
SA
Y

I: 4
8     E

Y
LÜ

L 20
18



değerlerinize değer katıyoruz

değerlerinizin dijital bankasıyla 

hayatınızı kolaylaştırmaya geliyor.
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Albaraka ve

Mikro Yazılım iş birliği ile

hesabınız ve muhasebeniz

bir arada! 

Hac/Umre Hesabımız ile kutsal yolculukları için 

birikim yapmak isteyen herkesi şubelerimize bekliyoruz.

Kutsal 
yolculukta 

tam destek 

Albaraka'dan.
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T
üm dünyada bankacılık geleneksel 
kanallardan dijital kanallara doğru 
bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşüm 
bir dengeye gelene kadar da devam 
edecek. Sürece ayak uyduramayan 

ya da geç kalan bankalar daralma ile karşı 
karşıya kalacaklar. Dönüşüme ayak uydurmak 
için dinamikleri ve dünyadaki trendleri doğru 
okuyabilmek ve kurumsal stratejiyi bu yönde 
revize etmek gerek. Bu bağlamda Albaraka Türk 
olarak dünyanın en iyi katılım bankası olma 
yolunda birçok yeniliğe imza atıyoruz. Bankacılık 
hizmetlerimizi teknoloji üzerine temellendirirken 
aynı zamanda inovasyon rüzgârlarından güç 
alıyoruz. Buradan aldığımız enerjiyle yeni 
alanlara odaklanıyoruz.

Dünyadaki bu dönüşümü dergimizde de 
yansıtmaya çalışıyoruz. Geçen sayımızda 
dijital bankacılık konusunda genel bir bakış 
açısı sunmuştuk. Bu sayımızda ise biraz daha 
özelleşerek dosya konumuzda Albaraka Türk’ün 
yeni projelerinden biri olan “insha” projesini ele 
aldık. Avrupa’nın ilk dijital katılım bankası olma 
özelliğini taşıyan insha, ilklerin bankası Albaraka 
Türk’ün ses getirecek önemli projelerinden biri 
olacak. Dosyamızda insha projemiz özelinde Sayın 
Genel Müdürümüz Melikşah Utku’yla yaptığımız 
özel röportajın yanı sıra, İş Mükemmelliği ve 

İnovasyon Müdürümüz Sayın Yakup Sezer’in 
projeye ilişkin değerlendirmesini sunuyoruz. 
Bunun yanında Avrupa’da dijital bankacılığın 
ulaştığı nokta hakkında fikir vereceğini 
düşündüğümüz ve insha projesine altyapı 
sunan solarisBank örneğini, solarisBank kurucu 
ortaklarından Marco Wenthin ile yaptığımız 
röportajdan okuyabilirsiniz. Ayrıca Avrupa’da 
katılım bankacılığının durumu hakkında 
sorularımızı cevaplayan Katılım Bankacılığı 
Danışmanı Uğurlu Soylu’nun röportajını da yine 
keyifle okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Sizleri dergimizin yeni sayısıyla baş başa 
bırakmadan önce güzel bir haber daha vermek 
istiyorum. Bildiğiniz gibi Albaraka Türk olarak 
kültür sanat çalışmalarını hep önemsedik ve 
önemsemeye devam ediyoruz. Bir medeniyet inşa 
etmenin ancak düşünen, okuyan, kendini yazıyla 
ya da sanatla ifade eden insanlar tarafından 
gerçekleştirileceğine inanıyoruz. 
Bu sebeple kurumsal bir çatı altında, şimdiye 
kadar kültür sanat alanında yaptığımız 
çalışmalara devam etmek ve ciddi bir yayıncılık 
faaliyetine girişmek adına yeni iştirakimiz 
Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş’yi kurmuş 
bulunuyoruz.

Önümüzdeki sayılarımızda görüşmek dileğiyle. 

Kıymetli Okurlar,

İMZA ATIYOR
ALBARAKA TÜRK BİRÇOK YENİLİĞE

Hasan Altundağ
 Albaraka Türk  
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G
eçen sene küresel ekonomide 
ciddi bir toparlanma yaşanmıştı. 
Küresel ekonomi 2018 yılına ise 
siyasi gelişmelerin hâkim olduğu bir 
atmosferde girdi. Özellikle jeopolitik 

riskler, avro alanındaki siyasi belirsizlikler ve 
dış ticarette korumacı önlemler gibi gelişmeler 
ekonominin gündeminde kalmaya devam 
ediyor. Bu tür gelişmelere rağmen küresel 
ekonomide olumlu görünümün sürdüğünü 
söyleyebiliriz. Nitekim uluslararası finans 
kuruluşları 2018’de küresel ekonominin yüzde 
4 civarında büyüyeceğini tahmin ediyor.
Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için ise 
2018 yılı geçen seneye göre biraz daha 
farklı geçiyor. ABD öncülüğünde gelişmiş 
ülkelerin kademeli olarak parasal genişlemeyi 
gündemlerine alması ve faiz artışlarının 
gerçekleşmesi neticesinde kriz sonrası döneme 
nazaran likiditede kısmi bir daralma söz 
konusu. Özellikle dış finansmana bağımlı, 
yüksek borçluluk ve cari açık oranlarına 
sahip ülkelerde bu durumun etkileri daha 
yoğun hissedilebiliyor. Nitekim son 3-4 aylık 
periyotta gelişmekte olan ülke kurlarının 

