sürekli ihtiyaçt�r” kam-
panyas�na Albaraka çal��anlar� verdikleri deste�i yinele-
di. 20-21 Eylül tarihlerinde Albaraka Genel 
Müdürlü�ü’nde gerçekle�tirilen kan ba����nda genel 
müdürlük personelinin yo�un kat�l�m� oldu.

Türkiye; kan ba���� konusunda geli�mi� ülkeler ile k�yas-
land���nda oldukça geride yer al�yor. Bu ülkelerde 
gönüllü kan ba���lar�n�n nüfusa oran� yüzde 5’e ula��r-
ken, ülkemizde ise yüzde 1,5–2 civar�nda kal�yor. Y�ll�k 
ortalama 1,5 milyon ünite civar�ndaki kan ihtiyac�n�n 
kar��lanmas�nda en önemli problemi, gönüllü kan ba���-

ç�s� say�s�ndaki yetersizlik olu�turuyor.

Bu ihtiyac� dikkate alan Albaraka çal��anlar�, K�z�lay’�n 
“Kan acil de�il, sürekli ihtiyaçt�r” slogan�yla ba�latt��� 
kampanyaya nisan ay�nda gönüllü olarak destek vermi�-
ti. Bu y�l da Albaraka çal��anlar�, Genel Müdürlük bina-
s�nda 20-21 Eylül tarihlerinde kan ba����na yo�un kat�-
l�mla deste�ini yeniledi.

150 ki�inin kat�l�m�yla gerçekle�en ba���ta, Albaraka 
çal��anlar� kampanyaya destek vermekten dolay� duy-
duklar� mutlulu�u yinelerken, kan ba����na deste�in her 
geçen gün daha da artmas�n� umduklar�n� belirttiler.

Albaraka çal��anlar� ülkemizin kan 
ihtiyac�na destek olmaya devam ediyor

2006 y�l�nda do�a dostu arkada�lar�m�z�n bir araya gelmesi ile 
kurulan kulübümüzde yapt���m�z faaliyetleri �öyle özetleyebiliriz:

Mudurnu Sülüklü Göl, �zmit Menek�e Yaylas�, Yalova 
Sudü�en �elalesi, Yalova Menek�e Yaylas�, Göynük 
Sultanp�nar Yaylas�, Bolu Yedigöller (2 kez gidildi), 
Serindere Yuvac�k, Akyaz� Kerem Ali Yaylas�, Ma�ukiye 
Kartepe ve Göynük Çubuk Gölü’ne trekkingler yap�ld�.

45 ki�ilik bir grup ile Uluda� gezisi yap�ld�.

50 ki�ilik bir kat�l�m ile Düzce Melen’de rafting yap�ld�.

Durusu’da  “Albaraka Türk Hat�ra Orman�” dikim çal��mas� 
yap�larak, do�aya 2500 adet fidan arma�an edildi.

Bayrampa�a E�itim Merkezi’nde, Y�ld�z Teknik Üniversitesi 
Çevre Mühendisli�i bölümünden bir ö�retim üyesinin 
“Çevre Sorunlar� ve Çevre Bilinci” konusunda  seminer  ver-
mesi sa�land�.

Kurumumuzun Genel Müdürlü�ünde ve �ubelerinde at�k 
pilleri toplama faaliyetleri ba�lat�ld�.

Albaraka Do�a Kulübü olarak...
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Albaraka; hac ve umreye gidecek mü�terilerine özel yeni bir 
debit kart� kullan�ma sundu. Gül kokulu olmas�yla dikkat 
çeken Hicaz Kart’la nakit ta��ma derdinden kurtulan kullan�-
c�lar, yurt d���nda kolay para çekme ve ferdî kaza sigortas� 
avantajlar�ndan da yararlanma imkân�na sahip oluyor.

Türk kat�l�m bankac�l���n�n öncüsü Albaraka; Türkiye’de ilk 
kez kullan�ma sunulan ve gül kokulu olmas�yla da dikkat 
çeken çok özel bir banka kart�n� mü�terileriyle bulu�turuyor.

Hac ya da umreye gidecek Albaraka mü�terileri için geli�ti-
rilen Hicaz Kart, debit kart özelli�ine sahip. Özel bir görsel 
tasar�ma sahip Hicaz Kart, nakit para ta��man�n beraberin-
de getirdi�i riskleri ortadan kald�r�yor. Yurt d���nda kolay 
para çekme ve kolay al��veri� avantaj�na kavu�an kullan�c�-
lar, ferdî kaza sigortas� imkân�ndan da yararlanabiliyor.

Albaraka kredi kartlar�n�n art�k Worldcard özelli�ine sahip 
oldu�una dikkat çeken Albaraka Genel Müdürü Fahrettin 
Yah�i, son dönemde kredi kart� ve banka kart� kullan�c�lar� 
için çok özel çal��malar yürüttüklerini söyledi. Esenler 
Belediyesi i� birli�i ile geli�tirilen Esenler Gold Card’�n bir 
kredi kart�n�n bütün özelliklerine sahip olmas�n�n yan� s�ra 
ilçe sakinlerinin hayat�n� da kolayla�t�ran baz� avantajlar sa�-
lad���n� kaydeden Yah�i, “Hicaz Kart da Albaraka’n�n ben-
zersiz ürünlerinden biri. Sahip oldu�u özellikler ile bir banka 
kart�n�n çok ötesinde. Hac ve umre ziyaretine gidecek mü�-
terilerimizden büyük ilgi görece�ine inan�yorum” dedi.

Albaraka’dan gül kokulu Hicaz Kart

22 Ekim cumartesi günü 40 ki�ilik bir ekip ile 
Bolu’nun Göynük ilçesine ve do�a harikas� Çubuk 
Gölü’ne bir gezi düzenledik. Sabah, belirlenen nok-
talardan kat�l�mc� arkada�lar�n al�nmas� ile sabah�n 
ilk ���klar� ile �stanbul’dan geziye ba�lad�k. 
Kahvalt�m�z� Sapanca Berceste tesislerinde aç�k 
büfe köy kahvalt�s� �eklinde yapt�k. Kahvalt�dan 
sonra arac�m�zla Adapazar�, Geyve ve Tarakl� üze-
rinden Göynük yak�nlar�ndaki Çubuk Gölü’ne ula�-
t�k. Arac�m�zdan inerek s�rt çantalar�m�z� omuzlan-
d�k ve Çubuk Yaylas�’na do�ru yola koyulduk. Yol 
boyunca a�açlardan meyveler toplad�k. Yaylaya 
yakla�t�kça gölün panoramik görüntüsü ortaya ç�k-
maya ba�lad� ve ekibimizi adeta büyüledi. Bu e�siz 
manzarada resimler çekildi, ba�da� kurup biraz 
yorgunluk atarak ho� sohbetler edildi. Güzel bir 
manzarada yürüyü�ümüzü tamamland�ktan sonra 
tekrar Göynük’e do�ru arac�m�zla yola ç�kt�k. K�sa 
bir yolculuk sonunda, Diyar-� Ak�emseddin olarak 
da bilinen Göynük’e ula�t�k.

Burada ilk olarak Fatih Sultan Mehmet Han’�n hoca-
s� olan Ak�emseddin Hazretleri’nin türbesini ziyaret 
ederek tarihi Göynük Evleri’nin çevreledi�i dar sokak-
lardan, adeta tarih teneffüs ederek �ehrin en yüksek 
noktas�nda bulunan tarihi Zafer Kulesi’ne ula�t�k. 
Burada tüm Göynük’ün göründü�ü e�siz bir manza-
ra bizi bekliyordu. Bizi bekleyen bir ba�ka sürpriz ise 
zirveye ula�t���m�zda Göynük Belediye Ba�kan� Sn. 
Kemal KAZAN’�n da orada olmas�yd�. Say�n ba�kan�-
m�z�n ekibimize göstermi� oldu�u yak�n ilgi ve alaka-
dan sonra hep birlikte foto�raf çektirdik.

Gezi boyunca çok güzel manzaralar seyrettik ve 
yine gördük ki manzara kar�n doyurmuyor. Biz de 
�ehir merkezinde karn�m�z� doyuraca��m�z bir 
mekanda yerimizi ald�k. Yenilen yemekler, içilen 
çaylar ve derin sohbetlerden sonra art�k dönme 
zaman� gelmi�ti. �stemeyerek de olsa art�k �stanbul’a 
dönü�e geçtik. Çantalar�m�zda da� elmalar�, ceviz-
ler, foto�raf makinalar�m�zda bir y���n güzel foto�-
raf ve kulübümüzde yeni kurulan dostluklarla...

Göynük gezisi
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Albaraka ve Polis Bak�m ve Yard�m Sand��� (POLSAN) ara-
s�nda yap�lan i� birli�i sözle�mesi Albaraka Genel Müdürü 
Fahrettin Yah�i ile Polsan Yönetim Kurulu Ba�kan� Ahmet 
Pek taraf�ndan imzaland�. POLSAN’�n 98 bin orta�� ve e�le-
ri; Albaraka’n�n sa�lad��� özel kâr oranlar� ile konut, araç 
ve tüketici finansman�ndan yararlanabiliyor.

Türk kat�l�m bankac�l���n�n öncüsü Albaraka, konut, araç ve 
tüketici finansman� konusunda 98 bin orta�� bulunan Polis 
Bak�m ve Yard�m Sand��� ile i� birli�ine gitti. Kampanya kapsa-
m�nda, ortakl�k sürelerine bak�lmaks�z�n, POLSAN’�n tüm ortak-
lar� ile e�lerine Albaraka’n�n tüm �ubelerinden özel kâr oranla-
r�yla konut, araç ve tüketici finansman� imkân� sa�lan�yor.

POLSAN ortaklar�, sat�n almay� dü�ündü�ü konutun eksper-
tiz de�erinin yüzde 75’ine kadar konut finansman� kullana-
bilecek. Mortgage kapsam�ndaki konut finansmanlar� için 

300 TL istihbarat, 500 TL ekspertiz ücreti tahsil edilecek.

Albaraka, s�f�r kilometre araç sat�n almay� planlayan 
POLSAN ortaklar�na, anahtar teslim fiyat� yerine ÖTV ve 
KDV dahil, di�er masraflar hariç, proformada yaz�l� bedelin 
yüzde 80’i oran�nda finasman sa�layabileyecek. �kinci el 
araçlarda ise bu oran, arac�n marka ve modeline göre 
kasko de�erinin yüzde 40-70’i aras�nda olacak. Araç 
finansman�nda istihbarat ücreti 250 TL olarak belirlendi.

Kampanya kapsam�nda, POLSAN ortaklar�n�n sat�n alaca�� 
dayan�kl� tüketim mallar�n�n finansman� için de uygun kâr 
oranlar� ile destek sa�lanabiliyor.

Konut finansman� ile ilgili daha ayr�nt�l� bilgi almak isteyen 
POLSAN ortaklar�; www.polsan.com.tr ile Polis Bak�m ve 
Yard�m Sand��� Ça�r� Merkezi’ne (0505 318 88 50 - 68) 
veya Albaraka �ubelerine ba�vurabilirler.

Albaraka’dan POLSAN 
ortaklar�na özel kredi

Bal�kesir �ubemizden Seminer
2010 y�l�ndan bu yana bir dizi halinde gerçekle�en “Kat�l�m 
Bankac�l���” seminerlerinin son dura�� Bal�kesir’di. 

Albaraka Bal�kesir �ubesi ve Bal�kesir �l Müftülü�ü’nün kat-
k�lar�yla 21 Haziran Sal� günü Bal�kesir Anadolu Lisesi 
Konferans Salonu’nda kat�l�m bankac�l��� konulu bir semi-
ner gerçekle�tirildi. Bal�kesir �l Müftülü�ü’ne ba�l� din 
adamlar�n�n yo�un kat�l�m�yla gerçekle�en seminere konu�-
mac� olarak kat�lan Prof. Dr. Hayrettin Karaman, faizsiz 
bankac�l�k hakk�nda bilgi verdi. 300’ü a�k�n din görevlisinin 
dinleyici olarak kat�ld��� seminer ilgiyle takip edildi.   

Konu�mas�nda eskiden ülkeler aras�nda ya�anan mücade-
lelerin silahla yap�ld���n�, �imdi ise bu mücadelenin ekono-
mik boyuta yöneldi�ini vurgulayan Karaman, faizsiz ban-
kac�l���n neden önemli oldu�una de�indi. Kat�l�m bankac�-
l���n�n kurulu�unu ve bugüne kadarki geli�imini özetleyen 
Karaman, faizsiz bankac�l�k ve geleneksel bankac�l�k aras�n-
daki benzer ve farkl� yönleri anlatt�. Karaman, baz� banka-
c�l�k i�lemlerinin geleneksel bankalarla benzer oldu�unu 

fakat kat�l�m bankac�l���nda temel prensibin kâr/zarar 
ortakl���n�n temel al�nmas� oldu�unu vurgulad�. Karaman, 
kat�l�m bankac�l���na dair sorulan sorular� cevapland�r�rken, 
özellikle din görevlilerinden gelen çe�itli �slamî konularda-
ki sorular� da cevaps�z b�rakmad�.  

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN



Albaraka ve Yap� Kredi Bankas� kredi kartlar�nda i� birli-
�i gerçekle�tiriyor. �ki banka aras�nda yap�lan anla�ma-
ya göre, eylül ay�ndan itibaren Albaraka’n�n 50 bin kredi 
kart� mü�terisi World’ün geni� üye i�yeri a��nda taksitli 
al��veri�, puan kazanma ve kampanyalar�ndan yararlan-
ma f�rsat� elde ediyor. Sözle�me kapsam�nda Albaraka, 
World lisans� alt�nda World logolu Albaraka kredi kart-
lar� da basabilecek.

Anla�mayla ilgili yapt��� aç�klamada i� birli�inden 
dolay� memnuniyetini belirten Albaraka Genel 
Müdür Yard�mc�s� Mehmet Ali Verçin: 
“Mü�terilerimizden gelen ‘taksit kart’ talebi üzeri-
ne, bireysel bankac�l�k alan�nda Türkiye’nin önde 
gelen bankalar�ndan Yap� Kredi ile i� birli�i yapaca-
��m�z�n sinyallerini vermi�tik. Ku�kusuz sektörün en 
de�erli kartlar� aras�nda yer alan Worldcard ile ba�-
latm�� oldu�umuz bu i� birli�i mü�terilerimize sa�-
lad���m�z katk�y� art�rarak devam ettirecektir.

Mü�terilerimizin Wordcard’�n sundu�u avantajlar 
ile ihtiyaçlar�n� kar��layacak olmas�ndan mutluluk 
duydu�umu ifade etmek isterim. Her iki kurumun 
bu i� birli�ini etkin bir �ekilde yürütece�ine inan�-
yor, buradan ald���m�z destek ile �u anda 50 bin 
civar�nda olan kredi kart� say�m�z� 300 binlere 

ç�kartmay� hedefledi�imizi de belirtmek istiyorum.” 
dedi.

�ki banka aras�nda yap�lan World Lisans anla�mas� çer-
çevesinde Albaraka kredi kartlar� art�k taksitli i�lem 
yapma, puan kazanma, puan al��veri�i ve kampanyalara 
dahil olma özelliklerini kazanm�� oldu. Albaraka’n�n 
“faizsiz bankac�l�k” ilkeleri konusundaki tavizsiz yakla��-
m� Albaraka Worldcard uygulamas�nda da en öncelikli 
faktör olarak dikkate al�n�yor. Taksitli i�lemler, World 
üye i�yerlerinde geçerli fiyat�n, belirlenen taksit say�s�na 
bölünmesi ile POS taraf�ndan taksitli olarak olu�turulu-
yor. �lgili i�lem kart hamili kredi kart� ekstresine taksitler 
halinde vadesi geldikçe yans�t�l�yor ve hiçbir ilave komis-
yon, ücret ya da kâr pay� uygulanm�yor.

Albaraka Worldcard da, Albaraka’n�n önceki kartlar�nda 
oldu�u gibi nakit avans çekimine kapal� olarak mü�teri-
lerin hizmetine sunuluyor. Asgari ödeme oran� %100 
olan Albaraka Worldcard için personel kartlar�ndan kart 
ücreti al�nm�yor. Bununla birlikte y�ll�k 4800 TL ciro 
hedefini gerçekle�tiren mü�terilerden de kart ücreti al�n-
m�yor. Mü�teri verimlili�ine ba�l� olarak kart ücreti iti-
razlar� ayn� �ekilde de�erlendirilerek uygun bulunmas� 
durumunda iade edilebiliyor.

Albaraka ve Yap� Kredi’den 
kredi kartlar�nda i� birli�i
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Albaraka, 2010 y�l� Eylül ay�nda sa�lad��� 240 milyon 
dolar tutar�nda murabaha sendikasyon kredisinin ard�n-
dan yeni bir anla�maya daha imza att�. Albaraka, geçti-
�imiz y�l gerçekle�tirdi�i ba�ar�l� çal��man�n ard�ndan 
350 milyon dolarl�k yeni bir sendikasyon kredisi için 17 
ülkeden 25 banka ve finansal kurulu�la anla�ma imzala-
d�. Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yah�i, krediyi 
küçük ve orta ölçekli �irketlerin sermaye ihtiyac�n� kar��-
lamak için kulland�racaklar�n� aç�klad�.

Türk kat�l�m bankac�l���n�n öncüsü Albaraka, toplam 350 
milyon dolarl�k yeni bir murabaha sendikasyon kredisi ald�. 
Noor Islamic Bank, ABC Islamic Bank, Standart Chartered 
Bank ve Emirates NBD liderli�inde; Denizbank, Halkbank, 
Ziraat Bankas�, Vak�fbank ve Yap� Kredi’nin yurt d��� i�tirak-
lerinin de aralar�nda bulundu�u 17 ülkeden 25 banka ve 
finansal kurulu�un kat�l�m�yla sa�lanan murabaha sendi-
kasyon kredisinin vadesi, bir y�l olarak belirlendi. 202,5 mil-
yon dolar ve 103,3 milyon avro hacme ula�an kredinin kul-
lan�m�na ili�kin anla�ma, Albaraka yönetimi ile konsorsi-
yum lideri ve kat�l�mc� banka yöneticilerinin haz�r bulun-
duklar� törenle imzaland�.

Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yah�i, ikinci kez 
murabaha sendikasyon kredisi kulland�klar�n� belirterek, 
“Bilindi�i gibi, hâlihaz�rda bankam�z�n kaynak yap�s�n�n 
temeli fon toplamaya ba�l� bulunmaktad�r. Albaraka, 
kat�l�m bankalar� aras�nda bu zamana kadar temin edi-
len en yüksek mebla�l� murabaha sendikasyon kredisi 
ile Türk müte�ebbislerine, uygun ko�ul ve fiyatta finans-
man deste�i sa�layacak. Bu kredi ile 2011 ve 2012 y�l� 
içinde bankam�z yeni bir mü�teri taban� ve farkl� sektör-
lerle çal��ma imkân� olu�turmu�tur” dedi.

117 �ube ile KOB�’lerin hizmetinde
Küçük ve orta ölçekli i�letmelere finansal ihtiyaçlar� 
konusunda destek veren Albaraka, firmalar�n faaliyet 
alan� ile mali yap�lar�na en uygun finansman seçenekle-
rini sunuyor. Albaraka, 2011 y�l�n�n ilk 6 ay�nda nakdî 
plasman�n�n  yüzde 43,77’sini, gayri nakdî plasman�n�n 
da yüzde 43,95’ini KOB�’lere yönelik finansmana ay�rd�.

Albaraka 2010 y�l� itibariyle i�letmelere yönelik hazine 
destekli projelerde yer almaya ba�lam��t�r. Albaraka 
2010 y�l�nda en çok Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti tah-
sis eden banka olarak dikkati çekmi�tir. Bu kapsamda, 
Albaraka’n�n KGF ile sürdürdü�ü i� birli�i çerçevesinde 
teminat sorunu ya�ayan 183 firmaya KGF kefaleti ile 
toplam 40,5 milyon TL kredi kulland�r�lm��t�r.

Murabaha sendikasyon kredisi nedir?
Birden fazla bankan�n, belli bir amaç için yine banka ve 
finansal kurulu�lara büyük tutarlarda sa�lad�klar� ulus-
lararas� fona, “sendikasyon kredisi” ad� verilir. Kat�l�m 
bankalar�n�n alm�� oldu�u sendikasyon kredileri ise 
“murabaha sendikasyon kredisi” olarak adland�r�l�r. 
Kat�l�m bankalar�n�n sendikasyon kredisi konusunda 
mevduat bankalar�ndan en büyük fark� kredi kulland�-
r�m sürecinde ya�an�r. Murabaha sendikasyon i�leminde 
kredi kullanan banka ad�na hareket eden “Yat�r�m 
Vekili” taraf�ndan uluslararas� emtia piyasalar�ndan 
i�lem yap�larak kredi kulland�r�l�r. Ayr�ca imzalanan 
anla�malar faizsiz bankac�l�k prensiplerine uygun olarak 
haz�rlanmakta ve kat�l�m bankalar�n�n denetim kurulla-
r�nca incelenerek, onaylar� al�nmaktad�r.

Albaraka’dan 350 milyon 
dolarl�k sendikasyon anla�mas�
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Sanatç� Ahmet Güne�tekin’in bir eseri...

Sevgi emek ister, sevgili 
muhabbet etmek ister.  
Muhabbete de hizmet gerek.
Muhabbeti istiyorsan sevdi�i-
ne ad�m ad�m yakla�, onun 
ad�mlar�n� saymadan ve bekle-
meden. Ona hizmet et. 
Elinle, aya��nla, dilinle, 
gözünle, kula��nla, akl�nla ve 
tabiî ki gönlünle.

Muhabbet yolundaki ta�lara dikkat et.

Sevgi gönülden do�ar, ak�lla beslenir büyür.

Ak�l sevgiyi beslemezse o sevgi k�sa zamanda ölür 
gider.

Evlilikte gönül ve ak�l i� birli�i çok önemlidir. Gönül ve 
ak�l el ele verirse sevginiz hiç azalmaz, gün geçtikçe 
artar.

Sevdi�in neden ho�lan�r, nas�l mutlu olur, neye k�zar, 
niçin k�r�l�r, onun için ne yapman laz�m. Nerde hata 
yap�yorsun? Sor sorular�, bul cevab�, yap hizmeti, baka-
l�m sevgi ölüyor mu?

Yuvas�nda muhabbet isteyenler için i�te size k�rk ad�m-
da muhabbet. “E�imle muhabbet edemiyoruz” diyenle-
re rehber bir kitap. Muhabbetiniz bol olsun diye…

Doç. Dr. Temel Kotil; bir mühen-
dis, bir akademisyen, bir yöne-
tici, bir lider, bir baba, bir evlat, 
bir dost ve daha birçok �ey... 

Türk Hava Yollar�’n�n dünya 
markas� olmas� yolunda birçok 
�eyi s�rtland�. Tak�m arkada�la-
r�yla birlikte inan�lmaz ba�ar�lara 
imza att�lar. Her yerde oldu�u 

gibi birçok problemle kar��la�t�lar. Yer çekimi büyük bir 

çekim kuvvetidir. Ayaktan çekmeler, çat��malar, ayr� 
dü�ünceler, direnmeler ve daha bir sürü �ey...

 Bütün bunlar� bilmek, okumak zannediyorum birçok 
insana fayda sa�layacakt�r. Ben görü�melerimde Doç. 
Dr. Temel Kotil’in hayat�ndan, özellikle al��kanl�klar�n-
dan, sistemati�inden, iradesinden, dürüstlü�ünden ve 
samimiyetinden kendi ad�ma çok �ey kazand�m.

 “Yer Çekimine Kar�� Temel Bilgiler” herkes için bir �ey-
ler ta��yor. Ben sordum, Temel Kotil cevaplad�. Bakal�m 
neler ç�kt�? Keyifli okumalar...

�stanbul, t�pk� “zümrüdüan-
ka” gibi küllerinden tekrar 
tekrar do�an bir tarihî süreç-
ten geçerek bugünlere geldi. 
Sahip oldu�u co�rafî üstün-
lük, tarihî derinlik ve kültürel 
zenginlik, her çökü� sonras�n-
da �ehrin yeniden toparlan-
mas�n� sa�lad�. Bir zamanla-

r�n bal�kç� kasabas�, Romal�lar�n elinde “caput mundi”ye 
dönü�ürken, Osmanl� medeniyeti onu bir “saadet 
kap�s�”na dönü�türdü. 

�stanbul, her ne kadar son yüz elli y�l içinde sürekli 
zemin kaybetmi�se de, yirminci asr�n sonlar�ndan itiba-
ren, küresel �ehirler liginde üst s�ralar� zorlayan bir 
dinamizm yakalad�. 

�stanbul, zengin potansiyelini etkili bir �ekilde kullana-
bilme imkân�na sahip oldu�u müddetçe, dünyaya hitap 
eden özgün bir �ehir olarak varl���n� devam ettirecektir. 
Bu özgünlük, �ehre aslî kimli�ini kazand�ran varl�k bilin-
cine ve medeniyet tasavvuruna dayanmaktad�r. 

�stanbul üzerine farkl� bir bak�� aç�s�na sahip olan bu 
eser, �stanbul’a ciddiyetle e�ilen herkese faydal� olacak 
bir ba�vuru kayna�� niteli�indedir.
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Sanatç� Ahmet Güne�tekin:
Sanatç� ölümlü,
sanat ölümsüzdür!..
Do�udan bat�ya uzanan ya�am öykünüzden k�saca 

bahseder misiniz?

1966 Batman do�umluyum. Uzun y�llar do�uda ya�a-
d�m. Orada ya�arken sanat�m�, yani resim de yap�yor-
dum. Ama amatör olarak yap�yordum. Tabii, 1990’a 
kadar Batman’da ya�ad�m.1991 y�l�nda �stanbul’a yer-
le�tim. 1997 y�l�na kadar ticaretle u�ra�t�m. Çünkü 
resimle para kazanmam olanaks�zd�. Yani hiçbir back-
groundunuz yok. Do�uda sadece amatör i�ler yapm��-
s�n�z. Bir anda sizin profesyonel sanat piyasas�n�n için-
de yer edinmeniz çok zor. Bu yüzden ticaretle u�ra�-
t�m. Bir yandan sanat�m� yava� yava� yine yap�yor-
dum. Ta ki 1997 y�l�na kadar. O y�llarda kriz ba� gös-
terdi. Ben de tekstille u�ra��yordum. Kriz dolay�s�yla 
�irket kapand� ve sanata h�zl� bir dönü� yapt�m. 1997-
2003 y�llar�nda kendimi aramaya ba�lad�m. Sanat�m�n 
dilini aramaya ba�lad�m. Türkiye’yi dola�maya ba�la-
d�m. Bununla ilgili ara�t�rmalar yapmaya ba�lad�m. 
Dünya ve Türk sanat�nda ba�ar�l� olmu� isimlerin 
biyografilerini okudum, ba�ar� yolunun nas�l olabile-
ce�i konusunda fikir sahibi olabilmek için. Yani alt� y�l-
l�k bir inzivaya çekildim. Hiçbir sergi açmadan, hiçbir 

sanatsal etkinlik yapmadan, sadece kendi sanat�m� 
geli�tirmeye yönelik alt� y�l gibi bir sürede, sab�rla ve 
özveriyle haz�rland�m. Ta ki 2003 y�l�na kadar. 2003 
y�l�nda AKM’de büyük bir sergiyle, sanat piyasas�na 
adeta tepeden iner gibi girdim. Çünkü benim bir fel-
sefem vard�r: “Nas�l ba�larsan öyle devam eder” �ek-
linde. Küçük dü�ünürsem, ürkek dü�ünürsem hep 
öyle kalaca��m�, büyük dü�ünürsem daha da büyüye-
ce�imi  dü�ünürüm. Ben bu yüzden ad�mlar�m� hep 
büyük att�m. Büyük ad�mlar� atarken de onun tehlike-
lerini hesaplayarak, olabilecek her türlü handikab� da 
hesaplayarak belli bir altyap�yla 2003’te büyük bir 
sevgiyle sanat piyasas�na ad�m att�m. Ondan sonra 
teklifler gelmeye ba�lad�. Kabul görmeye ba�lad�m. 
Yap�tlar�m sat�lmaya ba�lad�. Grafi�im her y�l artmaya 
ba�lad�. Benim de yar�na söyleyecek sözümün olmas� 
için çal��t�m. Kendimi geli�tirdim. Bugünkü sürece 
gelene kadar her y�l birkaç basamak atlad�m.

Peki Ahmet Güne�tekin için Batman ne ifade ediyor?

Batman do�du�um kent. Kendi kültürümü edindi�im, 
kendi bilgilerimi edindi�im zengin bir co�rafya. Benim 
sanat�m�n referans�n� olu�turan kültürel bir zenginlik. 
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Benim bugün bat�l�dan farkl� dü�ünmemi sa�layan 
önemli bir miras olarak görüyorum Batman’�.

Bu çok klasik bir soru olacak, ama, daha önce bahset-

tiniz. Resim serüveninize nas�l ba�lad�n�z?

Her çocuk gibi, buna sizin çocuklu�unuz da dahil, eline 
geçen kalemle duvarlar� boyamak, defter ve ka��tlar� 
boyamakla ba�lad�m. Büyüdükçe insanlar�n tercihi 
de�i�ir. Fakat ben seçimimi resimden yana kulland�m. 
Yani resim do�u�tan gelen bir yetenektir ve her insan 
bir yetenekle do�ar. Her insan kendi yetene�i ölçüsün-
de i� alan� bulur. Kimilerinin ailesi bunu önler ve ba�ka 
alanlara yönelir. Ama eninde sonunda, ya�land�ktan 
sonra bile olsa bu yetenek patlar. Do�u�tan elde etti�i 
yetenek onun pe�ini hiç b�rakmaz. Ben biraz erken ke�-
fettim. Ailem de bu konuda bana yard�mc� oldu ve 
resim hayat�m�n ilki haline geldi.

Bildi�imiz kadar�yla dokuz ya��ndan beri resimle ilgileni-

yorsunuz, resimle ilgili tüm hayalleriniz gerçek oldu mu?

E�er bir sanatç�n�n hayali bitmi�se heyecan� da bitmi�-
tir. Sanatç�n�n hayalinin bitti�i an asl�nda kendisinin 
bitti�i and�r. Ben orta ku�ak bir sanatç�y�m ve kendi 
ülkemde yapmak istedi�im birçok hayalimi gerçekle�-
tirdim. Ama dünya için çok önemli �eyler yapt���m� 
dü�ünmüyorum. O yüzden benim hayalim, dünya tara-
f�ndan tan�nan ve eserleri dünya müzelerinde yer alan 
bir sanatç� haline gelmek.

Daha önce cevaplad���n�z bir soruyu soruyorum: Resim 

do�u�tan gelen bir yetenek midir gerçekten?

Tabii ki öyle. Picasso da son noktay� koymu�tur bu 
konuda: “Resim yapmay� ö�retemezsiniz” diye. Resim 
yapmay� nas�l ö�renirsiniz? Resim kursuna gidersiniz, 
bir manzara resmi yapars�n�z,  bir natürmort yapmay� 
ö�renirsiniz. ��te sizin önünüze konmu� bir modelin 
benzerini çizmeye çal���rs�n�z. Ama sanat bu de�ildir. 
Bunlar daha çok hobidir, yani bir �eyi yapmaya çal��-
mak. Olmayan bir �eyi yaratmaya çal��t���n�z zaman, 
bu sanat olarak alg�lanabilir. Yani sanat, esteti�i olma-
yan bir �eyi sunmakt�r. Farkl� bir dil ve zenginlikle sun-
makt�r. Ya da farkl� bir tatla sunmakt�r. O aç�dan sanat, 
ö�retilebilen bir �ey de�il. Uygulama ba�ka bir �eydir, 
bir �eyi ö�retmek ba�ka bir �eydir. Sadece bir uygula-
ma, yani bir �eyin tekrar sunumunu yapmakla sanat 
yapm�� olmazs�n�z. Daha önce yap�lm�� bir �eyin daha 
iyisini yapsan�z, yine sanat olmaz.

Eserlerinizde farkl� bir çizginiz var. Resmederken nele-

re dikkat ediyorsunuz ve bir ilham kayna��n�z var m�?

Her sanatç� belli �eylerden beslenir. Belli bir ilham kay-
na�� vard�r. Benim ilham kayna��m ise Anadolu’nun 
sözlü edebiyat�, mitler, efsaneler, halk hikâyeleri, gele-
neksel kültürler, geleneksel masallar ve geleneksel el 
sanatlar�d�r. Bunlar� bugünkü moderniteyle bulu�turu-
yorum. Benim s�rr�m bu. Geçmi�in sanat�n� bugünle 
bulu�turuyorum.

Eserlerinize bakt���m�zda, birçok �ey görüyoruz; ama 

eserlerinizi nas�l okumam�z gerekiyor ?

Herkes sanat yap�t�n� okuyamaz. Herkes hissetti�ini gör-
meye çal���r ve gördü�ünü okumaya çal���r. Bir sanat ele�-
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tirmeninin okumas� ayr�d�r. Bir felsefecinin okumas� 
ayr�d�r. Ya da sokakta s�radan bir insan�n okumas� ayr�-
d�r. E�er herkes farkl� �ekilde okuyorsa eseri, o eser 
zengin bir yap�tt�r. E�er herkes ayn� �eyi görüyorsa, 
s�radan bir yap�tt�r. Ayn� e�itimi alm�� sanat ele�tir-
menleri bile o sanatç� hakk�nda farkl� �eyler yazabiliyor-
sa, o güçlü bir sanatç�d�r.

Bütün resimlerinizin sol k�sm�nda “güne�” sembolü-

nü kullan�yorsunuz. Neden güne�?

Güne�, benim do�du�um co�rafyan�n en önemli 
sembolüdür. Kutsal kitaplara bakt���m�zda da güne� 
oldukça önemsenmi�tir. �lk yaz�l� kaynaklara bakt���-
m�zda da, güne�le ilgili oldukça önemli hikâyeler var-
d�r. Yani güne� medeniyetin �����d�r. Güne�in do�du-
�u yerden bütün kültürler, diller, dinler tüm dünyaya 
yay�l�yor. Yani Mezopotamya’dan, Dicle ve F�rat ara-
s�ndan ba�l�yor her �ey. Ben o kültürlerin izini sürü-
yorum. Benim yol referans�m da güne�. Gün �����yla 
gidiyorum yani. Solda olma sebebi, solak olmamdan 
olabilir. Onun yan�nda güne�in orda daha estetik 
durdu�unu dü�ündü�üm için solda.

Birçok efsanenin resmini yapt�n�z. Peki yaparken en 

çok zevk ald���n�z yap�t hangisiydi ?

Hepsini çok severim, ama �ahmaran ve Troya en sev-
diklerimdir. Birisi tam anlam�yla Anadolu, 
Mezopotamya hikayesi; di�eri ise Yunan mitolojisi-
nin önemli ögelerinden. Bakt���m�zda �ahmaran 
hikâyesi, ilk yaz�l� kaynak olan G�lgam��’a kadar 
dayan�yor. Troya ise, di�er önemli bir yaz�l� kaynak 
olan, Homeros’un �lyada’s�na dayan�yor. �ki önemli 
ilk yaz�l� kaynak ve gelmi� geçmi� en önemli kaynak 
olduklar� için etkileniyorum. Bunlarla ilgili say�s�z 
yap�t yapt�m. Bununla birlikte 200 üzerinde mitolo-
jik hikâyeyi derleyip bugüne ta��d�m. Bu yap�tlar� 
kendi aras�nda farkl� �ekillerde yorumlad�m. Yani bu 
da mirasç�s� oldu�umuz Anadolu kültürünün zen-
ginli�ini gösteriyor. 

2009’du san�r�m, “Güne�e Aç�lan Kap�lar” adl� eseri-

nizin fiyat�yla çok ön plana ç�kt�n�z. Bununla ilgili ne 

söylemek istersiniz?

“Güne�e Aç�lan Kap�lar” önemli bir yap�tt�. Türkiye 
için asl�nda bir milat oldu. Bat�da bizim ya�larda 
birçok sanatç�n�n -ki bunlar�n aras�nda M�s�rl� var, 
�ranl� var, Çinli var, Amerikal�s� var- eserleri milyon 
dolarlara al�c� bulmaktad�r. Hem bu komplekse 
kar�� bir meydan okumayd�, hem  de Türk sanat 
piyasas�na bir kafa tutmayd�. Ben farkl� bir sanat 
ortaya koydum. Bir y�l gibi bir zaman�m� ona ay�r-
d�m. Önemli ara�t�rmalar yapt�m ve benim için 

Ahmet Güne�tekin kimdir?

22 Aral�k 1966’da Batman’da do�du. Be� ya��ndan iti-
baren resim yapmaya ba�lad�.

�lk ya�l� boya resmini 9 ya��nda yapt�.

16 ya��nda ilk ki�isel sergisini açt�.

Bugüne kadar 80’e yak�n ki�isel ve karma sergiyle birlik-
te çe�itli sanatsal aktivitede yer ald�.

Eserleri yurtiçi ve yurtd��� koleksiyonlar�nda yer almak-
tad�r.2003 y�l�nda Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) 
açm�� oldu�u Karanl�ktan Sonraki Renkler adl� retros-
pektif sergisiyle profesyonel sanat camias�ndaki yerini 
ald�.

Halen çal��malar�n� Beyo�lu’ndaki atölyesinde sürdür-
mektedir.

TRT için yap�lan Haberci Türkiye Renkleri Belgeselinin 
26 bölümünde genel sanat yönetmenli�i yapan 
Güne�tekin, Ayr�ca TRT de 2005 y�l� içinde yay�nlanan 
ve kendi projesi olan Güne�in �zinde adl� 13 bölümlük 
belgeselin genel yay�n yönetmenli�ini yapt�.

Uluslararas� Plastik Sanatç�lar Derne�i üyesidir..
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de�erli olan bu yap�t�n da de�erini ona göre biçtim. 
Tabii bu olay�n Türk sanat piyasas� taraf�ndan destek-
lenmesi gerekirken, bir kesimi rahats�z etti. �öyle aç�k-
lanabilir ki: sanatç�lar�n a�a��l�k kompleksleri birtak�m 
polemiklere yol açt�. Ama yine de sonucuna bakt���-
m�zda, Türk sanat piyasas� bir anda hareketlendi. Bir 
anda sanat bas�nda çok konu�ulmaya ba�land�. 
Polemikler bile Türk sanat piyasas�na yarad�. Sanat 
fuar� olan Contemporary �stanbul 15.000-20.000 
ziyaretçi al�rken, bir anda 63.000 biletli izleyici sanat 
fuar�na ak�n etti. Yüzlerce kez görsel ve yaz�l� bas�nda 
haber oldu. Halen yap�tlar merak ediliyor ve hakk�nda 
konu�uluyor. Yani bir �ey hakk�nda yap�lan olumlu ya 
da olumsuz ele�tiriler yine olumlu bir sonuç do�ura-
biliyor. Ama o yap�t�n ak�betine bakt���n�zda, hak etti-
�i yerde sergilenmiyor. �leriki senelere bakarsak, çok 
önemli yerlere ta��nabilecek bir yap�tt�r. Çünkü, bu 
yap�ta birçok talep gelmesine ra�men, biz bir müzede 
sergilenmesi ko�uluyla yap�t�n elden ç�kar�labilece�ini 
söyledik. Burhan Do�ançay’�n “Mavi Senfoni”sinin 
neredeyse birbuçuk kat� teklif gelmesine ra�men sat-
mad�k. Yap�t�n Türkiye ya da yurt d���nda bir müzede 
sergilenmesi ko�uluyla sat�labilece�ini söyledik. 

Size Türkiye’de Türk resminin cesur temsilcisi diyorlar. 

Bunun için ne söyleyeceksiniz?

Yani tabii ki bu onlar�n takdiridir. Dünyada sanatç�lar 
biraz anar�ist olarak görünür. Bireysel hareket ederler 
çünkü. Bir yap�t meydana getirirken bir be�endirme 
kayg�s� gütmeden, yar�n insanlar�n al�p almayaca��n� 
dü�ünmeden i�ini yapar sanatç�lar. Benim de böyle bir 
derdim olmad��� için, ben sanat�m� keyifle, e�lenerek 
yapt���mdan dolay� sanat ele�tirmenleri “Sanat�nda 
inan�lmaz cesur” yak��t�rmas�nda bulunuyor. Bu ele�ti-
riler tabii ki sanat ele�tirmenlerinden geliyordur. 
Özgünlü�ümden ve kendime güvenimden dolay� cesur 
yak��t�rmas�n� ald���m� dü�ünüyorum. 

�lk TRT’de ba�lad�n�z. “Güne�in �zinde” adl� programda 

sürekli efsanelerin pe�inden gittiniz. Sizi efsanelere 

yönelten ne oldu? 

Dedi�im gibi, ben sürekli sözlü kültürden, efsaneler-
den, mitlerden beslendi�im için, y�llard�r Anadolu’yu 
dola��yorum. Bu seyahatler genel olarak ilginçti. Çok 
ilginç hikâyelerle bulu�tu�um için, daha sonra kendi 
kendime: “Bu insanlar bu efsaneleri neden televizyon-
da izlemesinler?” dedim ve 2005 y�l�nda TRT’de bu 
program� yapmaya ba�lad�m. Böylelikle seyahatlerimi 
izleyiciyle payla�m�� oldum. Yapt���m belgeseller 
geni� kitlelere ula�t�. Halen bugün yapt���m eski i�ler 
yay�nda olmasa bile internet ortam�nda payla��l�p izle-
yici kitlesine ula��yor. 