hemen hepsi ortalamada yüzde 7 civarında 
olmak üzere Amerikan doları karşısında 
değer kaybetmiş durumda. Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu bir grup ülke de bu 
süreçte çeşitli sebeplerle belirli ölçülerde 
negatif ayrıştı. Ancak Merkez Bankasının 
atmış olduğu kritik adımlar, yüksek sesle 
dile getirilen ekonomik reform söylemleri 
ile birlikte seçim atmosferinin ortadan 
kalkmış olmasıyla, ülkemiz piyasasına olan 
güvenin yeniden tazeleneceğini ve Türk 
lirasının hızla bu dönemdeki kayıplarını 
telafi edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki 
dönemde de istikrarın yeniden tesis edilmesi, 
belirsizliklerin azalması ve güçlü bir ekonomi 
yönetiminin kurulması ile ekonomimizdeki 
görünüm öngörülebilir gelecekte yeniden 
pozitif yöne evrilecektir.

Küresel ekonomi bildiğimiz dinamiklere 
karşın hızına yetişemediğimiz gelişmelere de 
sahne oluyor. Özellikle iş dünyasında daha 
fazla gündem olmaya başlayan teknoloji ve 
dijitalleşme, dengeleri değiştirmeye başladı 
bile. Tam otomasyon, nesnelerin interneti 

Değerli Okuyucular,

DÜNYAYA AÇILIYORUZ
DİJİTAL KANALLAR ÜZERİNDEN 

ALBARAKA’DAN
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ve büyük veri gibi ciddi gelişmeler şirketleri 
pazarda yeniden konumlanmaya itiyor. 
Geleneksel iş modellerinin artık sürdürülebilir 
olmadığının farkında olanlar strateji ve 
planlarını revize ederek çok yönlü katılımla 
yeniden yapılanmaya gidiyor. İş süreçlerinde 
dijital dönüşüme başlayan şirketler iş 
geliştirmeden insan kaynaklarına kadar birçok 
noktada yeniliği yaşamakta. Bu değişimin 
en çok hissedildiği sektörlerden birisi de 
bankacılık ve finans sektörü. Kendilerini 
yeniden konumlandıran finansal kurumlar 
teknoloji şirketi gibi düşünmeye başladılar. 
Çünkü asıl rakiplerinin teknoloji sektörü 
olduğunun farkındalar. Bununla beraber 
mevzuatın ve regülasyonun yüksek olduğu 
bankacılık sektöründe teknoloji şirketlerinin 
tek başlarına bulunmaktansa finansal 
kurumlarla iş birliğini tercih edeceklerini 
düşünüyorum.

Bireylerin teknolojiyle olan ilişkisine gelecek 
olursak akıllı telefon ve internet penetrasyonu 
tüm dünyada ciddi manada yükseliyor. 
Mobil cihazlardan birçok hizmet alabilen 
bir müşteri kitlesi mevcut artık. Mesela, 
mobil cihazlardan gerçekleşen e-ticaret gibi 
trendler bankaları dijital kanallara daha fazla 
yönlendiriyor. Böylece bankalar yeni nesil 
dijital bankacılık uygulamalarını stratejik bir 
yere oturtmuş ve ciddi manada yatırımlar 
yapmaya başlamış durumda. Bu hizmet 
yelpazesi perakende bankacılık, varlıkların 
dijital yönetimi, kredi kullandırma, işletme 
bankacılığı, dijital ödemeler gibi birçok içerik 
barındırıyor. Müşterinin ihtiyaç ve beklentisini 
karşılayabilmek adına ödeme uygulamaları 
ve kişisel finans uygulamalarına eğilen 
bankacılık sektörü bugünlerde ise chatbot, 
e-asistan ve video bankacılığı gibi trendleri 
konuşmaya başladı bile. 
Anlayacağınız teknolojik gelişmelere adapte 
olabilmek için bitmeyen bir enerjiye sahip 
olmalısınız. Bu noktada kültür, kapasite ve 
konsept olmak üzere üç unsurun önemli 
olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kurumsal 
kültürünüzün değişime açık bir yapıda 
olması lazım. Burada ise organizasyonel 
çeviklik ve esneklik devreye giriyor. Gelecekte 
var olabilmeniz için kurumsal dönüşümü 
sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde 
yürütmeniz gerekiyor. Albaraka Türk olarak 
bizler de bu kapsamda 2017 yılında dijital 
dönüşüm kapsamında dijit@lbaraka projemize 
start verdik. Dijitalleşme sürecimizi şirket 
kültürü hâline getirmeyi hedefledik. 

İkinci unsur ise kapasite. Yeni teknolojilere 
uygun yeni beceri, yetenek ve yetkinliklerin 
geliştirilmesi kaçınılmaz hale geliyor. 
Dijitalleşme sadece bir teknoloji meselesi 
değil, insan meselesidir. Sistemleri, süreçleri 
ve altyapıyı sahip oldukları yetkinliklerle 
dijitalleştirecek olan ve kurum içinde bu 
kültürü yaşatacak olanlar insanlardır. Bizler 
de çalışanlarımızın yetkinlik setlerini geleceğe 
göre şekillendirmeyi ve zenginleştirmeyi 
hedefliyoruz.