Bu projeleriniz kapsam�nda, Türkiye’yi kar�� kar�� gezer-

ken program�n sonunda çocuklarla bulu�tunuz. 

Çocuklar�n sanata bak���n� nas�l de�erlendiriyorsunuz?

Çocuklar� tercih etmemin nedeni, hem kendi çocuklu-
�umu aratmakt�, hem de çocuklar�n bu kirli dünyaya 
daha henüz girmemi� olmalar�; sanat� icra etmek için 
gerekli olan temizli�i, safl��� ve kendi dünyalar�n� renk-
lerle bulu�turmalar� bana ilham verdi. Belki aralar�nda 
yetenekli olan baz� çocuklarla gelecekte kar��la�abilme 
umuduyla, ilerde önemli birer sanatç� haline geldikleri 
zaman, bunun bana verece�i gururu dü�ünerek tercih 
ettim çocuklarla bulu�malar�. 17 y�ll�k bir süre zarf�nda 
15.000’e yak�n çocukla bulu�tum. Bugün bakt���m 
zaman bu i�in meyvelerini ald���m�z� görüyorum. 
Çocuklar�n aralar�nda, büyüyüp akademilere girenler 
oldu. Ressamlar, sanatç�lar ve mimarlar oldu. Bu benim 
etkimle mi oldu, onu bilmiyorum, ama en az�ndan fark-
l� bir heyecan ya�atm�� oldular bana.

Belgesel hayat�n�za CNN Türk ile mi devam edecek-

siniz?

�imdi biz CNN Türk ile prensipte anla�t�k, ama henüz bir 
imza atmad�k. Ayn� �ekilde bu projeyi Haber Türk de isti-
yor. Ayn� �ekilde TRT de tekrar geri istiyor. Biz eylül ay�na 
do�ru net karar�m�z� verece�iz. Ama �u anda gözüken 
durum  CNN Türk lehinde. 

Adem’in Kaburgalar�



Türkiye’de sizin için “en pahal� ressam” diyorlar. Bunun 

için ne diyeceksiniz?

Bu zaman zaman de�i�en bir durumdur. Eserlerimin az 
üretilmesinden dolay�, farkl� olmalar�ndan dolay� ve ilgi 
görmesinden dolay�; son birkaç sene içinde fiyatlar� artt�. 
H�zl� da bir art�� oldu. Bu yüzden kendi ya� grubumda en 
pahal� eserleri olan sanatç� haline geldim. Tabii ki bu 
benim söyledi�im bir �ey de�il, tamamiyle sanat piyasa-
s�n�n söyledi�i bir �eydir. Her sat�n al�nan üründe bir 
pahal� vard�r. Bu yüzden baz� sanat yap�tlar� da kendi 
özgünlü�ünden dolay� di�er yap�tlardan daha pahal�d�r. 

Eserlerinizin hepsi tabii ki muhte�em. Ama en çok ilgi-

lenilen eseriniz hangisi?

Ben erken ya�ta bir sürü ba�yap�t denilebilecek eser 
ürettim. Çok üretken, kendini yenileyen bir sanatç�y�m 
ve y�lda en az iki üç tane sanat piyasas�nda heyecan ve 
tart��ma yaratan yap�tlar yap�yorum. Son olarak 2010 
y�l�nda “Güne�e Aç�lan Kap�lar” çok ilgi gördü ve çok 
konu�uldu. Bence “Ça� Tufan�” ondan daha önemli bir 
yap�tt�. Bugüne kadar yapt���m eserler aras�nda birinci 
s�rada gösterebilirim. Ama birçok ki�i bunu bilmiyor. 
“Güne�e Aç�lan Kap�lar” ve “Kainat�n Yedi S�rr�” sanat 
piyasas�nda daha çok bilinen önemli yap�tlard�r. Ama 
bence “Ça� Tufan�” benim sanat�m için bir devrimdir. 

Yurt d���nda da birçok serginiz oluyor. Yurt d���ndakile-

rin sanat�n�za bak�� aç�s� nas�l?

Yurt d���nda birçok sanat ele�tirmeni benim sanat�m� 
“Yeni Dünya Esteti�i” olarak adland�r�yor. Özellikle 

Johannes Odentha, ki kendisi bugün Almanya’n�n en 
önemli ya�ayan sanat ele�tirmenidir, benim yap�tlar�-
m�n onu çok heyecanland�rd���n� söylemektedir ve beni 
sanatta yeni estetik anlay��� olarak de�erlendiriyor. 
Bat�l�lar�n yorumu: “Bir do�ulu kadar yerel, fakat bir 
bat�l� kadar ça�da�” oluyor. Yani hem kendilerinden 
hem de görmedikleri �eylerden renkler ve izler bulduk-
lar� için, heyecanla kar��l�yorlar. Tabii bu Türk sanat� 
aç�s�ndan da çok önemli benim gibi sanatç�lar�n yurt 
d���nda ilgi görmesi. Dünyada Türk sanat�n�n tan�nma-
s� aç�s�ndan çok önemli bir geli�me.

2010 y�l� ça�da� sanat�nda eserleri en çok sat�lan ki�i 

oldunuz. Bu nas�l bir duygu?

Önemli olan istikrarl� bir durum olmas�d�r. Yani bir y�l 
eserleri sat�lan bir ki�i olurken di�er y�llar eserlerinize 
talep olmazsa bu keyif veren bir durum olmaz. Bu 
durumda sanatç�n�n sanat yapmas�na ek olarak sanat 
gündemini, sanat camias�n� takip etmesi gerekir. O 
yüzden her ne kadar sanat parayla ili�kilendirilemez 
denilse de, sanat parayla ili�kili hale gelmektedir. E�er 
sanatç� bunlara dikkat etmezse, kabul görme ve ya�a-
ma �ans� olmaz. 

Al�c�lar�n müzayedeye koydu�u eserlerde, en çok ilgiyi 

hangi eseriniz gördü? 

2003 y�l�nda Ankaral� bir i� adam� taraf�ndan al�nan 
“Aray��” isimli tablo, 2010 y�l�nda al�c�s�na 180.000 lira-
ya sat�ld�. 2003 y�l�nda sat�n alan için güzel bir yat�r�m 
arac� olmu�tu bu eser. 
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Son olarak, size sanat hayat�n�zda ilham veren bir sanat-

ç� var m�?

Türkiye’de böyle bir isim yok. Ama dünyada hayatlar� 
beni ilgilendiren sanatç�lar var. Örne�in Balzac, en iyi 
yaz�lar�n� yazabilmek için günde dört saat uyuyup 40 
tane Türk kahvesi içmesi, La Cappella Sistina’n�n yap�t�-
n� yaparken 22 gün boyunca iskeleden inmemesi, Van 
Gogh’un hiçbir yap�t�n� satamad��� halde ölene kadar 
sanatla u�ra�mas�, Picasso’nun çok zeki bir sanat dev-
rimcisi olmas� ve bunlara benzer dünya sanatç�lar�n�n 
ya�am öyküleri benim ilgimi çekiyor, yapt�klar� sanattan 
ziyade. Sanat� bir bütün olarak gördü�üm için dünya 
sanat�na yön veren baz� sanatç�lar�n hayatlar� benim 
hayat�mda önemli bir yol haritas� olmu�tur.

Birçok sonuç ç�kabilir bu örneklerden, ama emek olma-
dan ve çaba göstermeden olmuyor de�il mi, sanat? 
Yani ne kadar çok Allah verginiz de olsa, o yetenek çal��-
madan ye�ermiyor san�r�m.

2004 y�l�nda “Ke�fedilmeyi beklemek, ölümü beklemek-
tir” diye bir söz söylemi�tim. �nsanlar çaba göstermez-
se, kap�lar� tekmelemezse, hiç kimse onlar� ke�fetmez. 
Sanatç� kendini ke�feder önce. Kendini ke�fetti�i zaman 
ke�fedilmeyi sa�lar. Cesur olmas� da gerekir. Çok çal��-
mas�, kendini geli�tirmesi, gezmesi, okumas� ve ara�t�r-
mas� gerekiyor. �nanma disiplini olmas� da gerekiyor. 
Ben günde dört saat uyuyan, geri kalan zaman�n�n 16 
saatinde çal��an, sürekli dola�an ve ara�t�ran biriyim. 
Her hamlemde yeni bir yap�t� nas�l yapabilece�imin 
hesaplar�n� yapan biriyim. Benim sanat�m�n Türkiye’de 
sat�l�p kabul görmesi benim derdim olamaz. Daha iyiye 
ula�mak ve kendimi geli�tirmek amac�md�r. Çünkü her 
y�l insanlar sizin yap�tlar�n�z� gördü�ünde, farkl� �eylerle 
kar��la�malar� gerekir. E�er siz bir sonraki y�l ayn� �eyle-
ri sunarsan�z, bu sizin heyecan�n�z�n bitti�ini gösterir. 
Sizin heyecan�n�z bitti�i zaman, izleyicinin heyecan� çok-
tan bitmi�tir. Sanat bu yönüyle biraz nankördür asl�nda. 

Kazan�lan paralar daha ön planda oldu�u için, insanlar 

arkas�ndaki eme�i görmüyor. Dört saat uyudu�unuzu 

söylediniz. Geri kalan zaman� i�inize ay�rarak çok önem 

verdi�inizi gösteriyorsunuz sanata. 

Benim zor dönemler geçirdi�im bir geçmi�im var. 
Ailesine bakan bir ki�iyim. �stanbul’da hem aileye bak�p 
hem sanat�yla u�ra�mak gerçekten zor bir meziyet. Be�-
alt� sene evvel evime gitmek için minibüs paras� bulama-
d���m� da hat�rlar�m, mesela. Bugün ise Türkiye’nin en 
çok kazanan sanatç�lar�n�n aras�na giriyorum. Bu bir 
tesadüf de�il. Bu sab�r ve kendinize inanman�n bir ürü-
nüdür. Bugün en çok kazanan sanatç� da olsam, hâlâ 
ayn� eski heyecanla ayn� kayg�yla i�ime devam ediyo-
rum. Yine günde dört saat uyuyorum, yine 16 saatimi 
atölyede harc�yorum. �u anda burada sizle yapt���m 

sohbet bile i�imin bir parças�. Çünkü sanat konu�uyoruz 
burda. Evet sayenizde dinleniyorum. Siz gittikten sonra 
ben yine i�ime devam edece�im mesela. Tekrardan atöl-
yeme inece�im, yine i�lerimi yapaca��m. Yine biri ziya-
ret için gelirse, i� konu�mak için gelirse, ona da zaman 
ay�raca��m. Ama di�er bütün zamanlar�m� bununla 
ya��yorum. Bu bir i� de�il ama, bu hayat�n�z�n, belki de 
kaderinizin önemli bir parças�. Ama bu size arkas�ndan 
bir sürü olanak sa�l�yor. Statü sa�l�yor, kimlik sa�l�yor, 
maddi olanaklar sa�l�yor, sayg�nl�k sa�l�yor. Tarihe dip-
not olarak dü�ece�iniz birçok �ey olu�mas�n� sa�l�yor. 
Yani bir yerde siz �ans� yakalam�� oluyorsunuz. Ya da 
kendi �ans�n�z� kendiniz yaratm�� oluyorsunuz. Bunun 
k�ymetini bilmek laz�m. Bir söz vard�r: “Tanr�’y� incitme-
mek laz�m” diye. E�er size bir �eyler veriyorsa, onu incit-
memeniz gerekir. Ben de Allah’�n bana verdi�i yetene�i 
do�ru �ekilde kullanmaya çal���yorum. Yani neticede 
kendimi �ansl� görüyorum. Zaman�nda çok ciddi maddi 
zorluklar gördüm, ama zaten her insan bir s�navdan 
geçer. Bu s�nav�n sonunda sizin sabr�n�z s�nan�r, inanc�-
n�z s�nan�r. Ondan sonra mükafatland�r�l�rs�n�z. Bence 
kabul gören sanatç�lar, mükafatland�r�lm�� insanlard�r. 
Ben kendimi mükafatland�r�lm�� görüyorum. Çünkü 
sizin belli bir ömrünüz vard�r. Allah bilir, belki yar�n da 
ya�ayamayabilirsiniz, belki 80 y�l, hatta 100 y�l da ya�a-
yabilirsiniz. Geride b�rakt�klar�n�z sizi ya�atacakt�r. 
Bugün halen bir Dostoyevski konu�ulabiliyorsa, bir 
Leonardo Da Vinci konu�ulabiliyorsa, Mozart hâlâ dinle-
nebiliyorsa, bu, insanlar�n geride b�rakt�klar�n�n, yüzy�l-
larca ölmemesinden. Bu �u demektir ki: “Sanatç� ölüm-
lüdür, sanat ölümsüzdür.”
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Günümüz hat sanat�n�n 
önde gelen isimlerinden 
Mehmed Özçay, kendi jene-
rasyonundaki sanatç�lar 
için “biz sistemin imalat 
hatalar�y�z” tespitinde 
bulunuyor ve gelece�e 
daha bir umutla bak�yor. 
“Klasik sanatlar�m�z röne-
sans�n� ya��yor” diyen 
Özçay, art�k Osmanl� döne-
mindeki üstadlar seviyesin-
de eserlerin üretilmeye ba�-
land��� bir döneme girildi-
�ini kaydediyor.

Hat sanat�na nas�l ba�lad�-

n�z?

Hat sanat�na ba�lamam 
�mam Hatip y�llar�na dayan�-
yor. Ben �mam Hatip mezu-
nuyum. Okulumu 1980 y�l�n-
da tamamlad�m. �mam 
Hatip’te Arapça dersinde 
Arap harflerini ö�renmekle 
Kur’an harflerini sevdim. S�ra 
arkada��m, �imdi rahmetli 
oldu, Gerede müftüsünün torunuydu. O zamanlar 
Diyanet yay�nlar�ndan “kalem güzeli” kitab� vard�. S�ra 
arkada��m o kitab� getirdi, dedesi alm�� iki cilt olarak. 
Allah ömürler versin, U�ur Derman hocam�z�n ne�re 
haz�rlad���, Mahmut Bedrettin Yaz�r’�n k�ymetli kitab�. 
Ben onu gördü�üm zaman çarp�ld�m. O yaz�lar beni 
çarpt�, sihirledi. Yani hiç unutmam onu. Sonra onlar� 
taklit etmeye çal���yordum. Ondan sonra o kitaplardan 
ben de istedim. Kitaplar�n fiyat� 50 kuru� ve 75 kuru�tu. 
O kitaplar içimize ate�i dü�ürdü. Kendi k�t imkânlar�m�zla 
bir �eyler karalamaya çal���yorduk. O �ekilde o a�k, o 

merak ba�lad� ama ta�rada 
hele hele Gerede gibi bir 
yerde ne bir hat hocas� bula-
bilirsiniz ne de hatt�n ne 
demek oldu�unu bilen bir 
insan... 

Mushaf ve IRCICA haya-
t�n� de�i�tirdi

Nas�l ilerlettiniz sanat�n�z�?

Üniversiteyi kazand���mda 
Erzurum’da �slami �limler 
Fakültesi’ne gitmi�tim. 
1982’de Osmanl�ca dersimize 
giren bir hocam�z vard�. 
Onun delaletiyle hocam Fuat 
Ba�ar’ la tan��t �m. 
Kendisinden karde�im 
Osman’la beraber hat sanat�-
n� me�ke ba�lad�m.  1-1,5 y�l 
kadar nesih ve daha sonra da 
sülüs me�k ettim.  1986’ya 
gelindi�inde iki önemli olay 
gerçekle�ti sanat hayat�mda. 
Birincisi: Bir mushaf yazmam 
teklif edildi. Bu önemli bir 

geli�meydi. Bütün itirazlar�ma ra�men, kar�� taraf�n 
�srarlar� kar��s�nda kerhen kabul ettim. Çünkü yaz�m 
bana mushaf yazacak kadar iyi de�ildi. “Yaz, geli�tikçe 
tekrar yazars�n” dediler. Ve yazmaya ba�lad�k. 

Yine ayn� döneme denk geliyor; �slam Tarih Sanat ve 
Kültür Ara�t�rma Merkezi (IRCICA) Hattat Hamid Aytaç 
ad�na milletleraras� bir hat yar��mas� düzenlendi. �lk 
defa böyle bir �ey yap�l�yordu. Büyük bir heyecanla o 
müsabakaya da haz�rland�m. O müsabakan�n neticesi 
benim için yine büyük bir sürprizdi. Orada sülüs nesih 
tarz�nda bir birincilik geldi. Hayat�m�z� de�i�tirdi belki.

Rönesans ya�ayan hat, 
Osmanl� seviyesine ula�t�
Mehmed Özçay, hat sanat� için fetret devri olarak nitelendirilen 1980 öncesi dönemle modern hat sanat�n�n 
ve genç hattatlar�n filizlendi�i günümüz aras�nda köprü olan bir sanatkâr�m�z. Onun hat sanat�yla tan��mas�-
n�n da, hemhâl olmas�n�n da enteresan bir hikayesi var. A�k� ile, “öldü” denen hat sanat�n� yeniden filizlendi-
ren gönül erlerinden biri Mehmed Özçay… Ba�ar�n�n formülünü a�k-me�k ve sab�r olarak özetleyen Özçay, 
Bereket okurlar� için hat sanat�ndan kesitler sundu… 

Sanat
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Akademik kariyere niyet hat sanat�na k�smet

O zaman kaç ya��ndayd�n�z?

Ben 1961 do�umluyum. 1986’da mezun oldum. 24-25 
ya�lardayd�m. Akademik bir kariyer yapar�m derken 
tamamen farkl� bir mecraya yönelmi� oldum. Kader-i 
�lahî böyle bir rota tayin etti. Mezun olunca �stanbul’a 
geldim. 1987’den itibaren de ailece �stanbul’da ikamet 
etmeye ba�lad�k.

Elbette lügat olarak bir tan�m� var ama size göre hat 

sanat� nedir?

Hat sanat� çok k�sa tabiriyle: �slam sanatlar� içinde güzel 
yaz� yazma sanat�d�r. Bunun sanat haline gelmesine en 
büyük vesile, Kur’an’�, ona lay�k güzellikte yazma a�k�-
d�r. Bir nevi ibadet telakkisi var onda. Kur’an’da, “Nun. 
Vel kalemi vema yestürûn” diyor. Bizzat orada kalem 
tabiri geçiyor. Bu hattatlar için önemli bir ayettir. Yine 
Alak suresinde de geçer. Bir de ulul emr taraf�ndan 
Kur’an’� himaye etme ideali de Arapça’n�n sanat olmas�-
na vesile olmu�tur.

‘H�fz’�n yaz�yla sanata dönü�mü� halidir hat

Yani haf�zl�k gibi bir rolü de mi var bu sanat�n?

Tabi hattatlar�n birço�u haf�zd�r. Haf�zl�k belki farkl�d�r 
ama i�in lisana, sese taalluk eden k�sm� Haf�zl�k ise yazma 
taraf�yla hattatl�k. Birbirini tamamlay�c� iki saha diyelim.

A�k olmadan me�k olmaz

Bu me�k ifadesi özellikle mi kullan�l�r?

Me�k kelimesi hem hattatl�kta hem de musikide kullan�-
l�r. Çal��mak me�k olarak tabir ediliyor. Ayr�ca talebeye 
çal��mas� için verilen yaz� örneklerine ve talebenin 
ö�renmek maksad�yla yazd�klar�na da me�k deniyor. 
Kelime manas�yla olmasa bile a�k ile birlikte kullan�l�r. 
A�k olmadan me�k olmaz. Hakikaten bu sanatta muvaf-
fak olman�n temel �art� a�kt�r. A�k olmadan olur mu? 
Bir noktaya kadar gelebilirsiniz ama kal�c� izler b�rakabil-
mek için o a�k �artt�r.

�lk eserini y�llar sonra tan�mad�

Geriye do�ru gidersek ilk yapt���n�z eserler nas�ld�?

�mam Hatip mezunu arkada�lar 25 y�l sonra bir mezun-
lar günü yapt�lar. �lk toplant�da ben bulunamam��t�m. 
Karde�im gitti. Dönü�ünde bir yaz� getirdi bana, besme-
le. “Buna bir bak” dedi. Bakt�m, “Nesine bakay�m, rezil 
berbat bir �ey” dedim. “�yi bak, o senin yaz�n” dedi. 
Bizim s�n�f arkada�lar�m�zdan birine yazm���m me�er-
se… O da sa� olsun muhafaza etmi� ve göndermi�. Onu 
�imdi ben de çok iyi muhafaza ediyorum. Kabiliyet ayn� 
kabiliyet ama hiçbir zaman tek ba��na bir �ey ifade etmi-
yor. O kabiliyet ancak terbiye edildikten sonra hakiki 
yerini bulabilir. 