Üçüncü unsur ise konsept. Mevcut iş 
modellerini dijitalleştirme ve otomatize 
etmekle kalmayıp yeni iş modellerinin 
üretilmesi gerekiyor. Bu noktada bankacılık 
hizmetlerinin çeşitlendiğini görüyoruz. 
Böylece müşteri tarafında yüksek memnuniyet 
sağlanırken bankalar ise düşük maliyetli 
altyapıyla yeni gelir kanalları elde ediyor. 
Albaraka olarak dijital kanallardan 
müşteriye daha kolay erişebilmek için 
teknoloji temelli projelere hız kazandırdık. 
Değişen bankacılıkla birlikte dijital kanallar 
üzerinden dünyaya açılıyoruz. Bu noktada 
Avrupa’da dijital bankacılık alanında ses 
getireceğine inandığımız “insha” projemizin 
yakın zamanda lansmanını gerçekleştirdik. 
Avrupa mevzuatına uyumlu, yüksek veri 
güvenliğine sahip Avrupa’nın ilk dijital 
katılım bankacılığı hizmeti ile çok yüksek 
potansiyelli, öncü bir adımı atmış durumdayız. 
Bu potansiyeli rakamlarda da görebilmemiz 
mümkün. Nitekim hâlihazırda Avrupa’da 8 
milyonu Türk nüfus olmak üzere 20 milyonun 
üzerinde Müslüman yaşıyor. Bu Müslüman 
nüfusunun toplam Avrupa nüfusuna oranının 
2050 yılına kadar da yüzde 14-15 seviyesine 
çıkması bekleniyor. Ayrıca Müslüman 
nüfusun yaş ortalaması Avrupa nüfusunun 
yaş ortalamasından 8 yaş daha küçük. 
Dolayısıyla genç, dinamik, yeni nesil bankacılık 
çözümlerini isteyen ve bekleyen bir kitle 
Avrupa’da bizi bekliyor. Bu bağlamda “insha”, 
bankacılık algılarımızın sınırlarını genişletiyor, 
hızla büyüyen mobil bankacılık pazarında 
kendine çok sağlam bir pozisyon inşa ediyor.

Teknolojinin insana daha iyi hizmet sunmak 
için var olduğuna inanan bankamız teknolojiyi 
kullanırken kurumsal kültürünün odağında 
yer alan “İnsana Değer” mottosuyla hareket 
etmeye devam edecektir.

Melikşah UTKU
Albaraka Türk Genel Müdürü
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BANKA
HA      ALY

Bir

Ediyoruz

 İŞ MÜKEMMELLİĞİ VE İNOVASYON MÜDÜRÜ YAKUP SEZER

Müslümanların yaşadığı bankacılık sorunlarına bir 
çözüm getirmek ve katılım bankacılığını küresel anlamda 

geliştirmek amacıyla insha için yola çıktık.
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H
iç şubeye gitmeden hesap açabileceğimiz, 
masa başında saatlerimizi harcamadan çok 
hızlı işlemler yapabileceğimiz, altyapısı sağ-
lam, güvenilir ve ana dilde hizmet veren, katılım 

bankacılığı prensiplerinden asla ödün vermeyen, zekât 
hesaplayan, gerektiğinde kıblenin yönünü dahi bulan, en 
yakın caminin nerede olduğunu gösteren, para biriktir-
me ve harcama konusunda bizi yönlendiren, bir parça 
memleket kokusu, tadı, nefesi alabileceğimiz bir banka 
hayal ediyoruz.

Bu aslında bizim değil, Avrupa’da yaşayan ve sayısı 20 
milyona varan Müslümanların hayali. Avrupa’da yaşayan 
Müslüman halkların dil ve din probleminden dolayı ya-
şadıkları ülkedeki finansal sisteme katılımları nispeten 
düşük. Yerli dile hâkim olunmamasından ve faiz hassasi-
yetinden dolayı Müslümanlar zoraki durumlar hariç ban-
kacılık faaliyetlerinin dışında kalmakta. Dil, faiz ve para 
transferi konusunda sıklıkla sorun yaşayan Müslümanlar 
ne yazık ki kuşatıcı bir finansal çözüme sahip değiller.
Gerek vatandaşlarımızın gerekse diğer Müslümanların 
yaşadığı sorunlara bir çözüm getirmek, dünyanın en iyi 
katılım bankası olma vizyonumuzda bir adım daha iler-
lemek ve en önemlisi de katılım bankacılığını küresel an-
lamda geliştirmek amacıyla insha için yola çıktık. 

Benzersiz bir iş modeli üzerinde yükseliyor
insha, Almanya Merkez Bankası Bundesbank’tan gerek-
li onayları ve lisansları almış dünyanın ilk ve tek BAAS 
(Banking As A Service) bankası olan solarisBank AG’nin 
altyapısını ve bankacılık lisansını kullanarak modüler bir 
yapı ile kıta Avrupa’sında katılım bankacılığı hizmetleri 
verecek bir platform bankası. solarisBank, bankacılık li-
sansını ve altyapısını kullanarak Avrupa’da kendi marka-
mız ile bankacılık yapabilmemize fırsat sunuyor. Bugüne 
kadar alışık olmadığımız yepyeni bir iş modeli ile çalışıyor. 
Markaların altyapı hizmetlerini başka servis sağlayıcılar-
dan alarak kendi markalarını geliştirdikleri bir sistemle 
hareket ediyor. 

insha kapsamında ilk aşamada sadece hesap açma, he-
sap yönetme, ödemeler ve para transferi gibi temel ban-
kacılık hizmetleri verilecek. Türkçe, Almanca ve İngilizce 
destek seçenekleri ile tek tıkla çağrı merkezi hizmeti su-
nulacak ve Almanya’dan Türkiye’ye para transfer hizmeti 
de 5/24 çalışacak. Bir sonraki aşamada katılım bankacılı-
ğının temel ürünleri, yatırım bankacılığı ve sigorta ürünleri 
de sisteme dâhil edilecek. Nihai aşamada ise bankacılık 
lisansı alınarak tam anlamıyla katılım bankacılığına geçi-
lecek. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden 
verilecek hizmet sadece finansal işlem bazlı olmayacak. 
Aynı zamanda Müslümanların ihtiyaç duyduğu namaz 
hatırlatıcı, mescit haritası, zekât hesaplayıcı gibi farklı ve 
çeşitli dijital hizmetler de verilerek ihtiyaç duyulan tüm dil-
lerde platform bankası olacak. 

İlk aşamada Almanya’da hizmet verecek olan insha, çok 
kısa bir süre içerisinde Fransa, İtalya, Avusturya, Hollan-
da, İspanya ve Belçika’da hizmet vermeye başlayacak 

ve sonrasında ise tüm kıta Avrupası’na yayılacak.    

Değerlerine sımsıkı bağlı bir dijital banka
Bir dijital katılım bankacılığı hizmeti olmaktan çok öteye 
gitmeyi hedefleyen insha’nın çok önemli prensipleri var: 
• Bir banka müşterilerini sadece para ve sayı olarak gör-
memelidir. Müşterinin değerli olması için çok parasının 
olması gerekmez.
• Banka şubesi sadece işlemlerin yapıldığı bir yer olmak 
zorunda değildir. Bankacılığa, insan duygularını, sosyalli-
ği ve komşuluk geleneğini katmak gerekir.
• Burası bir bankadan daha çok, bir iletişim uygulama-
sı, sosyal platform ve arkadaş canlısı bir asistan gibidir. 
İnsanların telefonlarını eline aldıklarında uğrayacakları ilk 
yer olmayı hedefler.
• Kendini, muhteşem bir müşteri deneyimi yaşatmak 
üzere konumlandırır. Birlikte olmayı seven, bir gruba dâhil 
olmayı önemseyen, komşuluğa değer veren insanlar için 
geliştirildi.
• Müşteriler, finansal işlemleriyle ilgilenirken bir kahve ya 
da dondurma eşliğinde gazete okumaya davet edilir.

Bir startup ruhu
insha hem kuruluş modeli hem de ürün ve hizmetlerini 
sunma yöntemi ile bugüne kadar üzerinde çalışılmamış 
bir modeli deniyor. Başarısızlığa kapılarını sonuna kadar 
açıyor ve kurumsal dünyada alışık olmadığımız bir şekil-
de yalın girişim felsefesini benimseyerek öğrene öğrene 
büyüyor. insha, safkan bir FinTech olarak başladığı bu 
yolculukta, finans endüstrisinde yaşanılan FinTech devri-
mini ana vatanında karşılıyor. Sadece karşılamakla kalmı-
yor, bu devrimin öncülerinden olmayı hayal ediyor.   

Avrupa’da yaşayan 20 milyon Müslüman bankacılık sisteminde sorun yaşıyor.
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A
vrupa’da İslami ilkelere uygun ilk dijital ban-
kacılık hizmeti sunan insha’nın ayrıntılarını Ge-
nel Müdürümüz Melikşah Utku ile konuştuk. 
Utku, “Katılım bankacılığını küresel anlamda 

geliştirmek amacıyla Albaraka Türk olarak Avrupa’da 
şubesiz ve tamamen dijital katılım bankacılığı hizmetleri 
vereceğimiz ‘insha’ projemizi başlattık.” dedi.

insha projesini Avrupa’da başlatma
sebebiniz nedir?
Avrupa’da yaşayan 20 milyon Müslüman olması ve bu 
nüfusun finansal ihtiyaçlarını karşılayacak kadar katılım 
bankası olmaması, Avrupa’yı seçmek için yeterli bir se-
bep. Avrupa, katılım bankacılığı konusunda bakir bir piya-