Kur’an’la beraber sanat� da korundu

“Kur’an Hicaz’da nâzil oldu, M�s�r’da okundu, �stanbul’da 

yaz�ld�” diye bir söz var. Fakat bizim tarafta bir kopuk-

luk oldu. Bu süreç nas�l geçildi?

Harf ink�lab� 1928. Tâ 1980’li y�llara kadar bir fetret 
devri ya�anm��t�r. Hamit Aytaç vas�tas�yla hat sanat� 
devam etmi�tir ama bu dönemde hat sanat� hiçbir 
zaman itibar edilen, ra�bet gören bir meta de�ildi. 
Ama Kader-i �lahinin tecellisi, belki Kur’an’�n sanat�n�n 
da korunmas�n� Cenab-� Hak irade etmi�tir. Burada 
�slam Tarih Sanat ve Kültür Ara�t�rma Merkezi’nin 
(IRCICA) 1986’da ba�latt��� milletleraras� hat yar��ma-
lar�n�n bilhassa �slam dünyas�ndaki hattatlar aras�nda-
ki irtibat� sa�lamas�n�n hat sanat�n�n te�viki noktas�n-
da çok önemli tesir ve neticelerinin oldu�unu belirt-
mek laz�m. Onun arkas� gelmeye ba�lad�. Irak, �ran, 
Kuveyt, Suud, Dubei bu i�in uluslararas� merkezi haline 
gelmeye ba�lad�.

Dubei’yi bilerek mi kulland�n�z?

Evet. Do�rusu Dubei’dir. Araplar Latin harfleriyle yazar-
ken �ngiliz imlas�n� kullan�rlar. Dubai diye okuyamazs�-
n�z. Abu Dabi yanl��, Ebu Zabi’dir. Emaar diye bir �irket 
var. �mar’d�r bu. Yaser Arafat diye zihnimize kaz�nd�. Bu 
Yasir’dir. Golan Tepeleri vard�r. Bunun da do�rusu 
Cevlan’d�r. 

Hat sanat� için “öldü, bitti” deniyordu

Bu fetret devri atlat�l�rken, tabii hocalar�n büyük eme�i 

olmu�. Biraz da onlardan bahsedebilir miyiz?

Ba�ta Fuat Ba�ar hocam� zikretmem gerekiyor. Allah raz� 
olsun kendisinden. Ondan hat sanat�n�n temelini ald�m. 
Onun vas�tas�yla ilk defa kam�� kalemini, is mürekkebini 
tan�d�m. Hangi usulle ö�renilir onu ald�m. En büyük 
rehberim olmu�tur. O dönemde hat sanat�na talip olan 
da yoktu. Hobi kabilindendi. Hat sanat�yla ilgili bir gele-
cek yoktu. U�ur Derman hocamdan duydum, “Bu sanat 
öldü, gitti diyorduk o�lum” derdi. �imdi öyle de�il tabii.

�lham�n kayna�� Kur’an

Yeni bir eserin ortaya ç�kmas� için laz�m olan ilham�n 

kayna�� nedir?

Birçok sebebi var. Bazen Kur’an okurken, elimde kalem 
not ederim. Manas� ho�uma gider, bu levha olabilir mi 
diye not ederim. Veya bir hadis-i �erif veya bir �iir veya 
bir hikmetli söz… Böyle olabildi�i gibi sipari�le de olabi-
liyor. �u ibareyi bana bir levha yapar m�s�n �eklinde. 
Bazen y�llarca u�ra��yorsunuz. Bazen an� levhay� birbi-
rinden farkl� olarak iki üç kez yazd���n�z oluyor. Hat 
sanat� klasiktir ama modern zevke de hitap edebilen bir 
sanatt�r. Yap�s� itibariyle soyut bir sanatt�r. 
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Bilgisayar eli tembelle�tiriyor

Hat sanat� icras�nda bilgisayar kullan�l�yor mu?

Bilgisayar kullan�l�yor ama yay�nc�l�k faaliyetinde. Ayr�ca 
yap�lan kompozisyonlar üzerinde oynama yap�labiliyor. 
Önceden kal�plarda yap�yorduk bunu. �imdi ince ayarlar�n� 
bilgisayarda yapma imkân� var tabiî ki. Bilgisayar�n da �öyle 
bir olumsuzlu�u var; elin tembelli�ine neden oluyor. 
Çünkü o denemeleri hep elde yazarak yap�yorduk. Bilgisayar 
olunca yazm�yorsunuz. T�klamayla yap�yorsunuz.

Kâbe’nin saat kulesine Allah-u Ekber yazd�

Size ait olan levhalar nerelerde var, onlar� günlük hayat 

içerisinde gördü�ünüzde ne hissediyorsunuz?

Ben kitabe denen cami yaz�s� yazmad�m. Daha çok levha 
yaz�s� üzerinde yo�unla�t�m. Ama Kâbe’nin hemen yan�-
na diktikleri o ucube saat kulesinin üzerinde bir Allah-u 
Ekber yaz�m var. Yeni geni�letme çal��malar� çerçevesin-
de benden istedikleri iki ayet-i kerime var. Bir de 
Dubei’de bir binan�n kitabesini yazd�m. Eserlerim daha 
çok ki�ilerin koleksiyonlar�nda. 

Bu i�in e�itim k�sm�ndan bahsedebilir miyiz, ders veriyor 

musunuz?

Talebelerimiz oldu, icazet verdi�imiz azda olsa talebele-
rimiz var ama yo�unlu�umuz nedeniyle pek fazla yeni 
talebe kabul edemiyorum. Gerek �stanbul’dan ve yurt 
d���ndan talebelerimiz var ama çok az. 

Ba�ar�n�n formülü a�k-me�k-sab�r

Hatta hevesli olanlar için tavsiyeleriniz neler olur?

Her �eyden evvel a�k laz�m… Kabiliyet gerekiyor. Bir 
üstaddan me�k etmek gerekiyor. Ondan sonra da sab�r 
gerekiyor. A�k yok ise geçici oluyor. K�sa zamanda bir 
�eyler yapabilece�ini zannediyor. Bak�yor ki olmuyor, 
b�rak�yor. �cazet alabilecek bir seviyeye gelebilmek için 
rahat bir 3-5 seneyi me�kle geçirmek laz�m. �cazet 
almak yaz�y� hakikaten ö�rendim, art�k tamam eser 
verebilirim anlam�na da gelmiyor. �cazet, lise diplomas� 
gibi bir �ey... Yaz�lar�na imzas�n� koyabilir anlam�na geli-
yor. �yi bir hattat olabilmek için süreç as�l icazetten 
sonra ba�l�yor. O tabi çok uzun ve çetin bir süreç.
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Bu i� için verilen kurslar yeterli mi?

Büyük�ehir Belediyesi’nin �SMEK kurslar� var. Bunlar�n 
olumlu taraflar� gibi, olumsuz taraflar� da var. �ahsen 
ben olumlu taraf�n�n daha fazla oldu�unu dü�ünüyo-
rum. Orada ancak hatt�n kültürü al�nabilir. Temel �eyler 
ö�renilebilir. Ben �öyle dü�ünüyorum: tohumlar� ser-
persin topra�a da bir iki tanesi filiz verse yeter. Üzücü 
olan taraf �u: o kursu tamamlayanlar hadlerini a�arak, 
hattat olarak eser üretmeye ba�l�yorlar. 

Tabii, bu sanatla u�ra�anlar ço�al�yor ve i�in bir de ia�e 

taraf� var. Bu aç�dan bak�ld���nda bu tür kurumlar�n iyi-

le�tirilmesi i�e yarar m�?

Tabii bu i�in bir sanat�n� yapan var, bir de zanaat�n� 
yapan var. Zanaatkârlar olacak ki aralar�ndan 
sanatkârlar sivrilsin ç�ks�n. Zay�flar olmadan kuvvetliler 
bilinmez. Bunlar�n say�s� ço�alacak ki sanatç�n�n de�e-
ri ortaya ç�ks�n.

Biz asl�nda sistemin imalat hatalar�y�z

Ülke olarak biz hat sanatç�lar�m�z�n k�ymetini biliyor 

muyuz?

Bat� kendi sanatç�s�na destek ç�km��. �u ressama, bu 
ressama…  Biz de ne zaman bir Mustafa Râk�m’�, bir 
Haf�z Osman’�, bir �eyh Hamdullah’� böyle yüceltirsek, 
o zaman kabiliyetler de o sahaya akacakt�r. Ne zaman 
bir �eyh Hamdullah Hat Müzesi, bir Mustafa Râk�m Hat 
Müzesi yaparsak, ne zaman okullara, caddelerimize 
sokaklar�m�za onlar�n ismini verirsek, sanat tarihi dersle-
rinde bu isimler yüceltildi�i zaman kabiliyetler o tarafa 
do�ru akacak, büyük kabiliyetler yeti�ecektir. �stanbul’da 
asl�nda kaç tane müze olu�turacak eser var ama bir tane 
kapsaml� bir müze yok. Her ne kadar Sabanc� Vak�f Hat 
Sanatlar� Müzesi gibi yerler varsa da bunlar�n bir ulusla-
raras� hacimde olduklar�n� söylemek imkâns�zd�r. 
Tasar�m ve kalite aç�s�ndan Sabanc� müzesi, yüz ak� bir 
müzedir ama yeterli de�ildir. Tabii gönül istiyor ki resmî 
bir müzemiz olsun. Yeni hattatlar�n yeti�mesi aç�s�ndan 
da bu son derece önemli, çünkü bir eserin asl�n� görmek 
fotokopisini görmekten çok farkl�.  Biz asl�nda sistemin 
imalat hatalar�y�z. Ben belki liseye gitseydim, belki res-
sam olacakt�m. Bu noktada �mam Hatip okullar�n�n da 
rolü var. Kabiliyetler su gibidir, bulundu�u ortamda 
hangi mecra varsa oraya ak�p gider.

Klasik sanatlar�m�z rönesans�n� ya��yor

�n�allah o günleri de görürüz?

�n�allah. Tabii gelinen nokta itibariyle iyi bir noktaday�z. 
Asl�nda klasik sanatlar�m�z rönesans�n� ya��yor. Bunu 
rahatl�kla söyleyebiliriz. Art�k Osmanl� dönemindeki eski 
üstadlar seviyesinde eserler üretilmeye ba�land��� bir 

dönemdeyiz. Bu gurur verici bir durum tabii…

Mehmed Özçay kimdir?
1961 y�l�nda Trabzon’un Çaykara ilçesinde do�du. �lk 
ve orta tahsilini Gerede’de tamamlad�. 1986’da 
Erzurum Atatürk Üniversitesi �lahiyat Fakültesi’nden 
mezun oldu. 1982’den itibaren Erzurumlu hattat Fuat 
Ba�ar’dan sülüs ve nesih hatlar�n� me�k etti. 1986’da 
�stanbul’a geli�iyle kendisine bu sanatta rehber olan 
M. U�ur Derman’la tan��mas�, onun sanat hayat�ndaki 
en önemli kilometre ta�lar�ndan birini olu�turmu�tur. 
Bu sayede hat zevkini, bilgi ve ufkunu geni�letti. 

�slam Konferans� Te�kilat�’na ba�l� �slam Tarih Sanat ve 
Kültür Ara�t�rma Merkezi’nin (IRCICA) düzenledi�i 
birinci (1986) ve ikinci (1989) uluslararas� yar��malarda 
ba�ta sülüs-nesih dal�nda birincilik olmak üzere çe�itli 
dallarda alt� ödül kazand�. Özçay’�n 1986’da yazmaya 
ba�lay�p 1991’de tamamlad��� ve 1992’de ilk bask�s� 
yap�lan bir Mushaf’� bulunmaktad�r ki, özellikle nesih 
hatt�n� ilerletmesinde ve hat sanat�n� bir meslek olarak 
icra etmesinde bu Mushaf’�n önemli bir yeri vard�r. 
Ayr�ca Yasin-i �erif gibi eserlerinin yan�nda, birçok lev-
halar�n�n da sanat bask�lar� yap�lm��t�r. 

Gerek yurt içinde ve gerekse yurt d���nda farkl� ki�i ve 
kurulu�larda çok say�da eseri bulunan Özçay, sülüs, 
nesih, celi sülüs ve icaze hat nevilerini yazmakta olup 
celi sülüste Sami Efendi (1838-1912) ve sülüs-nesihte 
�evki Efendi (1829-1887) yolunu kendisine örnek 
almaktad�r. Klasik eserlerinin yan�nda, tamamen klasik 
unsurlardan olu�an yeni yorumlar� da bulunmaktad�r.



De�i�ik sebeplerle iltifat etmeyenlerimiz mutlaka vard�r 
ama ekmek hala ö�ünlerimizin hemen tamam�nda sof-
ralar�m�z�n ba� tac� ve herhalde bu durumunu bundan 
böyle de sürdürmeye devam edecek.

Beslenmemizin temel maddelerinden birisi olan ekmek 
üzerine, ço�umuz öyle uzun boylu dü�ünmez ve genel-
likle önümüze getirilen her ne olursa raz� olur, ihtiyac�-
m�z� gideririz.

Tabii ülkemiz söz konusu oldu�unda da; somun, franca-
la, baston hangi tip olursa olsun, her nedense beyaz 
undan yap�lm�� ekmekler favorimizdir. A��z tad�m�z 
beyaz undan yap�lm�� ekmeklere ayarlanm��t�r yani…

Oysa bat� ülkelerinde genellikle esmer ekmeklerin revaç-
ta oldu�una �ahit oluruz. Dahas� ülkemizde de, özellik-
le hayat standartlar� yüksek kesimde esmer ekme�e 
do�ru bir yöneli� vard�r.

Beslenme hususunda daha bilgili olduklar�n� varsayabi-
lece�imiz kesimler taraf�ndan tercih edilen esmer 
ekmek, yani ‘tam bu�day ekme�i’nin s�rr� ne peki?..

Bembeyaz undan yap�lm��, ç�t�r ç�t�r mis gibi ekmekler 
dururken, insanlar neden rengi daha koyu, kaba elen-
mi� tam bu�day unundan yap�lm�� ekmekleri tercih 
ederler ki acaba?

Konu oldukça uzun ve biraz da a��z tad�m�z ve al��kan-
l�klar�m�zla ba�lant�l� oldu�u için, T.C. Sa�l�k Bakanl���’n�n 
internet sitesinde yer alan a�a��daki yaz�y� dikkatlerinize 
sunuyoruz:

“Beslenme, insan�n büyümesi, geli�mesi, sa�l�kl� ve üret-
ken olarak uzun süre ya�amas� için gerekli olan besin 
ö�elerini yeterli miktarda al�p, vücutta kullanabilmesi-
dir. Bilimsel ara�t�rmalarla, insan�n ya�am� için elliye 
yak�n besin ö�esine gereksinimi oldu�u belirlenmi�tir. 

Bu ö�elerin herhangi biri al�nmad���nda, gere�inden az 
ya da çok al�nd���nda, büyüme ve geli�me engellenmek-
te sa�l�k bozularak birçok hastal��a zemin olu�makta, 
ya�am kalitesi ve verimlili�i dü�mektedir.

Ülkemizde yetersiz ve dengesiz beslenmeye ba�l� çok 
önemli sa�l�k sorunlar� bulunmaktad�r. Bebeklerde ve 
okul öncesi çocuklarda protein-enerji malnutrisyonu, D 
vitamini yetersizli�i, anemi, zay�fl�k, �i�manl�k, çe�itli 
vitamin yetersizlikleri, basit guatr ve yayg�n di� çürükle-
ri, yeti�kinlerde �i�manl�k, �eker hastal���, hipertansiyon 
ve kalp damar hastal�klar� bunlardan birkaç�d�r. Yap�lan 
ara�t�rmalar, ülkemizde yetersiz beslenmede ekonomik 
güçlüklerden daha ziyade, bilgi eksikli�i ve uygulamada 
yap�lan hatalar�n etken oldu�unu ortaya koymaktad�r. 
Bu nedenle bireylerin beslenme konusunda bilinçlendi-
rilmesi çok önemlidir.

Tah�llar, ülkemizde toplumun temel besin grubu olup 
vitaminler, mineraller, karbonhidratlar, lif ve di�er besin 
ö�elerini içermeleri nedeniyle sa�l�k aç�s�ndan da olduk-
ça önemlidir. Ülkemizdeki tah�l tüketiminin ba��nda 
ekmek gelmektedir. Ekmek ülkemizde en s�k tüketilen 
besinlerden biridir. Günlük enerjinin %44’ü sadece 
ekmekten sa�lanmaktad�r. Ülkemizde ki�i ba��na günde 
yakla��k olarak 400-450 gr ekmek tüketilmekte olup, 
%90’� sat�n al�nmaktad�r. Bu kadar s�k tüketilen ekme-
�in tüm besleyici özelliklerinden maksimum düzeyde 
faydalan�lmas� gerekmektedir.

Ekme�in besin ö�eleri içeri�i bu�day�n safla�t�r�lma 
durumuna göre de�i�kenlik göstermektedir. Ancak bes-
leyici de�eri oldukça yüksek olan bu�day�n ö�ütülme 
s�ras�nda kepek ve öz k�sm�n�n ayr�lmas� birçok besin ö�e-
sinde önemli kay�plara neden olmaktad�r. Özellikle dü�ük 
rand�manl� unlardan yap�lan ekmeklerde bu oran�n daha 

Ekmek deyip geçmeyin!..
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Beslenme



da artt��� bilinmektedir. Yap�lan çal��malarda tam bu�-
day unu kullan�lan ekme�in kalsiyum içeri�inde %117, 
çinkoda %100, demirde %300, magnezyumda %115, 
B1’de %45-55 ve B2’de %100, B6 vitamini %110-195 ve 
niasinde %45-55 oran�nda art�� gözlenmektedir.

Ülkemizde ekmek temel besin maddelerinden biri olma-
s�na ra�men ekme�in dü�ük rand�manl� unlardan yap�l-
mas� birçok beslenme ve sa�l�k sorununa zemin olu�tu-
rabilmektedir. Bu özellikle vitamin ve mineral yetersizli-
�inin daha s�k görüldü�ü ve ekmek tüketiminin fazla 
oldu�u sosyo-ekonomik gruplarda daha da önemlidir.

Bunun yan�nda tar�msal üretimimizin ana maddesi bu�-
dayd�r ve tar�msal topraklar�m�z�n büyük bölümünde 
bu�day üretimi yap�lmaktad�r. Ülkelerin tar�m ekonomi-
lerinde stratejik önemi oldu�u göz önünde tutuldu�un-
da bu�day�n en ekonomik �ekilde kullan�lmas� gerekti�i 
göz önünde tutulmal�d�r.

Beyaz un imalat�nda 100 kg bu�dayda 50-60 kg un elde 
edilmekte olup; %40-50 civar�nda bir ayr��t�rma söz 
konusudur. Hâlbuki 100 kg bu�daydan 90-95 kg un 
eldesi ile tam bu�day unu sa�lanmas� durumunda ara-
daki fark insan beslenmesine yönlendirilerek sa�l�kl� 
beslenme yan�nda, bu�day tüketiminde de önemli dere-
cede tasarruf sa�lanabilecektir.

Tam bu�day unundan yap�lan ekme�in;

• �çerdi�i biyoaktif bile�enler nedeni ile besleyici de�e-
ri daha yüksektir.

• Baz� B grubu vitaminler, mineraller ve posa için iyi bir 
kaynakt�r.

• Barsak fonksiyonlar�n�n düzenlenmesinde, kan lipit-
lerinin kontrolünde, diyabette kan �ekerinin kontro-
lünde önemli katk�lar sa�lamaktad�r.

• Daha az enerji verirken daha fazla tokluk sa�larlar, 
böylece günlük al�nan enerji miktar�n� ve obezite 
olu�ma riskini azalt�rlar.

• Baz� kanser türleri, kalp-damar hastal�klar�, yüksek 
tansiyon ve diyabet gibi kronik hastal�klar�n riskini 
azaltmaya yard�mc�d�r. 

• Lif içeriklerinden dolay� kan �ekeri dalgalanmalar�n� 
ve insülin düzeylerindeki yükselmeyi önleyerek, açl�k 
duygusunun azalmas�nda etkili olabilmektedir.

• Ayr�ca tam tah�l ürünleriyle al�nan magnezyum glikoz 
kullan�m�n� olumlu yönde etkilemekte bunlarda bulu-
nan E vitamini ve di�er antioksidanlar metabolik 
sendromun önlenmesine katk�da bulunmaktad�rlar.

Tüm bu nedenler ve sa�l�k yararlar� göz önünde tutul-
du�unda al��veri� yaparken tam tah�l ürünlerinin tercih 
edilmesi ve tam tah�l ürünlerinin her gün hatta her 
ö�ün de tüketilmesi ve tam bu�day unundan yap�lm�� 
olan ekmeklerin tüketilmesi önerilmektedir. 