sa olduğu gibi dijital bankacılık konusunda da yeni yeni 
açılımlar yapmaya çalışmakta. Diğer yandan Avrupa’da 
yaşayan Müslüman halkların dil ve din probleminden do-
layı yaşadıkları ülkelerdeki finansal sisteme katılımlarının 
nispeten düşük olduğunu biliyoruz. Yerli dile hâkim olun-
mamasından ve faiz hassasiyetinden dolayı Müslüman-
lar zoraki durumlar hariç bankacılık faaliyetleri dışında 
kalmaktalar. Çalışmak için Avrupa’ya giden Müslümanlar 
aynı zamanda kendi vatanlarına sıkça para göndermek-
teler. Dil, faiz sorunu ve para transferi konusunda sıklıkla 
sorun yaşayan Müslümanlar ne yazık ki kuşatıcı bir finan-
sal çözüme sahip değiller. Gerek Türk vatandaşlarımızın 
gerekse diğer ülke Müslümanlarının yaşadığı sorunlara 
bir çözüm getirmek, dünyanın en iyi katılım bankası olma 
vizyonumuzda bir adım daha ilerlemek ve en önemlisi 
de katılım bankacılığını küresel anlamda geliştirmek 
amacıyla Albaraka Türk olarak Avrupa’da şubesiz ve ta-
mamen dijital katılım bankacılığı hizmetleri vereceğimiz 
“insha” projemizi başlattık. insha ile katılım bankacılığı 
ve bankacılıkta dijitalleşme konusunda edindiğimiz be-
ceri ve tecrübeyi Avrupa’ya taşıyarak her iki konuda da 

Avrupa’nın Dijital Katılım Bankası:

insha Almanya’nın en merkezi yerinden 
kırsal alanına kadar herkese kolaylıkla 
birkaç dakika içinde hesap açma 
imkânı sunuyor.

DOSYA
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hem ülkemizi hem de katılım bankacılığını ileri noktalarda 
temsil edeceğimizi düşünmekteyiz.

insha ne tür bir hizmet verecek?
insha, Almanya Merkez Bankası Bundesbank’tan gerekli 
lisansları almış bir finansal teknoloji şirketi olan solaris-
Bank AG’nin altyapısını ve bankacılık lisansını kullanarak 
modüler bir yapı ile kıta Avrupa’sında katılım bankacılığı 
hizmetleri verecek bir platform bankacılığı hizmetidir. Bu 
bankacılık hizmetimizin ilk aşamasında sadece hesap 
açma, hesap yönetme, ödemeler ve para transferi gibi 
temel bankacılık hizmetlerini vereceğiz. Sonraki aşama-
larda katılım bankacılığının temel ürünlerini de sisteme 
dâhil edeceğiz. Nihai aşamada ise bankacılık lisansını 
alarak tam anlamıyla katılım bankacılığına geçmeyi plan-
lıyoruz. insha Almanya’nın en merkezi yerinden kırsal 
alanına kadar herkese kolaylıkla birkaç dakika içinde he-
sap açma imkânı sunuyor. Fiziksel evrak ve şubeye git-
me gibi bir zorunluluğu ortadan kaldırıyor. Farklı kitlelere 
kendi dilinde bankacılık hizmeti sunuyor. Müşterilerimize 
çoğu bankacılık işlemini ücretsiz, bir kısmını da rekabetçi 
fiyatlarla sunacağız. Bunlar başlı başına müşterilerimiz 
için önemli bir değer iken, müşterilerimizin finansal ihti-
yaçlarına ve alışkanlıklarına odaklanan yeni ürünler de 
geliştirmeye devam edeceğiz. 

Müşterilerimizin kendilerine hedefler koyabileceği ve bu 
hedef doğrultusunda birikimler yapabileceği akıllı kişisel 
finans yönetimi modülleri de geliştiriyoruz. Onların finan-
sal ihtiyaçlarına cevap vermek için mikro murabaha ve 
katılım hesabı ürünleri üzerindeki çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden vere-
ceğimiz hizmet sadece finansal işlem bazlı olmayacak. 
Aynı zamanda Müslümanların orada ihtiyaç duyduğu 
namaz hatırlatıcı, mescit haritası, zekât hesaplayıcı gibi 
farklı ve çeşitli hizmetler de verilerek ihtiyaç duyulan tüm 
dillerde bir nevi platform bankacılığı hizmeti sunulacak. 
insha aslında bir dijital bankacılık hizmetinden çok daha 
fazlası. Hedef kitlesinin sadece finansal alışkanlıklarına 

değil günlük yaşamına da odaklanan bir dijital yol arka-
daşı. Gerekli zemin hazırlandıktan sonra katılım banka-
cılığı ilkeleri ile uygun bir biçimde tüm katılım bankacılığı 
hizmetlerini de vereceğiz. Böylece tespit ettiğimiz soruna 
karşı kuşatıcı bir sosyo-finansal çözüm getirmeyi amaç-
lıyoruz.

insha’nın ayırıcı vasıfları nelerdir?
insha Avrupa’da İslami ilkelere uygunluk hususunda ilk 
dijital bankacılık hizmeti olma özelliği taşıyor. Müşterileri-
mizin faiz hassasiyetini önem listemizde en başa koyduk. 
insha’ya yatırılan fonların faizsiz ve İslami işlemlerde kul-
lanılacağını ayrıca vurgulamak istiyorum. insha ile Türki-
ye’de katılım bankacılığında da bir ilki gerçekleştiriyoruz. 
Tamamen dijital süreçler ve dijital ürünlerden meydana 
gelen insha, Türkiye’de doğup Almanya’da faaliyet gös-
terecek olmasıyla da katılım bankacılığı için apayrı bir 
yere sahip. Katılım bankacılığının yurt dışında ATM ya 
da şube gibi fiziksel temas noktaları ile sınırlanmayacak 
olması ve Berlin’in merkezinde de Dortmund’un bir kö-
yünde de yaşayan kişilerin katılım bankacılığı ile tanışa-
bilmesini sağlaması insha’yı sektörde çok farklı bir yerde 
konumlandırıyor.

insha konusundaki vizyonunuz nedir?
Avrupa’nın en iyi dijital katılım bankası olabilmek. Bu 
doğrultuda Almanya’nın ardından yapacağımız fizibilite-
ler ve oluşan talepler neticesinde Avrupa’nın en yüksek 
Müslüman nüfusuna sahip olan ülkelerde faaliyete başla-
mak için gerekli aksiyonları alacağız. insha Albaraka Türk 
markasının gücünden yararlanırken insha’nın kazanımla-
rı da Albaraka Türk’ün değerlerine değer katacaktır.

insha Avrupa’da İslami ilkelere 
uygunluk hususunda ilk dijital 

bankacılık hizmeti olma özelliği 
taşıyor.
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S
olarisBank, bankacılık servisini platform üze-
rinden sunan Berlin merkezli bir FinTech şirketi 
ve insha projesinin üzerine inşa edildiği BAAS 
modelinin Avrupa’daki ilk örneği olma özelliğini 

taşıyor. Sizler için solarisBank örneğini Marco Wenthin 
ile konuştuk. 

solarisBank fikri nasıl ortaya çıktı?
FinTech şirketlerin kurulmasına yardımcı olan FinLeap ile 
fikrimiz gelişti. Birçok FinLeap girişimcisi ürünlerini geliş-
tirebilmek için bir bankanın ortaklığına ihtiyaç duyuyor. 
Geleneksel bankaların sunduğu servislerin eksikliklerini 
yeni anlamaya başladık ve dünya çapında teknolojik or-
taklığa odaklanmış bir tek banka bulunmuyor. Bu ihtiya-
cı fark ettikten sonra kendi amaçlarımız doğrultusunda 
bankacılık lisansı alabilmek için harekete geçtik. Sadece 
FinLeap şirketlerine ya da FinTech girişimlerine değil, bir 
bütün olarak dijital ekonomiye modüler bankacılık servisi 
sağlayacak girişimci ve modern bir teknoloji platformu 
yaratmak istedik. Bu bizi bir bankadan çok daha fazlası 
yaptı. Bir teknoloji şirketi olarak solarisBank, işletmenizin 

ihtiyacını tam olarak karşılayabileceğiniz API modülleri 
gibi servislerle tamamen yeni bir bankacılık servisi su-
nuyor. 

solarisBank tam olarak nasıl çalışıyor?
solarisBank, Almanya ve Avrupa mevzuatı tarafından 
yetkili, tam bankacılık lisansına sahip bir bankacılık 
platformu. Burada bankacılığı şirketlerin kendi finansal 
ürünlerini kendilerinin oluşturabilecekleri bir servis ola-
rak sunuyoruz. Biz bu yaklaşıma B2B2X diyoruz: Biz bir 
platform sunuyoruz (B), bu platformda bizim partnerle-
rimiz ve diğer işletmeler var (B), burada kendi finansal 
servislerini inşa ediyorlar ve bizim API uygulamamızı ve 
mevzuata uygun lisans şemsiyemizi kullanarak kendi 
müşterilerine sunuyorlar, bunlar bireysel müşteriler ya da 
işletme müşterileri olabilir (X). Diğer FinTech şirketler ve 
e-ticaret ya da karşılaştırma portalları gibi dijital şirketlerle 
beraber bankaları ve kurumsal yapıları da destekliyoruz. 
Bu yapıların hepsi, kendi modern banka ürünlerini yara-
tabilecekleri, teknolojik olarak gelişmiş, mevzuat olarak 
uygun ve girişimci bir partner arıyorlar. 

BANKA PROJESİ
insha: Yenilikçi Bir

insha, Albaraka markası ve önyüzüyle, solarisBank’ın sağladığı altyapıyı 
kullanarak günümüz bankacılığının en güzel örneğini sunuyor. 

DOSYA
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Ürünleriniz hangi sorunlara çözüm oluyor?
Ölçeklenebilirlik, odaklanma ve piyasa zamanlamasında 
işleri daha kolay hâle getiriyoruz. Bir teknoloji dehası olan 
API uygulamamız, mühendisleriniz için daha az karmaşık-
lık, sisteminiz için hızlı ve direkt entegrasyon sağlıyor. Ban-
ka lisanslı bir teknoloji şirketi olduğumuzu söylerken bunu 
akıllı pazarlama tekniği olarak yapmıyoruz, gerçekten hızlı 
hareket ediyoruz ve teknoloji dünyasının en iyilerine yatırım 
yapıyoruz. Müşterilerinize ek bir servis önermek isterseniz, 
bunu kolayca araç kutumuzdan sağlayabilirsiniz. Eğer 
araç kutumuzda olmayan bir şeye ihtiyaç duyarsanız, API 
aracılığıyla size üçüncü parti güvenilir servisler önerebiliriz. 