Bununla beraber çölyak, emilim bozuklu�u gibi özel 
durumlar� olan ki�ilerin mutlaka doktor ve diyetisyene 
dan��malar� gerekti�i unutulmamal�d�r. “

Evet, 06.07.2009 tarihinden beri Sa�l�k Bakanl���m�z�n 
internet sitesinde bulunan bu yaz�, daha fazla söze 
hacet b�rakm�yor asl�nda.

Siz siz olun, bu yaz�da dile getirilen uyar�lar� dikkate ala-
rak, hiç de�ilse bundan sonra beslenme al��kanl�klar�-
n�zda radikal bir de�i�ikli�i gerekli k�l�yor olsa da, tam 
bu�day ekme�ine ilgi göstermeye çal���n. Tabii öncelik-
le ailenizden ba�lamak üzere çevrenizdekilere de bu 
al��kanl��� kazand�rmaya çal��man�zda da fayda var.

Çavdar ekme�i, yulaf ekme�i ve kar���k tah�ldan yap�l-
m�� ekmekler de, t�pk� tam bu�day ekme�i gibi sa�l���-
m�z aç�s�ndan önemli özellikler arzediyorlar. Son olarak 
�unu bildirmekte de fayda var ki, beyaz ekme�in yan�n-
da yayg�n olarak bulunabilen kepekli ekmekler, bu 
hususta sadra �ifa de�il. Onlar beyaz una sonradan 
kepek kar��t�r�lmas� suretiyle elde ediliyorlar çünkü.
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Sonbahar ve derken k��… Spor konusunda imkânlar�n 
ve tercihlerin azald��� bir dönemdeyiz. Tabii ki bu za-
manlarda yap�labilecek sporlar da var. Bu sporlardan 
en hafif olanlar�ndan birisi ise trekking. 
�ngilizcede ‘do�al bir araziyi yürüyerek a�mak’ ma-
nas�na gelen trekking, Türkiye’de bu sporu yapanlar 
taraf�ndan ‘uzun ve yorucu yürüyü�’ olarak tan�mla-
n�yor. Trekkingin ‘uzun ve yorucu’ olmas� gözünüzü 
korkutuyorsa, ‘günübirlik tabiat gezisi’ manas�na ge-
len ‘hiking’i deneyebilirsiniz.

Her ya�tan insan�n yapabilece�i bir spor olan trekking, 
temelde yürüyü�ü esas alan bir spor. Yürüyü�ten fark� 
ise belirlenen bir hedefi a�mak sebebiyle uzun sürmesi 
ve tabii ki biraz  da yorucu olmas�.

�ehirden ve onun gürültüsünden uzak, tabiat�n güzel-
likleri ile ba� ba�a zaman geçirmek ve bunu ayn� zaman-
da bir spor olarak yapmaktan bahsediyoruz.

Bu spor için birkaç saat sürebilecek parkurlar seçilebile-
ce�i gibi, 5-6 saat, hatta daha uzun sürebilecek parkur-
larda tercih edilebiliyor. Trekkingle u�ra�anlara göre 
5-6 saat süren parkurlar orta dereceli kabul ediliyor.

Hafif bir spor olan trekking için gereken malzemeler de 
hafif. Rahat yürüyebilece�iniz bir ayakkab�, yolculuk 
s�ras�nda gerekebilecek  su, yiyecek, yedek giysi, çorap 
vb. malzemeleri ta��yabilece�iniz bir s�rt çantas� d���nda 
herhangi bir �eye ihtiyac�n�z yok. Tabii ki uzun sürebile-
cek bir parkuru hedeflemi�seniz, durum biraz de�i�iyor.  

Son zamanlarda çe�itli seyahat acentelerinin trekking 
turlar� düzenledi�i biliniyor. Bunlar,  günübirlik turlar 
olabildi�i gibi, baz� acenteler birkaç gün hatta bir hafta 
sürebilen turlar bile düzenlemekte.

Trekking sporunu bir tür tutku haline getirenlerin 
Karadeniz, Akdeniz, Do�u Anadolu ve ülkemizin di�er 
birçok bölgesinde düzenlenen, bazen bir hafta sürebi-
len uzun süreli turlara kat�ld�klar� biliniyor. 

‘Hadi gel köyümüze geri dönelim!..’

Tabiatla ba� ba�a yap�lan bir spor:

Trekking
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Ba�lang�ç a�amas�nda bulundu�unuz yere yak�n trek-
king alanlar�n� ö�renip, hatta ke�federek yapabilece�i-
niz bu spora ilginizi daha da ileri ta��mak isterseniz, 
ülkemizin çe�itli bölgelerinde yap�lan etkinliklere kat�-
labilmeniz mümkün. Ancak konu ile ilgilenenlere, 
öncelikle kendilerine yak�n bölgelerde düzenlenen k�sa 
süreli turlara kat�lmalar� ve sonra uzun parkurlara niyet 
etmeleri tavsiye ediliyor.

�stanbul’da oturanlar�n k�sa bir araba yolculu�unu 
göze alarak Belgrad Ormanlar�ndaki yürüyü� parkurla-
r�nda ya da hemen yak�nlar�nda bulunan Kocaeli 
Kartepe’de bu imkana kavu�abilmeleri mümkün. Di�er 
�ehirlerimizin hemen tamam�nda, yak�n çevrede böyle-
si yerler bulunabilmektedir.

��i inada bindirenlerin,  bu spora dü�kün olanlar�n 
favorisi olan Fethiye ile Antalya aras�ndaki Likya Yolu 
parkuru yan�nda, Do�u Karadeniz’de Kaçkar Da�lar�, 
Akdeniz’de Toroslar, Aksaray yak�nlar�nda Ihlara 
Vadisi, Bal�kesir Edremit Körfezi’nde Kaz Da�lar�, 
Marmara’da Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli aras�n-
daki Samanl� Da�� patikalar�, Bolu Yedigöller, Van gölü 
çevresi ve daha birçok alternatifleri var. Ancak bu tür-
den uzun sürecek parkurlar�n, bu i�i yapmakta olan 
acenteler vas�tas�yla yap�lmas�nda büyük faydalar 
oldu�unu da belirtelim…

Sa�l�kl� bir yürüyü� 
için ufak ipuçlar�
* Belli bir tempoda yürüyün. 

* K�sa ve dengeli ad�mlar at�n.

* Ba�lang�çta yava� hareket ederek vücudunuzu 
yürüyü�e al��t�r�n.

* Ani h�zlanma ve yava�lamalar yaparsan�z, erken 
yorulursunuz. 

* Yürüyü� s�ras�nda baston kullanmak dengeyi koru-
may� kolayla�t�r�r. 

* Kimseyle yar��may�n. 

* Yürüyü� esnas�nda s�k ama az miktarlarda su içilmeli.

* Verilecek mola s�kl�klar� ve süreleri fazla tutulma-
mal�. Temponuzu dü�ürerek daha yava� yürümek 
de dinlendirir. K�sa molalarda oturmak yerine ayak-
ta dinlenmek tercih edilmeli. 

* Molalarda s�v� almal� ve vücudu so�u�a kar�� koru-
mak ihmal edilmemeli. 
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‘�nternet’ ve ‘güvenlik‘ kelimelerinin yan yana kullan�l-
mad��� zaman yok gibidir. Ancak Bili�im Teknolojileri 
ve �leti�im Kurulu (BTK) taraf�ndan 22 �ubat 2011’de, 
‘internetle alakal� olarak baz� düzenlemelerin yap�laca-
�� ve bunlar�n 22 A�ustos 2011’den itibaren uygulan-
maya koyulaca��’ �eklinde bir aç�klama yap�ld�ktan 
sonra ba�layan ve Türkiye gündemini bir süre ciddi 
�ekilde me�gul eden tart��malar art�k bitmi� gibi. 
Projenin tam manas�yla uygulanmaya ba�lanaca�� 
tarih ise 22 Kas�m 2011.

BTK taraf�ndan yap�lan aç�klama, özellikle çocuklar�n� 
internetin zararl� olabilecek yönlerinden korumay� 
amaçlayan aileler aç�s�ndan önemliydi. Ancak talebe 
ba�l� olarak gerçekle�tirilece�i söylenen de�i�iklikler, 
her nedense baz� kesimlerin tepkisine sebep olmu� ve 
yap�lmak istenenin güvenli internetten çok ‘internete 
sansür’ manas�na geldi�i savunulmu�tu.

Tamamen iste�e ba�l� olarak yap�laca�� söylenen bir 
düzenlemenin nas�l sansür olarak yorumlanabildi�i 
sorular� cevaplar�n� bulamad��� için ortal��� velveleye 

verenlerin ya konuyu yanl�� anlad�klar� ya da bir vesiley-
le gürültü ç�karmak derdinde olduklar� da anla��ld�. 

BTK’n�n önümüzdeki dönem içerisinde ülkemizdeki iste-
yen bütün internet mü�terilerine sa�layaca�� ‘güvenli 
internet’, özellikle çocuklar�n ve gençlerin kendilerine 
zararl� olabilecek türden sitelere girmelerine mani olma-
y� amaçlayan bir proje. Böylelikle çocuklar� internette 
gezinirken, ‘acaba ne yap�yor’ sorusu zihinlerini kurca-
layan ailelerin içi büyük oranda rahatlam�� olacak.  

Ancak tabii ki internet ve güvenlik meseleleri sadece 
bundan ibaret de�il.

Günümüzde oldukça yayg�n bir �ekilde kullan�lan inter-
netle ilgili güvenlik problemleri, bilgisayarlar�m�za zarar 
verebilecek virüslerin bula�mas� ya da herhangi bir ki�i-
nin bilgisayar�nda bulunan s�radan bilgilerin ba�kalar� 
taraf�ndan ö�renilebilmesi gibi nispeten hafif say�labile-
cek durumlarla s�n�rl� olsayd� pek mesele yok denilebilir-
di. Küçük-büyük bütün kurulu�larla ilgili s�rlar�n ve daha 
da vahimi, yo�un bir �ekilde internet üzerinden i�lem 
yap�lmakta olan finans ve bankac�l�k sektörleri ile alaka-

Günümüzde oldukça yayg�n bir �ekilde kullan�lan internetle ilgili güvenlik problemleri, bilgisayarlar�m�-
za zarar verebilecek virüslerin bula�mas� ya da herhangi bir ki�inin bilgisayar�nda bulunan s�radan bilgi-
lerin ba�kalar� taraf�ndan ö�renilebilmesi gibi nispeten hafif say�labilecek durumlarla s�n�rl� olsayd� pek 
mesele yok denilebilirdi. Küçük-büyük bütün kurulu�larla ilgili s�rlar�n ve daha da vahimi, yo�un bir �e-
kilde internet üzerinden i�lem yap�lmakta olan finans ve bankac�l�k sektörleri ile alakal� bilgilerin de kötü 
niyetli ki�ilerin eline geçebilmesi ihtimali, oldukça ürkütücü bir durum.

�nternet güvenli�i

Teknoloji
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l� bilgilerin de kötü niyetli ki�ilerin eline geçebilmesi ihti-
mali, oldukça ürkütücü bir durum.

EFT ve havale gibi i�lerin internet üzerinden yap�lmas� i�lem-
leri ba�lad�ktan sonra ya�anan baz� olaylar, bankalar ve 
finans kurulu�lar�n� bu konuda ciddi tedbirler almaya zorla-
m�� durumda ve bu konudaki çal��malar halen de sürüyor.

Yani bütün bilgisayarlar�n bir a� üzerinden görü�ebili-
yor olmas�, bir yandan müthi� kolayl�klar sa�larken, bir 
yandan da beraberinde büyük tehlikeler getiriyor. 

Özellikle günümüzde bilgisayar kullan�p da bununla 
internete ba�lanmamay� dü�ünebilecek insanlar�n say�-
s�n�n son derece az oldu�unu söyleyebiliriz. Hele de �ir-
ketler aç�s�ndan böyle bir ihtimal yok düzeyindedir.

O halde, bilgisayarlar�m�zla internete girebilmeli, bu sis-
temin bize sa�lad��� kolayl�klardan azami surette fayda-
lanabilmeli ve ama bu arada güvende de olabilmeliyiz…

�nternet teknolojisi üzerindeki çal��malar, a��rl�kl� olarak 
bilgisayarlar�n donan�m ve yaz�l�mlar�na zarar vermeyi 
amaçlayan virüs sald�r�lar�na ve ki�isel bilgilerin ba�kala-
r� taraf�ndan ö�renilmesine mani olmaya yönelik olarak 
sürdürülüyor. Böylelikle donan�m ve yaz�l�m yan�nda 
bireysel ya da kurumsal anlamda tam bir güvenlik sa�-
lanmas� amaçlan�rken; ba�kalar�n�n bilgisayarlar�na 
zarar verebilmek veya o bilgisayarlardaki bilgilere rahat-
l�kla ula�abilmek isteyenler de kendi çal��malar�n� sürdü-
rüyorlar maalesef… 

Ki�isel mahremiyetin korunmas�, bilgisayarlar�n zarar 
görmesinin önlenmesi ama daha çok bilgisayar korsan-
l��� (hackerlik) yoluyla gizli bilgilere ula��lmas�n�n önle-
nebilmesi üzerine yürütülen çal��malar, bilgisayarlar için 
bir güvenlik duvar� olu�turulmas� temeline dayan�yor. 
Gerek donan�m ve gerekse yaz�l�m olarak olu�turulacak 
duvar�n (firewall), ki�isel bilgisayarlar� d��ar�dan yap�la-
bilecek müdahalelerden korumas� öngörülürken, kar�� 
taraf yani hackerler de hemen her gün bu duvarlar� a�a-
bilecek programlar geli�tirmek için çabal�yorlar.

Özellikle bankalar ve finans kurulu�lar� da, bu süreçte 
yürütülen genel çal��malardan faydalanmalar�n�n yan�n-
da, kurulu�lar�n�n ve dolay�s�yla mü�terilerinin güvenlik-
lerini sa�layabilmek için özel çal��malar yürütüyorlar.

Akl�n�zda bulunsun!
Bilgisayarlar�n ortaya ç�kmaya ba�lamas�ndan itibaren, iki 
bilgisayar�n birbiriyle konu�abilmesi ve bu temin edildik-
ten sonra da birçok bilgisayar aras�nda da ayn� �ekilde 
ba�lant� yapabilmesi, ABD’de 1950’den itibaren bu tekno-
lojinin uzmanlar� taraf�ndan yürütülen çal��malardan biri-
si. Hemen hat�rlatal�m iki bilgisayar�n birbiriyle görü�mesi-
konu�mas� ilk olarak 1965’de gerçekle�tirilebildi. 

Ba�lang�çta nerdeyse bir oda büyüklü�ünde olan bilgisa-
yarlar�n küçültülmesi, giderek yayg�nla�t�r�lmas� ve ard�n-
dan da ki�isel bilgisayar (PC) dönemine geçilmesi ile atba-
�� giden bilgisayarlar�n kendi aralar�nda konu�abilmeleri 
çal��malar�, 1980’lerde askeri alandan üniversitelere kayd�-
r�lm��, yürütülen çal��malar s�ras�nda 1985’te internet 
(�nterconnected Networks= �nternet) ismi ilk defa kullan�l-
m�� ve 1990 sonras�nda  art�k halka aç�k bir hale gelmi�ti.

�lk web sitesi de 12 Aral�k 1991’de ABD’de yay�na ba�-
lad�. �lginçtir bu site hepi topu üç sat�r yaz�dan olu�u-
yordu. 1987 y�l�nda Ege Üniversitesi öncülü�ünde kuru-
lan Türkiye Üniversite ve Ara�t�rma Kurumlar� A��’n� say-
mazsak, Türkiye internetle 12 Nisan 1993’te Ankara-
Washington aras�nda kiral�k bir hat üzerinden kurulan 
ba�lant� sayesinde tan��t�.

O günden bugüne ya�anan ba� döndürücü geli�melerle 
Türkiye, bütün dünyada oldu�u gibi, bugün art�k inter-
neti en yo�un bir �ekilde kullanan ülkelerden birisi. 
�statistiklere göre ülkemizde yakla��k 24 milyon ki�i 
düzenli olarak internet kullan�yor. Dünyada internet 
kullananlar�n say�s� ise 2 milyara ula�m�� durumda.

Radyonun bulunmas�ndan yay�lmas�na kadar geçen süre-
nin 38; televizyonun ise 13 y�l oldu�u kabul edilir. �nternet 
ise bulunu�undan 5 sene sonra yayg�nla�m�� durumda.
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K��a girerken sa�l���m�z

Doktora gidersen bir haftada,

gitmezsen yedi günde

K��a do�ru gidiyoruz ve yaz aylar� boyunca özellikle de 
giyim hususundaki rahatl���m�za veda etmemiz gereken 
zaman gelmi� bulunuyor. Yaln�z giyim de�il tabii ki, 
sa�l�kl� kalabilmek için yeme, içme ve di�er bütün dav-
ran��lar�m�za da bir çekidüzen vermemiz gerekiyor.

K�� dedi�imizde hemen akl�m�za gelen husus, so�uk ve 
buna ba�l� sebeplerle kar��m�za ç�kabilen grip, nezle 
gibi rahats�zl�klar. Asl�nda bu rahats�zl�klar�n ikisinin de 
do�rudan so�ukla bir alakalar� yok, çünkü ikisi de bir 
�ekilde virüsle bula��yor ve e�er vücudumuzun savun-
ma mekanizmas� bu virüslerle gerekti�i �ekilde mücade-
le edemiyorsa, bizleri hasta ediyorlar.

Ne kadar dikkat ediyor olsak da, k�� aylar�nda ço�umuzun 
bu türden rahats�zl�klarla kar�� kar��ya kald��� bir vak�a. 

Grip ve so�uk alg�nl���na kar�� korunabilmenin temel 

�art�, vücudumuzun güçlü bir savunma mekanizmas�na 

sahip olmas�. Böylelikle so�u�a kar�� mukavim olabile-

ce�imiz gibi, bir �ekilde maruz kalabilece�imiz virüsler-

le de daha rahat sava�abiliriz.

Güçlü bir savunma mekanizmas�na sahip olabilmek için 

de dengeli ve tabii ki sa�l�kl� beslenmek gerek. Bundan 

sonras� ise so�uk havaya kar�� bizi koruyacak giysiler ve 

tabii ki bize hastal�k bula�t�rabilecek virüslere maruz 

kal�p kalmamakla alakal�.

Uzmanlar�n tavsiyelerinin ortak noktalar�ndan olu�tur-

du�umuz a�a��daki  hususlara dikkat etmeniz  halinde 

daha sa�l�kl� bir k�� geçirebilece�inizi dü�ünüyoruz.

Güçlü bir savunma mekanizmas�na sahip olabilmek için de dengeli ve tabii ki sa�l�kl� beslenmek gerek. Bun-
dan sonras� ise so�uk havaya kar�� bizi koruyacak giysiler ve tabii ki bize hastal�k bula�t�rabilecek virüslere 
maruz kal�p kalmamakla alakal�.

Grip

T�pta influenza ismi verilen, virüslerin sebep oldu�u; 
aniden ba�lay�p ate�, ba� ve s�rt a�r�s�, titreme nöbet-
leri, nezle, öksürük, i�tahs�zl�k ve ba� dönmesi gibi 
belirtilerle seyreden bula��c� bir rahats�zl�k olup, teda-
visinin en önemli �art� istirahat etmektir.

Nezle (so�uk alg�nl���)

Nezle virüslerin neden oldu�u, burun ak�nt�s�, hap��r-
ma ve ate� gibi belirtilerle ortaya ç�kan bir tür enfek-
siyon rahats�zl��� olup, hafif seyreder  ve genellikle bir 
hafta-on gün içerisinde (vücudun savunma mekaniz-
mas� sayesinde) kendili�inden geçer.

Sa�l�k



Beslenme
Sebze ve meyvenin, bunlardan da tercihen ba����kl�k sis-
temini güçlendiren C vitamini aç�s�ndan zengin olanla-
r�n sofran�zdan eksik olmamas� gerekti�i, uzmanlar�n en 
önemli önerisi.

�lave vitaminler ancak do�al yollardan gerekti�i gibi 
al�nam�yorsa  uzmanlar�n tavsiyeleri aras�nda yer al�-
yor. Bu konuda dikkat edilmesi gereken kesimler ise 
potansiyel risk grubunu te�kil eden çocuklar ve 65 ya� 
üzerindekiler.