Startup’ınızı neden Berlin’de başlatmaya 
karar verdiniz?
Berlin, Almanya’daki hatta belki Avrupa’daki, teknoloji şir-
ketleri ve startupları için ana merkez niteliğinde. Kesinlikle 
mükemmel bir lokasyon ve başka herhangi bir yere yerleş-
meyi düşünmedik. FinTech ekosistemi istikrarlı bir şekilde 
büyüyor ve Berlin merkezli N26, Raisin ve FinLeap gibi 
şirketlerle beraber yıllar içinde gittikçe daha fazla popüler 
oluyor.

solarisBank’ın iki yıllık yolculuğundan 
memnun musunuz?
Bugün olduğumuz yerden mutluyuz. solarisBank’ı ilk 
sunduğumuzda “Platform Bankacılık” konseptini ileri 
sürmüştük ve bunu gerçekleştirdik. Sıfırdan bir banka-
cılık platformu inşa etmek zorlu olsa da çok değerli bir 
süreç. Geçtiğimiz iki senede 65 iş ortağı ve 95 milyon 
avronun üzerinde yatırım kazandık. En önemlisi, çok il-
ham verici bir iş ortamı oluşturduk. 170 tane birbirinden 
yetenekli harika insanla bir takım oluşturduk. Bu gerçek-
ten çok tatmin edici. 

solarisBank’ın diğer girişimcilere ilham 
olduğunu düşünüyor musunuz?
Kesinlikle. Hem finTech hem bankacılık alanlarındaki fi-
nans öncülerini ve girişimcilerini, desteklemek istiyoruz. 
Bankacılık platformumuz bu gençlerin ezber bozacak fi-
kirlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacakları finansal 
yapıtaşlarını üretiyor. Eğer biz onlar için gerekli temel işleri 
hallederken, onların kendi işlerine daha fazla odaklanma-
larına yardımcı olabilirsek başarılı olmuşuz demektir.

insha hakkında neler söylemek istersiniz?
insha gibi yenilikçi bir banka projesinin parçası olduğu-
muz için çok mutluyuz. Bu proje bize çok önemli bir şeyi 
gösteriyor; günümüz bankacılığında, artık hiçbir girişimci 
bir projenin tüm bileşenlerini kendisi sağlamak zorunda 
değil. Ben her zaman “yapabileceğinin en iyisini yap ve 
işini iyi yapanlarla paylaş” derim. insha, Albaraka markası 
ve önyüzüyle, solarisBank’ın sağladığı altyapıyı kullanarak 
bunun en güzel örneğini sunuyor. 

M
arco W

enthin

solarisBank’ı ilk sunduğumuzda 
“Platform Bankacılık” konseptini 

ileri sürmüştük ve bunu 
gerçekleştirdik.

solarisBank Kurucu Ortağı ve  
Satış ve Pazarlam

a Sorum
lusu

DOSYA
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AVRUPA’NIN

İHTİYACI VAR
Katılım Bankacılığına

Avrupa genelinde katılım bankacılığı modeline yönelik algı ve tepki  
gayet olumlu yönde ilerliyor.

 KATILIM BANKACILIĞI UZMANI VE DANIŞMANI UĞURLU SOYLU 

DOSYA
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i
nsha projesinin danışmanlarından Uğurlu Soylu yıllar-
dır Almanya’da katılım bankacılığı üzerine çalışıyor. Al-
manya Kuveyt Türk katılım bankasının yöneticilerinden 
biri olarak Avrupa’daki ilk katılım bankasının açılması-

na öncülük etmiş olan Soylu, çeşitli üniversitelerde ders-
ler veriyor ve konuşmacı olarak konferanslara katılıyor. 
Avrupa İslami bankacılığı konusunda uzman olan Soylu 
ile bu konuda kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Avrupa’daki Müslümanlar, bankacılık işlem-
lerinde ne tür sorunlarla karşılaşıyorlar?   
Almanya’da yaklaşık 5 milyon Müslüman, yıllık 6 milyar 
avro tasarruf, yüz binin üzerinde şirket sayısı ve 60 milyar 
avro iş hacmi ile genel olarak mevcut bankacılık sistemi-
ne iyi derecede entegre olmuş durumda. Ancak birkaç 
nesilden beri Almanya’da yerleşmiş bulunan Müslü-
manların hassasiyetlerine uygun tasarruf ve fon ürünleri 
istenilen seviyede değil. Bu noktada Kuveyt Türk Bank, 
katılım bankacılık modelini oturtmaya çalışsa da bu mis-
yon tek bir kurumun yapabileceğinin çok daha üzerinde. 
Müslümanların Almanya’nın bir parçası olma arzularının 
en iyi göstergesi ev sahibi olmak istemeleridir ve şu an 
Müslüman kitle için en büyük ihtiyaç piyasa şartlarına 
uygun vade ve maliyete sahip konut finansmanıdır. Aynı 
şekilde camilerin yapım ve onarımı için sadece önümüz-
deki yıllarda takriben 500 milyon avro finansman ihtiyacı 
söz konusu olacaktır. Ayrıca zekât, kurban, hac, umre 
gibi hizmetlerde ve yardım organizasyonlarında kolay 
kayıt ve ödeme imkânı ile şeffaflık sağlayan akıllı uygula-
malara büyük ihtiyaç var. Yardım kuruluşları gibi STK’lar 
ve dernekler de kendilerine uygun bankacılık hizmetleri-
ni kolayca elde etmekte sıkıntı yaşıyorlar. Ayrıca Türkler 
50 yıldan daha fazla süre önce Almanya’ya göç etmiş 
olmalarına rağmen hâlen anavatan Türkiye’ye kolay, hız-
lı ve uygun maliyetli para havale etme imkânına sahip 
değiller. 