Yaz aylar�nda nas�l olsa bolca tüketti�imiz suyu, k���n da 
bolca tüketmek, önemli bir husus. Toksinlerin vücudu-
muzdan at�labilmesi, dola��m ve bo�alt�m sisteminin 
sa�l�kl� bir �ekilde çal��abilmesi ve bu arada en önemlisi 
de ba����kl�k sistemini güçlendirdi�i ve yeni hücre üreti-
mini h�zland�rd��� için, k�� aylar�nda da suyu ihmal etme-
mek gerekiyor. Uzmanlar�n tavsiyesi günde 8-10 bardak 
civar�nda su tüketmemiz. Grip ve so�uk alg�nl��� ile 
mücadele yöntemlerinden birisi de C vitamini yönünden 
zengin olan bitki çaylar� kullanmak.

Giyim
Uzmanlar k�� aylar�nda so�uktan korunmak için kal�n 
giysiler yerine kat kat ince �eyler giyinmemizi tavsiye 
ediyor. Bunun sebebi, kal�n giysilerin hareketlerimizi 
yava�latma ihtimalinin yan�nda, terlememize sebep ola-
bilmesi. Çünkü özellikle k���n terlemenin kolay ü�ütme-
ye ve bunun da ba����kl�k sistemini zay�flatarak hastal�-
�a davetiye ç�karmak oldu�unun alt� çiziliyor.

So�uktan korunmak ve dengeli beslenerek vücut diren-
cimizi art�rman�n yan�nda, k�� hastal�klar�n�n h�zla yay�-
labildi�i kalabal�k mekânlardan uzak durmaya gayret 
etmek, so�uk alg�nl���na yakalanm�� ki�ilerle yak�n 
temastan kaç�nmak, el temizli�ine mümkün oldu�unca 
özen göstermek, ellerimiz kirli iken göz ya da burnu-
muzla temas ettirmemek k��� rahat geçirmemizi sa�la-
yabilecek önerilerden.
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Önceleri iç sava�la, sonra Hint Okyanusu’na bakan k�y�-
lar�ndaki korsanl�kla gündemimize gelen Somali, �imdi 
de dönemsel kurakl�k sebebiyle açl�ktan ölümlerle gün-
demimizde…

T�KA taraf�ndan ba�bakanl���n emriyle düzenlenen 
günübirlik teknik inceleme gezisine kat�lan heyeti ta��-
yan THY’nin Airbus A-340 uça�� Mogadi�u Havaalan�’n�n 
üzerinde bir tur at�p  indi�inde, daha önce bölgeye gel-
memi� olanlar ilk �a�k�nl�klar�n� ya�ad�lar. Hemen pisti-
nin kenar�nda bir uçak enkaz� da bulunan havaalan� tek 
kelimeyle peri�an bir durumdayd�. 

Yakla��k 250 ki�iden olu�an T�KA heyetini çal��malar�n 
yap�laca�� liman yak�nlar�ndaki bir tesise götürecek 
araçlara binildi�inde; konvoyun önünde, aralar�nda ve 
arkas�nda yer alan, üstü aç�k araçlara dolu�mu� ço�u 
otomatik ve baz�lar� da a��r silahl� ki�ilerden olu�an 
koruma ekibi, bir ba�ka �a�k�nl�k vesilesi oldu.

Bölgede ya�anan son kurakl�k vesilesiyle Ramazan ay�n-
da Somali’yi ziyaret eden Ba�bakan Recep Tayyib 
Erdo�an, sadece g�da yard�m�n�n meseleyi halletmeye 
kâfi gelmeyece�ini dü�ünmü� ve ‘bal�k vermek yerine 
bal�k tutmay� ö�retmenin’ daha iyi olaca�� kanaatiyle 

bir teknik inceleme gezisi yap�lmas�n� istemi�ti.

Somali için ‘daha fazla nelerin ve nas�l yap�labilece�i’ 
hususunda görü�meler yapmak üzere gelen devlet 
kurumlar� ve sivil toplum kurulu�lar�n�n temsilcilerinden 
olu�an kalabal�k heyetin, liman yak�nlar�ndaki tesise 
gelip görü�meler ba�lad�ktan sonra �a�k�nl�klar� iyice 
artt�: Somali’nin ihtiyac� olmayan �eyleri tesbit etmek, 
ihtiyac� olanlar� tesbit etmekten çok daha kolayd� galiba.

Vaktiyle 700 bir nüfusa sahip olup, �imdilerde 300 bin 
ki�inin ya�ad��� san�lan ve nerdeyse tam manas�yla hara-
be halinde olan Mogadi�u ba�ta olmak üzere ülkenin 
tamam�n�n yola, suya, elektri�e, sa�l�k ve e�itim tesisle-
rine ihtiyac� vard�. Bazen 10 senede ve bazen de daha 
k�sa aral�klarla ya�anan ve her defas�nda on binlerce 
insan�n açl�ktan ölümüne sebep olan dönemsel kurakl�k 
sebebiyle yap�lmas� gerekenler ise çok daha öncelikli idi.

Tar�m, hayvanc�l�k, denizcilik, ula�t�rma, sa�l�k, e�itim; 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çe�itli kurumlar�n� tem-
silen gelen heyetler, nelerin mümkün oldu�u kadar 
h�zla yap�labilece�i hususunda görü�meler yaparlarken, 
sivil toplum kurulu�lar� da, ‘bal�k verme’ anlam�na gelen 
klasik g�da yard�m� yerine, ‘bal�k tutmay� ö�retme’ ola-

Somali’ye
‘bal�k tutmay�’ ö�retmek!..
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rak yorumlanabilecek daha uzun soluklu faaliyetler için 
Somali’deki partner kurulu�lar�yla fikir teatisinde bulu-
nuyorlard�.

Liman yak�n�ndaki tesisten, limanda demirli bulunan 
T�KA ve �HH gemilerini görmeye gitmek için de koruma 
ekiplerine ihtiyaç duyulmas�, heyette bulunanlar�n 
kolayl�kla anlayabilece�i bir �ey de�ildi. Heyet mensup-
lar�n�n yard�m da��t�m merkezlerine ve de�i�ik yerlerde 
olu�turulmu� derme çatma kamplara gidi�inde de ayn� 
prosedür uygulan�yordu. Kimin kimi kimden korudu�u 
pek belli olmasa da; korumalar Somali gerçeklerinden 
birisiydi anla��lan.

Somali’nin �imdilik d�� dünya ile tek ba�lant� noktas� 
olarak gözüken ba�kenti Mogadi�u, harabe bir �ehir 
görünümünde. 1991 sonras� ba�layan s�cak çat��malar 
olmasa da ve bir anlamda halen sürdü�ünü söyleyebile-
ce�imiz iç sava��n bütün izlerini ta��yor. Vaktiyle i�e 
yarad��� anla��lan binalar�n çok az� i�e yarar halde. Yol, 
su ve elektrik hak getire.

Ba�kentin belli mahallelerinde egemen oldu�u söylenen 
merkezi yönetim, milyonlarca insan� açl�ktan ölme tehli-
kesiyle yüz yüze getiren son kurakl�k vakas� sebebiyle 
kelimenin tam manas�yla çaresiz durumda. Her on y�lda 
ve bazen de daha k�sa sürelerde tekrarlanan kurakl�k, 
k�rsal bölgeleri ayakta tutan hayvanc�l�k ve tar�m� ciddi 
�ekilde vurmu�. 

Hayvanlar� ve tar�msal ürünleri telef olan milyonlarca insan, 
yolculuklar� boyunca aralar�ndan baz�lar�n� ölüme teslim 
ettikleri bir göç halindeler �imdilerde. Gidecekleri yerin 
çözüm olabilece�i hususunda bir ümitleri olmasa da…

Ülkenin belli ba�l� noktalar�nda kamplar olu�turulmu� 
ve d�� dünyadan gelebilecek yard�mlar bekleniyor…

Tek ba��na yard�mlar�n yeterli olmayaca�� ve Somali’nin 
ba�tan a�a�� tümüyle yeniden yap�lanmas� gerekti�i 
aç�k. Mesele bunun nas�l yap�labilece�inde.

1960’ta ba��ms�zl���na kavu�an, sonras�nda d�� güçler 
ve onlar�n i�birlikçilerinin açt��� gailelerle bo�u�an ve 
1991’de ba�layan iç sava� sebebiyle yanm��-y�k�lm�� bir 
halde bulunan Somali’nin öncelikle ülkenin tamam�n� 
ihata edebilecek bir yönetime ve ard�ndan da topyekûn 
bir kalk�nma hamlesine ihtiyac� var. Bu süreçte 
Türkiye’nin çok ciddi bir �ekilde yer almas� gerekti�i de 
aç�k. Çünkü Somali denildi�inde, özellikle bat�l� ülkelerin 
bak�� aç�lar� menfaat odakl�.  

Mogadi�u d���nda etkisini gösteremeyen merkezî idare-
nin, ülkenin de�i�ik bölgelerinde hükümran olan a�iret-
ler ve özellikle de daha yayg�n bir hakimiyete sahip olan 
�ebab’la anla�abilmesi ve Somalili olan herkesin üzerin-
de ittifak edebilece�i bir yap� olu�turulup bir an evvel 
bir yeniden yap�land�rma hamlesine giri�ilmesi gerek. 
Somali’deki mevcut durumun daha fazla sürmesi duru-
munda bu ülke aç�s�ndan istikbal diye bir �eyden bahse-
dilmesi pek mümkün gözükmüyor çünkü.

��in güzel taraf� da �u: Somali s�n�rlar� içerisinde bulunan 
her grubun ve her ferdin üzerinde ittifak edebilece�i 
ortak bir de�er olarak �slam, en az�ndan teorik bilgi ve 
ibadet düzeyinde Somali’de sapasa�lam ayakta. Mesele 
bu imkân�n di�er yönlerinin de kavran�l�p, devreye al�na-
bilmesi…

Ba�bakan R. Tayyib Erdo�an’�n talebi üzerine gerçekle�-
tirilen T�KA teknik inceleme gezisi, e�itim, sa�l�k, yol, su, 
elektrik, tar�m, hayvanc�l�k, denizcilik, vb. hususlarda 
neler yap�labilece�i hususunda ciddi bir ba�lang�ç ve 
bilindi�i kadar�yla bundan sonras� da gelecek ve 
Ba�bakan yard�mc�lar�ndan Bekir Bozda� koordinatörlü-
�ünde yürütülecek çal��malarla Somali için gereken her 
ne ise yap�lmaya çal���lacak…

Ekrem K�z�lta�



Uzak �htimal’in yönetmeni

Mahmut Faz�l Co�kun ikinci filmi

‘Yozgat Blues’a haz�rlan�yor

‘�yi film’ Avrupa’dan 

destek aramak zorunda!

Türk sinemas�nda tarzlar�yla dikkat çeken genç yönetmenler ku�a�� olu�uyor. Mahmut Faz�l Co�kun’u henüz 
sinema dilini olu�turmadan önce yönetti�i belgesellerden tan�maya ba�lam��t�k. Televizyon için yap�lm�� ol-
malar�na ra�men hem çokça ele al�nmayan konularda kendi içinde iddias�n� olu�turmas� hem de belgeselci-
li�in dilinde yenilikleri benimsemesi aç�s�ndan üç dikkat çekici yap�mla öne ç�kt� Mahmut Faz�l Co�kun. Sine-
maya ilk ad�m olarak görebilece�imiz Uzak �htimal’in ise ülkemizden ‘uzak’larda gördü�ü ilgi tesadüfi de�il-
di. Uzun süren bir yap�m a�amas�n�n ard�ndan kat�ld��� festivallerden ödülle dönen “Uzak �htimal” son dö-
nemde popüler filmlerin rüzgâr�na kap�lmadan ‘kendi seyircisini olu�turan’ yap�mlar aras�na girdi. �zleyiciyi 
ezberlenmi� kal�plarla kar��lamayan filmin çarp�c� öyküsü yoktu. Aksine hayat�n kendi içindeki do�all���n�n 
verdi�i sadelikle yol al�yordu. �zleyici yerine dü�ünen ve yo�un aktar�mlarla seyirciyi �a��rtan bir yap�m yerine 
sade diliyle, diyaloglar�yla ve insanî yönüyle dikkat çekti Uzak �htimal. Mahmut Faz�l Co�kun samimi bir ara-
y�� içinde. Senaryo çal��malar�nda oyuncular�ndan da destek alarak hikâyeyi payla��labilir bir alana çekebili-
yor. Tar�k Tufan’�n senaryo katk�s�n� burada alt�n� çizerek anabiliriz. Co�kun �imdilerde farkl� bir heyecanla 
‘Yozgat Blues’un çekimleri için haz�rlan�yor. Her iyi filmde oldu�u gibi bu filmde de öncelik ne yaz�k ki mad-
di aray��ta. Daha çok festivallerle dünyada ad�n� duyuran yap�mlar�n Türk sinemas� için önemini ortaya ko-
yan dikkat çekici bir ‘destek’ten henüz söz edemiyoruz. Mahmut Faz�l Co�kun bu konuda umutsuzluk için-
de de�il. Mustafa Kutlu’nun uzun öyküsü ‘Rüzgârl� Pazar’� da filme çekmek isteyen Co�kun sinema serüve-
ninde kendi çizgisini olu�turmaya gayret ediyor. 
Yap�m�n� gerçekle�tirdi�i ilk belgeselinden beri bak�� aç�s�n� çok önemsedi�im Mahmut Faz�l Co�kun’la sa-
t�r aralar� dolu bir söyle�i gerçekle�tirdik. Umar�z ‘Yozgat Blues’ izleyiciyle yak�n zamanda bulu�ur. Ard�ndan 
Rüzgârl� Pazar’� da izleme imkan� buluruz. Umar�m bu filmler dünya festivalleri kadar bizim festivallerimizde 
yank� bulur, seyircinin de ilgisiyle daha pek çok ‘iyi film’i Mahmut Faz�l Co�kun’dan izleme f�rsat� buluruz.  
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Yönetti�iniz Uzak �htimal filmiyle pek çok festivalden 

ödül ald�n�z. Yurt d���nda sinema otoriteleri filminizi 

oldukça önemsedi. Türkiye’de ise popüler bir kayg� güt-

memesine kar��n farkl� sinema çevrelerince dikkat çekti. 

Bu ilgi sizi �a��rtt� m�?

Filmi yaparken gerçekten bir beklentim yoktu. Çevremde 
ilk filmlerini yapanlar�n hatalar�n� gözlemledim. Mesela 
pek çok film yapan arkada� hemen gi�e hesab�na girer, 
ben hiç bunun hesab�n� yapmad�m. Kafamda sadece iyi 
bir film yapmak vard�. �lk film yap�m� gerçekten zor bir 
süreç ve bizimki de özellikle yap�m süreci aç�s�ndan 
zorlu geçti. Fakat Allah’�n yard�m�yla sonuçlar� iyi oldu 
diye dü�ünüyorum. 

Uzak �htimal’deki ba�ar�n�z�n tesadüf olmad���n� biliyo-

ruz. Amerika’da sinema e�itimi gördünüz. Farkl� kültür-

ler içinde geçen zaman içinde ‘Uzak �htimal’lik durum-

larla kar��la�t�n�z m�?

Uzak �htimal filminin hikâyesi asl�nda Kanal 7’de yapt�-
��m Garaudy belgeseline dayan�yor. Garaudy 20’li ya�-
larda yazd��� bir romandan bahsetmi�ti. Kendisi ateist-
ken üniversitede rahibe olmak isteyen bir k�za a��k 
olmu� ve ondan etkilenerek Hristiyan olmu� ve evlen-
mi�ler. Bundan yola ç�karak bir roman yazm��, hatta 
ad�n� ‘Hayat�m�n �lk Günü’ koymu�. Fakat kitap ortada 
yok. Bu hikayeyi bana anlatt���nda çok etkilenmi�tim. 
‘Uzak �htimal’lik durumlar� imkâns�z a�klar için kullan�-
yorum ki o da herhalde bizim kültürümüzde yer etmi�, 
�iire, edebiyata s�kça konu olmu�. Asl�nda Hristiyanl�k-

Müslümanl�k kar��la�mas� ya da farkl� kültürlerin çat��-
mas�, çak��mas� beni çok da çeken konular de�il. 

Filmde farkl� dinler, farkl� kültürler ve ortak duygu ‘a�k’ 

üzerinden yürüyorsunuz. Naif bir film Uzak �htimal. 

Adeta inançlar� zedelemeden ortak duygular üzerinden 

birbirine de�en hayatlara odaklan�yorsunuz. Filminizin 

de de�di�i haks�zl�klar�n yak�n dönemde ülkemizde de 

gerçekle�ti�ini biliyoruz. Özgürlükler konusunda bir 

geli�me görüyor musunuz?

Maalesef �ttihat Terakki’den bu yana az�nl�klar bu ülke-
de çok çekti. Hemen ilk akl�ma gelenler Ermeni tehciri, 
mübadeleler, varl�k vergisi ve 6-7 olaylar�. Ben hepsinin 
de yak�n tarihimiz için utanç verici oldu�unu dü�ünüyo-
rum. Sadece az�nl�klar de�il, bu ülkede Aleviler, Kürtler 
ve ba�örtülüler de zenci muamelesi gördü. Ben kimse-
nin �rk�, dini, dili yüzünden ayr�mc�l��a u�ramad��� bir 
ülkede ya�amak istiyor ve bu ayr�mc�l�klar� ortadan kal-
d�rmak üzere at�lan tüm ad�mlar� bütün kalbimle des-
tekliyorum.

Uzak �htimal sizin ilk uzun metraj filminiz. Ama öncesin-

de Aliya, Zarifo�lu ve Garaudy belgeselleri var. Nas�l bir 

tecrübeydi bu belgeseller? Size ilginç gelebilecek neler 

ya�ad�n�z?

Bu belgeseller benim için çok e�itici ve ö�retici oldu. �lk 
belgeselim Aliya belgeseli sayesinde Aliya �zzetbegoviç’le 
tan��ma f�rsat� buldum. Asl�nda son derece tecrübesiz 
olmama ra�men san�r�m Aliya’n�n manevi hamili�i 
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sayesinde utan�lmayacak bir film oldu. Garaudy belge-
seli sayesinde Garaudy’le bir hafta geçirdim. Üç ismin 
de hayatlar�n� kabaca biliyordum ve baz� kitaplar�n� 
okumu�tum. Belgeseller sayesinde onlar� derinlemesine 
anlamak ve ö�renmek nasip oldu. Bu yüzden kendimi 
çok �ansl� hissediyorum.  Ayr�ca Kanal 7 yönetimine 
bana bu belgeselleri yapma f�rsat� verdi�i için çok te�ek-
kür ediyorum.

Garaudy ile görü�mek için Fransa’ya gittiniz. Ünlü dü�ü-

nür yaln�zl��a mahkûm edilmi� durumda. Kitaplar� 

yasakland�, medyadan uzak tutuluyor. Belgesele yans�-

yan ve yans�mayan yönleriyle Garaudy hakk�nda neler 

söylersiniz?

Garaudy bence tam bir devrimci ve muhalif. O yüzden 
kimsenin onu tam olarak sevmesi mümkün de�il. Çok 
uzun bir hayat� olmu� ve hayat�n� da inan�lmaz dolu 
ya�am��. Birinci Dünya Sava��’ndan Berlin duvar�n�n 
çökü�üne kadar her �eye bizzat �ahit olmu�. Biz onu 
Müslüman oldu�unu aç�klamas�yla tan�d�k ama bence 
çok daha enteresan yönleri olan birisi. Her zaman d��-
lanm�� birisi, biliyorsunuz 70’li y�llarda Komünist 
Parti’den at�ld�. Beni en çok �u laf� etkiledi ‘Dü�man�m 
de�i�medi, ben sadece siperimi de�i�tirdim.’ San�r�m 
bu kadar çok yer de�i�tiren bir adamda sorun yok, 
sorun de�i�en dünyada.  

Uzak �htimal’in ard�ndan ‘Yozgat Blues’ filmini çekece-

�inizi duyurdunuz. Filmin planlamas� ne durumda, 

hangi oyuncularla çekeceksiniz, hangi mekanlarda, ne 

kadar sürecek belli mi?

Filmin haz�rl�klar� sürüyor. Senaryo bitti gibi. Oyuncu 
seçimi, mekânlar�n tespiti ve ekip kurulmas� çal��malar� 

sürüyor. Filmin �u anda belli olan oyuncular�, Ünal 
Silver, Tansu Biçer ve Ayça Damgac�. Filmin tamam� 
Yozgat’ta çekilecek ve dört hafta çekim planl�yoruz. 
Yozgat Blues’la ilgili ayr�ca iki güzel geli�me oldu. Ortak 
yap�mc�l�k platformlar� �stanbul Film Festivali bünyesin-
de gerçekle�tirilen Köprüde Bulu�malar ve Saraybosna 
Film Festivali bünyesinde gerçekle�tirilen Cinelink’de en 
iyi proje ödüllerini ald�. Ayr�ca Kültür Bakanl��� deste�i-
ni de ald�k fakat hâlâ para aray���m�z sürüyor.   

‘Yozgat Blues’ ismiyle de dikkat çeken bir film. Konusu 

ne? Hangi yönleriyle hikâye sizin ilginizi çekti?

Film, �ehre gelen 70’li y�llar�n �ark�lar�n� söyleyen iki �ar-
k�c� ve Yozgat’ta berberlik yapan Sabri aras�nda geçen 
bir hikâye. �öyle söyleyeyim, filmdeki bütün karakterler 
ba�ar�s�z ve bunlar�n hikâyesi en iyi Yozgat gibi bir �ehir-
de anlat�labilir diye dü�ündük. 70’lerin pop müziklerini 
çok severim. Belki biraz da bu beni çekmi� olabilir. 

 ‘Yozgat Blues’ sanki hem festivallerde ödül arayacak 

hem de gi�ede izleyiciyi çekecek gibi. Ne dersiniz?

Bu filmde de tek bir hedefimiz var; iyi film yapmak. 
Gayret bizden tevfik Allah’tan.

Üzerinde çal��t���n�z ba�ka projeler var m�?

Bir hikâye var ama henüz çok yeni ve aç�klamak için 
erken. Fakat bir gün mutlaka Mustafa Kutlu’nun 
Rüzgârl� Pazar�’n� yapmak istiyorum.  

Belgesel yap�mlar� hakk�nda ne dü�ünüyorsunuz. 

Sinemaya çabuk �s�nan izleyici ve yap�mc�lar belgeseller 

konusunda daha m� duyars�z. Henüz yak�n tarihimiz ve 

önemli �ahsiyetler hakk�nda çok az yap�mlar var. Can 

Dündar’�n ‘Mustafa’s�na gelen ele�tirilere bak�l�rsa 

henüz geçmi�imizle yüzle�meye de haz�rl�kl� de�iliz. Ne 

dersiniz?

Ben belgeseli kurgu filmlerden ayr� tutmuyorum. 
Sonuçta hepsi hikâye anlat�m biçimi. Kurgu da olsa bel-
gesel de olsa iyi hikâye anlat�p anlatamamas�na baka-
r�m. Bu aç�dan ülkemizde çok iyi olan belgeselciler ve 
belgeseller var ama sadece popüler olanlar�n isimlerini 
biliyoruz. 

Belgesel mi, kurgu film mi daha zor?

Belgeselle kurgu film aras�nda bir fark yok. Kurgu filmin 
doneleri gerçek hayattan dev�irilerek yap�l�yor ve suni 
ortamda tekrar üretiliyor. Gerçe�e ne kadar yak�n 
yaparsan�z o kadar çok takdir görüyor. Sanat�n malze-
mesi ya�ad���m�z gerçek hayatt�r. Belgeselde de bir 
hikâye anlat�yorsunuz ve onlar� birbirine ba�l�yorsunuz. 
Sizin seçti�iniz yerler hikâyeyi olu�turuyor. Benim yapt�-
��m belgeseller televizyonlara yap�lm�� biyografi belge-
selleriydi. Fakat ufak ufak hikâyeler serpi�tirildi�inden 
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di�er belgeseller gibi de�ildi. Belgesel bana çok daha 
zor geldi. Çünkü belgeselde i�in büyük k�sm� sizin kont-
rolünüz d���nda oluyor. Hâlbuki kurgu filmde kontrol 
sizdedir. Siz ne dü�ünüyorsan�z onu yaparsan�z ve 
tamamen becerinizle alakal�d�r. Belgeselde ise birisiyle 
röportaj yaparsan�z ve sizin istedi�iniz cevaplar� verme-
yebilir ya da hikâye ç�kmayabilir.

�yi yap�mlar sponsor aray���nda s�k�nt� çeker, bunu bili-

yoruz. Özellikle de sizin farkl� hikâyelere yöneldi�iniz ve 

‘zora talip’ olu�unuz dü�ünüldü�ünde kendinizi hangi 

konumda görüyorsunuz? �yi sinema iyi deste�i çeker 

mi? Türkiye’de büyük kurumlar�n baz� yap�tlara destek 

verdi�ini biliyoruz. Sizce durum iyiye do�ru gidiyor mu?

Do�rusu sponsorluk sinemada sadece ticari filmler için 
geçerli. Çünkü sponsorlar filmleri birer reklam mecras� 
olarak görüyorlar. Dolay�s�yla ‘iyi film’ de�il iyi i� yapa-
cak filmler sponsor bulabiliyor. Bizim gibi filmlerse 
Avrupa fonlar�na gidiyor. Biz de �u anda onu yap�yoruz. 
Maalesef ülkemizde sinemaya olan ilgi lafta kal�yor. 
Avrupal�lar bize göre çok daha ileride. 

Türk sinemas�n�n özellikle dünya festivallerinde ilgi çek-

ti�ini önemsendi�ini biliyoruz. Festivallerin Türk sine-

mas�na katk�s� hakk�nda ne dü�ünüyorsunuz?

Dünya festivallerinde zaman zaman baz� ülke sinemala-
r� moda oluyor. Mesela geçti�imiz y�llarda �ran sinema-
s� modayd� fakat �u s�ralar bu ilgiden dolay� �ran sine-
mas� eski gücünde de�il. Çünkü �ranl� yönetmenler fes-
tivaller için filmler yapmaya ba�lad�, bu da samimiyeti 
yok etti.  Birbirine benzeyen filmler yapmaya ba�lad�lar. 
Asl�nda son derece kendilerine has bir sinema dilini de 
dünya sinemas�na arma�an ettiler. �u s�ralar Türk film-
leri her ne kadar �ran sinemas� gibi bir dil üretememi� 
olsa da çok popüler. Umar�m bu ilgi bizi �ran sinemas�-
n�n dü�tü�ü tuza�a dü�ürmez. 

Dünya ve Türk sinemas�ndan hangi yönetmenleri takip 

ediyorsunuz? Birlikte çal��mak istedi�iniz ‘ortak 

hikâyeler’ çekmek istedi�iniz yönetmenler var m�? 

Ortak projelerde hangi ülkeler öne ç�kar?

�u anda dünyada yap�lan ve öne ç�kan her filmi izleme-
ye çal���yorum. Aki Kiarusmaki’yi çok seviyorum. Birlikte 
çal��mak istedi�im yönetmen yok, çünkü zaten müm-
kün de�il, ben oyuncu de�ilim. 

Dünya çap�nda bir film için imkân sunulsa nas�l bir film 

yapard�n�z?

Bilim kurgu tarz�n� çok seviyorum. Her halde o türe göre 
bir film yapard�m. Baz� bilim kurgu hikâyeleri akl�ma 
gelse de o hikâyelerin ancak Hollywood imkânlar�yla 
çekilebilece�ini dü�ündü�üm için �imdilik hayallerimde 
bir yerde bekletiyorum.

Filminiz �ran’da Fecr Film Festivali’nde gösterildi. Ortak 

kültür havzas�ndaki �ran’la ortak film projeleri sizce 

mümkün mü?

Festivale gidemedim, ama Uzak �htimal orada gösteril-
di. Do�rusu �ran’la ortak yap�mlar bence de mümkün 
ama kolay de�il. 

Kendi sinema yürüyü�ünüzde nas�l bir çizgi izlemeyi 

hedefliyorsunuz? Mahmut Faz�l Co�kun sinemas� hak-

k�nda nas�l yorumlar yap�lmas� sizi mutlu eder, hangi 

bak�� yaralar?

Hepimiz Allah’�n çizdi�i kader çizgisi üzerinde yürüyo-
ruz. Gelecekle ilgili uzun plan yapmay� sevmiyorum. 
Kimin hakk�mda ne dü�ündü�ü de umurumda de�il. 

Son sorum �u olsun: Genç yönetmenler özellikle de 

dünya sinemas� aç�s�ndan etkile�imler artarken bir 

avantaj sahibi mi? Türk sinemas�n�n seyri aç�s�ndan 

bakarsak ‘genç ku�ak’ yönetmenleri nas�l bir gelecek 

bekliyor?

Çok say�da film üretiliyor son y�llarda, maalesef ço�unun 
ad�n� bile duymuyoruz. Çok ba�ar�l� olanlar da var. Bunda 
tabi ki teknolojinin geli�ip film çekme imkânlar�n�n artma-
s�n�n büyük pay� var. Tabi �u anda her filme kolayl�kla ula-
��p izlemek de mümkün, bu da etkile�imi art�r�yor. Umar�m 
her �ey iyi olur demekten ba�ka çare yok san�r�m.
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– Kad�n dili mi? Kad�nlar�n mant���ndan sonra dilleri de 
farkl� demeyin.

– Evet kad�nlar�n konu�ma dilleri erkeklerden farkl�d�r. 
Ben bu dile bir isim buldum. Ad� “Bükçe”. Bu konuda 
bir de hikâye yazd�m. “E�imle Tan��may� Unutmu�uz” 
kitab�mdan hikâyeyi oku, bu dili mutlaka ö�ren. 

– Bükçe, Türkçe’nin bükülmü�, de�i�mi� hali galiba.

– Evet öyle de diyebiliriz. “Bükçe”, erkek dili “Netçe” 
gibi aç�k bir dil de�ildir. Kad�nlar reddedilme ve k�r�lma 
korkular� yüzünden pek aç�k konu�mazlar. �pucu verir-
ler ve bulmacay� çözmeni beklerler.

– Kad�nlar gerçekten de bulmaca gibi konu�uyorlar. �� 
yerindeki kad�nlar� da anlam�yorum ben. Dikkat ettim 
kad�nlar ancak patlay�p a�larlarsa net oluyorlar. O 
zaman bir saymaya ba�l�yorlar, me�er ne çok �eyi anla-
mam���m o zaman fark ediyorum. 

– Bükçe; ima ve mesaj dilidir. Dilin kurallar�n� ö�renir-
sen anlaman kolayla��r.

– Siz de kad�ns�n�z, sizi k�rmadan nas�l söyleyece�imi 
bilmiyorum ama kad�nlar çok konu�uyor bu da m� 
“Bükçe” nin özelli�i? 

– Evet. Bükçe bol kelimeli bir dildir. Çünkü kad�nlar�n 
beyninin her iki taraf�nda da konu�ma merkezi vard�r, 
bu yüzden kad�nlar�n konu�ma ihtiyac�, erkeklerden 
çok daha fazlad�r.

– Erkeklerde konu�ma merkezi sadece bir tarafta m� 
var o zaman?

– Evet. Erkeklerin konu�ma merkezleri beynin sol tara-
f�nda.  Beynin sol taraf�ndan a��r darbe alan erkekler 
ömür boyu konu�ma yetene�ini kaybederken, iki tara-

f�nda konu�ma merkezi bulundu�u için kad�nlar can� 
ç�kmad�kça, konu�ma yeteneklerini kaybetmiyorlar. 

– Onlar konu�unca da bizim can�m�z ç�k�yor.

– Kad�nlar mutsuzken daha çok konu�ur, her �eye 
bahane bulurlar. Kar�n� mutlu etmeye bak.

– Kad�nlar� mutlu etmek gerçekten zor.

– Hay�r, tam tersi çok kolay. Yeter ki kad�n ruhundan 
biraz anla. Ona her gün biraz zaman ay�r. Bir yar�m 
saat de olsa, bütün i�ini gücünü b�rak, onu dinle. 
Kad�nlar konu�arak de�arj olurlar, konu�amazlarsa 
patlarlar.

– Her konu�tu�unuzda bir �ey ima etmeye ya da mesaj 
vermeye çal��m�yorsunuz de�il mi? Böyle bir �ey biz 
erkeler için korkunç olur.

– Tabi ki hay�r. Sadece gerekli zamanlarda, özellikle 
istek ve beklentilerimizi anlatmak için ima dilini kulla-
n�r�z. Normal konu�malar�m�zda, hikâye dilini kullan�-
r�z. Günlük ya�ad�klar�m�z� hikâye havas�nda anlatmay� 
severiz. Çok konu�ma iste�imizin alt�nda payla�ma 
ihtiyac� çoktur. Kad�nlar ço�u zaman yak�nl�k ihtiyac�n-
dan dolay�, ya�ad�klar�n� payla��rlar. 

– �irin, bana çok soru soruyor ve ben bundan ho�lan-
m�yorum. Ben bunu kar�m�n huyu zannediyordum ama 
dikkat ediyorum etraf�mdaki kad�nlar�n hepsi çok soru 
soruyor. Kad�nlar neden çok soru sorarlar, bunun 
kad�n dilinde bir anlam� var m�?

– Var. Kad�nlar genellikle ilgilerini göstermek için ya da 
konu�ma ba�latmak için soru sorarlar. Pek çok kad�n 
birbiriyle, soru sorarak tan��m��, arkada� olmu�tur. 
Kad�n�n soru sormas� “seninle ilgileniyorum, seni 
önemsiyorum” demektir.

Kad�n dili 
“Bükçe”yi ö�renin

kad�nlar can� 
rlar. 
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– Ben de kar�m bana soru sorunca sinirleniyorum, beni 
hesaba çekti�ini ya da i�lerime kar��mak için f�rsat kol-
lad���n� dü�ünüyorum.

– O sana bir soru sordu�unda, sen k�sa bir cevap ver, 
sonra sen de ona bir soru sor. Onunla ilgilendi�ini 
dü�ünüp sevinecek, maksat has�l oldu�u için de kendi 
sorular�n� b�rak�p senin soruna cevap vererek konu�ma-
ya ba�layacakt�r.

– Tamam bunu deneyece�im.

– Kad�nlar dünyaya annelikle donan�ml� geldikleri için 
nasihat etmeyi, ak�l vermeyi de severler. Erkekler 
kad�nlardan nasihat dinlemekten nefret ederler ve 
kad�nlar nasihate ba�lay�nca, erkekler tepki gösterir ve 
k�r�c� olurlar. Oysa kad�nlar ço�u zaman nasihat etti�i-
nin fark�nda bile olmazlar, bunu konu�urken bilinçsiz-
ce yaparlar. Bu yüzden kar�n nasihat etmeye ba�larsa 
sinirlenmek yerine, tam aksini yap, ona iltifat et.

– �aka yap�yorsunuz. O kar��mda hoca edas�yla bana 
ö�üt vermeye çal���rken, ben ona iltifat m� edece�im!

– Evet. Ona ho� bir iltifat et. Mesela çok güzel oldu�u-
nu, gözlerinin içinin parlad���n�, çok etkileyici bakt���n�, 
gülümsemenin ona çok yak��t���n� ve onun kadar güzel 
gülen bir kad�n daha görmedi�ini, her geçen y�lla birlik-
te daha da güzelle�ti�ini, o ak�am yapt��� yeme�in nefis 
oldu�unu hâlâ tad�n�n dama��nda oldu�u, üzerindeki 
k�yafetin ona çok yak��t���n� falan i�te bir �ey söyle. O 
güne uygun, onun ho�una gidecek bir �ey bul. An�nda 
nasihat vermeyi unutacak, fark�nda olmadan girdi�i 
annelik tavr�ndan ç�k�p, kad�n havas�na girecektir.  

– Sonuç öyle olacaksa yapmaya gayret ederim tabi. 
Onunla tart��may� ben de istemiyorum ama beni ele�-
tirmesine, ö�üt vererek düzeltmeye çal��mas�na da 
dayanam�yorum. Madem fark�nda olmadan yap�yor, o 
zaman ben de birkaç tatl� sözle ona annem de�il de 
kad�n�m oldu�unu hat�rlat�r�m. 

– Bu haftaki muhabbet ad�m�m�z Bükçeydi. Anlatmak 

benden, ad�m atmak senden. Bükçe ile ilgili sormak 
istedi�in bir �ey var m�?

– Evet. �irin ikide bir “Beni art�k sevmiyorsun” deyip 
duruyor. Bunun “Bükçe”de anlam� nedir?

– “Sevgine çok ihtiyac�m var!” demektir. Sevildi�ini 
hissetmek ve duymak istiyor. Ama aç�kça “Beni sev, 
sana ihtiyac�m var.” diyemiyor. Tabi “beni sevmiyor-
sun” derken senden de kuru kuru “Seviyorum tabi 
bunu da nerden ç�kartt�n” demeni beklemiyor. Onu 
kucaklaman�, gözlerinin içine bakman� “Sen benim 
biricik a�k�ms�n, seni çok seviyorum.” gibi candan bir 
cümle kurman�, ona sar�lman� bekliyordur.   

– Bunu yapmayal� çok uzun bir zaman oldu. 

– En k�sa zamanda yapmal�s�n.

– Yeni evliyken onu sevdi�imi çok söylerdim ama 
zamanla araya tart��malar, k�rg�nl�klar girdikçe söyle-
mez olmu�tum; ama art�k söyleyece�im.

– Bu dili çözmenin en k�sa yolu, sevdi�ini kalbinle din-
lemendir. Kad�nlar�n e�lerine Bükçe’yi kullanmalar�n�n 
alt�ndaki sebep; anlay��, sevgi ve yak�nl�k ihtiyac�d�r. 
Konuyu bir kitaptan not ald���m küçük bir hikâye ile 
bitireyim.

Evlili�inde sorunlar ya�ayan adam, evini terk ederek 
annesinin evine gelmi�.

Annesi ona ö�üt vermi�:

“Git e�inin söylediklerini dinle.” demi�.

Adam evine dönmü�. E�inin söylediklerini dinlemi�, 
yeniden annesini evine gelmi�. Annesi yeniden ö�üt 
vermi�:

“�imdi evine git ve e�inin sana söyleyemedi�i her söz-
cü�ü dinle. Çünkü sevgiye ula�an yolun anahtar� sevdi-
�ini kulaklar�nla de�il kalbinle dinlemektir.”

Sema Mara�l�

la
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Vira Bismil lah!
Eylül!

Yeni bir bal�k mevsimi... 

Eylül’e kadar tutulan nefesler… 

Her y�l ki gibi yine ayn� cümleler:

“Karadeniz’de bal�kç�lar çapariyle palamut tutuyorlar-
m��, i�ne i�neye nerdeyse” 

“Tuttu havyar�, tuttu” 

“Ba�lam�� kendini göstermeye”

“Dip a�lar�na vurmaya ba�lam�� tek tük”

“Kesin bu sene çok olacak palamut”

Peki nas�l haz�rlan�r bal�kç�lar bu mevsime, neler hisse-
der, neler ya�ar? 

Bunu çevresindeki insanlardan gören biri olarak anlat-
mak istiyorum. Ama �unu söylemeliyim ki insan�n ya�a-
yabilece�i en farkl� duygulardan biridir palamut sezonu.

…

Bütün bir sezonun s�k�nt�s�n�, sevincini, yükünü ya�ayan 
kay�klar çekilmeye ba�lar k�y�ya yeni sezona haz�rlanmak 
için. Denizin içindeki k�s�mlar�n�n midyelerle dolmu� hali 
ile limana yana��rken acemi kaptanlar�n kay��a verdi�i 
hasar da ç�kar meydana bu zamanlarda. Kolay olmaz 
kay�klar�n k�y�ya çekilmesi. Gelir köyün bu i�ler için en 
çok kullan�lan emektar traktörü. Köyün kahvesinde okey 

oynayan, etraf� seyreden gençlerden yard�m ister kay�-
��n sahibi, yar� mahcup. Gençlerin içinden ç�karsa bir 
istekli, �ansl� günündedir kay�kç�. Yoksa öfleye puflaya 
gelir insanlar okey �stakalar�n� ayn� �ekilde isteksizce 
b�rakarak. 

K�zaklar itinayla konulur yere. Hemen kay���n sahibinin 
o�lu yollan�r bakkala margarin almas� için. Margarin 
yapar asl�nda i�in büyük k�sm�n�. K�zaklar�n üzerine 
sürülür, kay�k rahatça karaya çekilsin diye. �lk önce kay�-
��n ba�� ç�kar karaya, dizilir gençler iki yan�na devrilme-
mesi için. O anda herkes y�llar�n kaptan� kesilir. 

“Hoop! Olmaz böyle, gelmicek bu kay�k” diye bir ses 
duyulur uzaktan. Görmü�tür çardakta oturan y�llar�n 
tecrübeli bal�kç�s� problemi. 

“Önden destek yap�lmal� ki k�za�a tam otursun” 

Tamamd�r art�k. Eline kal�n bir sopa al�r en güçlülerden 
biri. Ön taraftan alttan kald�r�r, traktör çekerken. Art�k 
kay�k tamamen su üstüne ç�km�� ve bütün kusurlar� orta-
dad�r. Bitmi�tir etraftakilere dü�en i�in k�sm�. Tekrardan 
dönülür el de�meden b�rak�lan okey masas�na.

Kay���n sahibi hemen ba�lar çal��maya. �lk önce midye-
ler temizlenir, sonra zehirlisi vurulur, daha sonra boyas� 
ve son olarak i�in en zevkli k�sm�:

“Plaka ve kay���n ad�n�n yaz�lmas�”

60



61

Köyün kalem tutan gençlerinden biri gelir ve özene 
bezene yazar kay���n ad�n�. E�er kay���n sahibinin a��k 
bir o�lu varsa, o zaman ba�ka �eyler de yaz�l�r ilgilisi için 
kay���n en görülür yerlerine.

Yaz�n kavurucu s�caklar�nda sazlardan yap�lm�� çardak-
lar�n alt�nda büyük g�rg�rlar�n a�lar� tamir edilir tayfalar 
taraf�ndan. Geçen sezonlarda ya�anan olaylar anlat�l�r 
biraz da abart�larak. Zaten bal�kç�l���n do�as�nda vard�r 
abartmak. “Kaçan bal�k büyük olur” sözü de bunu gös-
termiyor mu?

Murat reislerin tuttu�u 800 çift palamut a��zdan a�za 
dola�arak, s�ras�yla:

800-1000 çift, 1000-1200 çift, yakla��k 1500 diye artar 
gerçek ortaya ç�kana kadar.

A�lar�n meramet yap�lmas� da ince i�çilik ister. Geçen 
y�ldan a�larda birçok delikler olu�mu�tur. Kimi kayalara 
tak�l�r, kimi güne�ten çürür, kimi de o sevimli yunuslar�n 
gazab�na u�rar. 

…

Yunuslar…

Siz bir de yunuslar� bal�kç�lardan dinleyin. Ne fenad�r 
onlar. Özellikle alamana kay�klar� için tam bir ba� bela-
s�d�rlar. A�� atars�n�z, bal�k içindedir. A��n içinde kay�k, 
bir oyana bir bu yana tam yol gezerek bal�klar�n a��n 
gözüne tak�lmas�n� sa�lar. Fakat i�te en kötü ihtimal 
geliyor. O sevimli yunuslar. A�lara yakla�mas�nlar diye 
denizin içerisine sanki can havli ile ç��l�k atan yunus ses-
leri ç�karan bir alet indirirler kay�ktan. �lk zamanlar i�e 
yaram��t�r bu alet. Fakat ak�ll� hayvan buna da al��m��. 
Sanki restoranda yemek yerken çal�nan canl� müzik etki-
si yapmaktad�r yunuslara. 

A�daki bal�klar� fark edip, yeme�e ba�lad�lar m� i�te o 
an yapacak bir �ey kalmam��t�r. Bal�klar�n gitti�ine mi 
yanars�n�z, yoksa parçalanan a�lara m�? Göstermi�tir 
di�er yüzünü yunuslar. Çok kötü imajlar� vard�r o sevim-
li hayvanlar�n bal�kç�lar aras�nda. 

Asl�nda yunus olmasa o bal�klar� da tutamayacaklar�n� 
bilir bal�kç�. Çünkü aç�ktan giden bal�klar� k�y�ya kovala-
yan ve tutulmalar�n� kolayla�t�ran da onlard�r. Ama 
nedense hep unutulur bu gerçek. �nsan burada da nan-
körlü�ünü ve tahammülsüzlü�ünü gösterir.

A�lar meramet de yap�ld�. Art�k s�ra kay��a istifte…

Birçok i� gönüllük esas�na göre yürür köyde. A�lar� g�r-
g�ra y��mada da bu kural geçerlidir. Mapalar� dizme, 
mantar, kur�un istifleri için birer ki�i. Tor için i�i bilen en 
az iki ki�i. Bir de i�i sadece makaran�n kontrol kolunu 
ileri geri yapmak olan bir ki�i. Genelde bu ki�i i�ten pek 
anlamayan bir yazl�kç� ya da çocuk olur. Görevi, kapta-
n�n a��n istif ve çekilme durumuna göre makaran�n 
hareketini sa�layan “vira, hooop, mayna” talimatlar�n� 
uygulamakt�r.

Art�k her �ey haz�r sezona ç�kmak için. 

1 Eylül yakla��yor. Yasa��n bitti�i gün…

Asl�nda 1 Eylül öncesinde ba�lan�r bal�k aranmaya. Bir 
nevi kay�p aramakt�r bal�kç�l�k. Nerede ve ne zaman ken-
dini gösterece�ini bilemedi�iniz bir kay�p… Hiç bulama-
ma ihtimalinin de oldu�u bir aray��. 

Genelde A�ustos ortalar�nda alamana kay�klar� yava� 
yava� ba�larlar k�y�lar� gezmeye. G�rg�rlar ç�kamaz yasak 
bitene kadar. Bir nevi avans verilir küçük kay�klara 1 
Eylül’e kadar. Fakat maç�n kazanan� her zaman bellidir: 
Büyük g�rg�rlar!

… 

Bakal�m ilk palamutu bu sene kim tutacak. �lkler her 
zaman güzeldir ve ak�lda kal�r. �lk palamut tam bir 
moral ve prestij kayna��d�r.

Bismillah denilerek kay�klar ç�kar kay�p aramaya. 

K�y�dan gidilir yava�ça aç��a bak�larak. Bu sefer kapta-
n�n a�z�ndan �u sözler dökülür:

“Yok! Bal�k buralara daha gelmedi”

“Ak�am tav�n� bekleyelim. Belki o zaman gösterir kendini”

“Bo�azda görülmü�, yar�n öbür gün dü�er buraya”

“K�lç�k yok yav!”

Yak bir sigara daha…

….

Yasa��n kalkmas�na son 2 gün, 29 A�ustos…

-Kabarma m� o?

-Yok rüzgar herhalde

-�una bak çizdi denizi. Atal�m bence.

- Tamam o zaman. Ahmet, haz�r ol!!!

��te en heyecanl� an. 

…

�ki �ekilde gösterir kendini palamut. Ya, birkaç tanesi 
deniz yüzeyinin çok yak�n�ndan geçerek, su üstünde bir 
çizgi yapar üst yüzgeciyle. Buna kabarma denir. Herkes 
göremez bu ince dokunu�u. Tecrübe ister. Gördün mü 
diye sorar kaptan size. Görmeseniz bile, ki görmeniz 
neredeyse imkâns�zd�r o dalgalar aras�nda, aaa! gör-
düm dersiniz karizmay� çizmemek için. Asl�nda sizin 
bakt���n�z yerle alakas� yoktur bal���n kabard��� yerin. 
Bizim için sadece bir çizgidir denizin üstündeki, dalgala-
r�n aras�nda fark edemedi�imiz. Fakat bal�kç� için umut, 
r�zk, gelecek ve kimi zaman hüsran, pi�manl�k… 

Ya da combalak denilen �ekilde gösterir kendini. Onlarca 
palamut atlar denizin içinden bütün vücudunu d��ar� 
ç�kararak. Sanki biz buraday�z der gibi. Koca koca bal�k-
lar� suyun d���na iten ve kendilerini ele veren sebep 
basittir çok: Küçük bal�klar, yani yemek! 

Onlar da r�z�klar�n� bulman�n mutlulu�u içindedirler. 
Fakat bilemezler ki bu mutluluk gösterisi kendi sonlar�-
na do�ru bir atlay��t�r. 



…

Kamarada oturan tayfa Ahmet, 

“Haz�r ol” sözünü duyunca hemen f�rlar yerinden. 
H�zlanm��t�r motorun sesi. Bölünmü�tür dinledi�i �ark�. 
Ama olsun, sonuçta bal�kt�r o an� asl�nda anlaml� k�lan. 

Hemen ko�turur kay���n arkas�na uzun atlamac� gibi 
a��n üzerinden atlayarak. Tamamd�r her �ey, elindedir 
peçe haz�r ol vaziyetinde. Geriye kalan o sihirli sözü duy-
mak sadece:

-Molaaaa!

…

Mola deyince sak�n bir dinlenme aras� sanmay�n. As�l 
bu, sab�r ve umutla denizin ortas�nda beklemeye verilen 
bir molad�r. Bu söz sonras�nda ba�lar büsbütün bir 
hareketlilik ve yorgunluk. 

…

F�rlat�r peçeyi büyük bir güçle ve umutla tayfa. 

H�zl� h�zl� dökülür a� kay���n içinden ta ki yuvarlak 
tamamlanana kadar. Denizin ortas�nda bir halka olu�ur 
a�lardan. Bal�k e�er içinde kalm��sa halkan�n, o zaman 
i�in büyük bir k�sm� tamamlanm��t�r. Fakat e�er i�ler 
istenildi�i gibi gitmeyip, a��n içine al�namam��sa bal�k, 
i�te o zaman tam bir çileye dönü�ür o a�� toplamak. O 
kadar a��r gelir ki insana. Her �ey batar gözünüze; deni-
zanalar�, yosunlar, yengeçler… O an istenmeyen her �ey 
tak�lm��t�r a��n gözüne. Denizin ortas�nda kocaman bir 
“s�f�r” �eklinde bir halka ve siz…

E�er k�st�rmay� ba�arm��san�z bal���, sizden mutlusu 
yoktur. Denizin ortas�nda içinde palamut olan aç�k bir 
akvaryum olu�ur. �imdi s�ra kay��a tam yol verip a��n 
içinde gezinmeye gelmi�tir. Kay���n içinde gürültü ç�kar-
mak için tepinmek gerekir. D��ar�dan, a��n içerisinde 
sevinç turu atan bir kay�k ve içinde havalara z�playan 
insanlar görürsünüz. Fakat bu yap�lanlar�n bir sebebi 
vard�r. O da bal���n panik yaparak da��lmas� ve a��n 
gözüne yakalanmas�d�r. A��n içerisinde gezinirken a��n 
gözüne tak�lan bal�klar� gördü�ünüzde mutlulu�unuz 
tavan yapar. O zaman emeklerinizin bo�a gitmedi�ini ve 
bal��� yakalad���n�z� anlars�n�z. Kay�p bulunmu�tur.

Bal���n birço�u yakalan�r bu �ekilde. A�a yakalanmayan 
ve kaç�p kurtulanlar da olmu�tur.  Onlar da belki sene-
ye yakalanacak palamutlar�n atalar� olacaklard�r.

Makaradan a��n bir ucu geçirilir ve ba�lan�r has�lat top-
lanmaya. S�ra s�ra makaradan geçerek kay���n içine al�-
n�r koca koca palamutlar. E�er bal�k çoksa, hiç vakit kay-
bedilmez ve a�dan ç�kart�lmadan kay���n içine istif edi-
lir. Daha önce bahsetti�imiz o sevimli (!) yunuslar gel-
meden i�in bitmesi gerekir. Bal�k azsa makaradan gelen 
hem bal�klar ay�klan�r hem de a� istif yap�l�r. A� çekilir-
ken bütün günün gerginli�i bitmi�, kenarda iyi günler 

için saklanm�� espriler gün yüzüne ç�km��t�r. Tutulan 
bal�klar kasan�n iki taraf�na kar��l�kl� dizilir çifter çifter. 
Palamutun çift olarak söylenmesi de bu kasalara dizili� 
nedeniyledir. A�� att���n�zda hemen birkaç goygoycu 
bitiverir olay mahallinde. Kimi a��n batan mantarlar�n� 
kald�r�r, kimi de kay���n içine atlayarak a�dan bal�k ay�k-
lar. Emeklerinin hakk� ödenir birkaç çift palamutla goy-
goycular�n. 

 …

Tam bir ö�retmendir bal�kç�l�k.  Size “nasip” ve “sab�r” 
kelimelerini en yo�un �ekilde ya�atarak anlatan… Her 
sezon yeni bir umuttur, geçen y�llar�n borçlar�n�n kapa-
naca�� bir f�rsatt�r bal�kç� için. Bütün gün gezersiniz k�y�-
lar� gergef gergef dokuyarak. Etraf�n�zda a� atan kay�k-
lar� görür hay�flan�rs�n�z. Gözleriniz, her �eyi aranan 
bal�ktan bir i�aret olarak görmek ister. Bazen sizden 
önce geçen bir kay���n pervane suyu bazen de bir kara-
batak yan�lt�r sizi. Tamam kabard� dersiniz, umutlan�rs�-
n�z. Fakat yakla�t�kça hayal k�r�kl��� artar. 

Sabahtan ak�ama kadar ayn� yerde beklersiniz kabara-
cak diye. Oradan b�kman�z� ve ayr�lman�z� bekler bal�k, 
nasibine kendini göstermek için. Sanki nispet yapar gibi 
hemen arkan�zdan gösterir kendini. Ba�kas�n�n nasibi-
dir. Allah ona nasip etmi� ve onlar�n mutlulu�unun ba�-
rol oyuncusu olmu�tur. Bazen de bal��� görür atars�n�z 
a��, kalmaz içinde. Hemen yan�n�za gelen kay���n a��na 
kal�c� misafir olur, siz bo� a�lar� çekerken. Ö�retir size 
“nasipse gelir �am’dan Yemen’den, nasip de�ilse ne 
gelir elden” sözünün anlatmak istedi�ini bizzat ya�aya-
rak. Bu yüzden tam bir nasip i�idir bal�kç�l�k. 

Kay�p aramakt�r demi�tik, miktar� belli olmayan bir 
kay�p. Bazen bir tane bal�k atlar. Sanars�n�z ki çok az bir 
bal�k var. Fakat binlerce vard�r o atlayan bal���n alt�nda. 
Bütün sezonda tuttu�unuz bal��� bir seferde al�rs�n�z. 
Çekilen s�k�nt�lar bir seferde yerini mutlulu�a b�rakm��-
t�r. Asl�nda bal�kç�l��� zevkli yapan da bu sürprizlerdir. 
Son ana kadar hep bir umut vard�r. Bal�k tutma yasa�� 
ba�layana kadar devam eden bir umut… Sabretmek 
gerekir her türlü olumsuzlu�a. Sizin de nasibiniz gele-
cektir hiç beklemedi�iniz yerden. Önemli olan sabredip 
gayret göstermektir. 

…

30 A�ustos.

Rüzgar…

Bal�kç�lar�n kar��s�nda hiçbir �ey yapamad�klar� gerçek…

Yasa��n bitmesine son iki gün… Hava esiyor. 5-6 kuvvet 
veriyor haberler rüzgâr�n �iddetini. Deniz köpürüyor. 
Bal�kç�lar k�y�da havan�n kalmas�n� bekliyor. Fakat pek 
kalacak gibi de�il. Bugün bal�klar için bir f�rsat. Rahatça 
devam edebilirler yollar�na, motor sesi duymadan. 
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Sadece dalgalar�n k�r�lma ve k�y�lar� döverken ç�kard��� 
sesler…

�nsan�n acizli�i bir kez daha ortaya ç�k�yor. �sterse deni-
zin her yeri bal�k olsun. Eserse hava, beklemekten ba�ka 
yapacak hiçbir �ey yok. Yap�lacak tek �ey: 

Allah’a dua etmek havan�n kalmas� için…

…

31 A�ustos

Son gün. Denizde alamanalar�n rahatça gezebilecekleri 
son 24 saat. 

Gece yar�s� 12’ye yakla�t�kça saatler, limanda sab�rs�zl�k-
la bekleyen g�rg�rlarda artar hareketlilik. Az kalm��t�r 
yasa��n bitmesine.

…

1Eylül, saat:00.00

Limanda büyük bir gürültü…

Besmeleyle bas�lm�� bütün g�rg�rlar�n mar��na. Tek tek 
ç�k�yor büyük küçük bütün g�rg�rlar limandan. �imdi 
ba�l�yor büyük ko�u�turmaca. Bal�klar�n i�leri art�k daha 
da zor. Taramal� radarlar bütün denizi röntgenini çek-
meye ba�lad� bile… 

…

Yakamoz…

Gecenin par�lt�s�. Allah’�n bal�kç�lara sundu�u nimetle-
rinden bir tanesi…

Yanl�� bilinir yakamoz. “Ay �����, y�ld�zlar, yakamozlar” 
sözü ö�retmi�tir bu yanl��l��� insanlara. Ay�n oldu�u 
zamanlarda görülmez yakamoz. Karanl�k gecelerde deniz-
deki gözle görülemeyen planktonlar�n hareket etmesiyle 
ç�kan par�lt�d�r. Ay�n ����� gelip bast�r�r bu güzelli�i. Kay���n 
pervanesinden f�rlayan sulardan görebilirsiniz bu mucize-
yi. Gecenin karanl���n� delen bir par�lt�…

…

Ba�l�yor görsel �ölen…

Kay���n üst kamaras�ndan birisi elindeki feneri kay���n 
önüne s�k�yor aral�klarla. Hedef suyun üzerinde dinlenen 
palamutlar. Gece de rahat yoktur bal�klara. Bulmu�tur 
insan yine karanl��� f�rsata çevirmeyi. En büyük yard�m-
c�s�d�r yakamoz. Denk gelirse kör fenerin ����� bir pala-
mut sürüsüne, ba�lar ���k cümbü�ü. Etrafa f�rlayan bal�k-
lar y�rtm��lard�r gecenin bütün karanl���n� üst yüzgeçle-
riyle. Denizin ortas�nda y�ld�z kayar gibi çizgiler olu�ur. 
Ortadad�r yapt�klar� bütün manevralar, gittikleri yön.  
Yerlerini belli etmi�lerdir kendilerini arayan gözlere. 
Gece dü�ünülenin aksine daha avantajl�d�r insan. Gitti�i 
yeri bilir bal���n. 

…

Denizin yüzen fabrikalar�: G�rg�rlar

Farkl�d�r g�rg�rlarda sistem. Daha kar���kt�r alamanalar-
dan. Hiç �ans� yoktur a��n içindeki bal���n. A�da bir 
delik bulamazlarda bütün sürü alacakt�r tezgahtaki yeri-
ni. Fakat alamanada durum farkl�. A��n gözüne yakala-
nanlard�r kay�plar. Baz�lar� a� çekilmeye ba�land���nda 
kendilerine yol bulur ve kaçarlar. Kurtar�rlar kendilerini 
arkalar�nda a�larda ç�rp�nan arkada�lar�n� b�rakarak.

…

Gecenin sessizli�ini bozan/y�rtan ses:

Haz������r, molaaaaa!

Haz�r komutuyla g�rg�r�n arkas�nda ba�l� duran bota 
ç�kar birisi. Her �ey haz�rd�r �u an. Mola denmesiyle bir-
likte a��n bir ucunun ba�l� oldu�u bot suya b�rak�l�r 
büyük bir gürültüyle. Tam yol giderken g�rg�r, arkas�n-
dan a�lar dökülür. Botun görevi a��n bir ucunu sabit 
tutmakt�r. Yuvarla��n tamamlanmas�yla birlikte ba� 
ba�a gelir g�rg�r ile bot. �çindedir bal�k a��n. �lk önce 
a��n alt� bas�l�r �rgatlarla. Kuma de�en k�sm�ndaki kur-
�unlar toplan�r bir araya. Torbaya dönü�ür a�, sanki bir 
pazar selesi gibi. Havuz olu�mu�tur. Makara ile a� kay�-
��n içine al�n�r havuz bozulmadan. A��n içinde tela�la 
etrafta yüzen bal�klar görülür a� küçülürken. ��in belki 
de en zevkli k�sm�na gelinmi�tir: 

Bojülik!

A��n içerisinde ne kadar bal�k oldu�u bu son safhada 
belli olur. Bu gizemden dolay� en zevkli k�s�m bojüliktir. 
A��n içerisinde bir o yana bir bu yana kaçan bal�klar için 
art�k karaya ç�kma zaman� gelmi�tir. Bir torba �eklinde-
ki a� içerisindeki bal�klar ile art�k kay���n içine al�n�yor. 

Kazanan yine insan!

Hemen ba�lan�r kasalanmaya yakalanan palamutlar. 
Büyüklü�üne göre 6’l� 7’li dizilirler tahta kasalara. 
Limana do�ru ilerlerken g�rg�r, kaptan hakl� bir mutlu-
luk içerisinde… R�zk�n� kazanman�n hazz�. Kabz�mal al�r 
haberi hemen ve liman ta�lar�nda ba�lar ihale kay�k k�y�-
ya yana�t���nda. Bal���n miktar�na göre de�i�ir fiyat�. 
Havalar eserse iyi para yapar bal�klar. ��te bu zamanda 
yakalanan bal�k zengin eder bal�kç�y�. 

Böyle geçip gidiyor palamut sezonu, arkas�nda birçok 
hikaye ve umut b�rakarak. Sofralar�m�za gelen palamut-
lar ile bal�kç�lar�n yüzy�llard�r süren ili�kisinin küçük bir 
k�sm�. Sonu yak�n olan bir hikâye. Çünkü her y�l önceki 
y�l� arat�yor. Bal�k ba��na kay�k dolu nerdeyse denizler. 
Bilinçsiz ve a��r� avlanma bitiriyor denizleri. Asl�nda 
biten �ey deniz de�il, insan�n gelece�i…

Mücahit Özdemir
Yat�r�mc� �li�kileri Müdürlü�ü



ÇENGEL BULMACA
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