Sizce Almanya’da katılım bankacılığına ilgi 
ne durumda?
Özellikle son finansal krizden sonra etik kaygılar göze-
ten ve alternatif iş modellerine sahip bankalara karşı ilgi 
ivme kazandı. Bu bağlamda katılım bankacılığı da ilgi 
odağı oldu. Bu konudaki bilimsel araştırmalar, makale-
ler ve haberler bunu göstermektedir. Maliye Bakanlığının 
uluslararası alanda yapmış olduğu müspet yorumlar, 
Banka Denetim Otoritesi tarafından bu konuda düzen-
lenen konferanslar ve katılım bankacılığının reel sektöre 
yönelik pozitif etkisini birçok yetkilinin kabul etmiş olması 
bu müspet bakış açısını destekliyor.

Katılım bankacılığının Avrupa’da Müslüman 
olmayan müşteriler tarafından tercih edile-
ceğini düşünüyor musunuz?
Yukarıda da bahsettiğim sebeplerden dolayı katılım ban-
kacılığına ilgi sadece Müslümanlar tarafından olmuyor. 
Avrupa genelinde İslamofobi yaygınlaşmasına rağmen 
katılım bankacılığı modeline yönelik algı ve tepki gayet 
olumlu yönde ilerliyor. Katılım bankacılığının sistemsel 
avantajı ve reel sektöre olan katkısı özellikle Müslüman 

olmayan kitlenin çok ilgisini çekiyor. 

Almanya’da katılım bankacılığı özelinde sis-
temsel olarak bir sorunla karşılaşıyor mu-
sunuz?
Almanya, İngiltere ve Fransa’dan farklı olarak katılım ban-
kacılığı için özel bir mevzuat geliştirmedi. Ancak genel 
olarak mevcut yasal çerçeve katılım bankacılığı ürünleri 
için uygun bir ortam sağlıyor. Murabaha bazlı işlemlerin 
herhangi bir vergisel dezavantaj olmadan gerçekleşmesi 
mümkün. Dolayısıyla banka müşterinin istediği malı alıp 
satarken eklediği kâr üzerinden KDV vergisi ödemiyor. 
Bununla beraber tüketici koruma kanununun da katılım 
bankacılığının etik değerlerini desteklediğini söyleyebi-
liriz. Örneğin; katılım bankacılığında, satılan malın ga-
rantisi banka tarafından temin edilmeli veya müşteri mal 
alma sürecinde cayma hakkına sahip olmalıdır. Bu konu-
larda sorun yaşanmıyor. Ancak bu olumlu genel duruma 
karşın son dönemde kâr-zarar bazlı katılım hesaplarının 
mevduat sigorta fonuna dâhil edilmemesi bu ürünün ka-
bul görmesi açısından sıkıntılı bir süreç oluşabileceğini 
düşündürüyor.

insha projesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
insha projesi çok akıllıca bir girişim. Big Data, internet of 
things, dijitalleşme çağında geleceğin bankacılık modeli 
olan Fintech alanında bizzat aktif olmak doğru bir karar. 
Birkaç yıl içinde müşteri odaklı, kolay kullanılabilen, hızlı 
ve çözüm odaklı Fintech’ler özellikle bireysel bankacılık-
ta yaygınlaşacak ve belki piyasaya hakim olacaklar. Al-
baraka Garaj’dan sonra insha projesi doğal ve makul bir 
gelişme. Ayrıca girmenin daha önce mümkün olmadığı 
Almanya gibi önemli bir piyasaya, Albaraka Türk Fintech 
üzerinden setup ve yürürlük maliyeti çok daha az olacak 
şekilde, akıllıca giriş yapma imkanını sağlamış olmakta. 
Kolay, hızlı, makul fiyatlı ve müşteri odaklı çözümler su-
nulursa, mesela Türkiye seyahati yapan turistlere öde-
me kolaylığı, anında Türkiye havaleleri, STK’lara yardım 
kampanyaları dahilinde kolayca ödeme imkanları gibi, 
başarılı olacağı kanaatindeyim. 

DOSYA
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M  
inyatürün, anlatılanın anlaşılır hale gelmesi 
için kullanıldığını dile getiren Gülçin Anmaç 
aşk ile nakşediyor kâğıda sanatını. Anmaç ile 
minyatüre, sanata ve eğitmenliğe dair keyifli 

bir söyleşi gerçekleştirdik.

Öncelikle bize biraz Minyatür sanatından 
bahseder misiniz?
Minyatür sanatının altyapısı Türk resim sanatıyla, tek-
nikleri ise Türk İslam sanatlarında kullanılanlar ile aynı-
dır. Eskiden bu sanata tasvir sanatı, icra edenlere ise 
musavvir ya da nakkaş deniyordu. Bir dönem bu sanat 
dallarıyla kopukluk yaşandı. Yeniden tanımaya başladı-
ğımızda bu defa minyatürde batı terimlerini kullanmışız. 
Onlar, el yazması kitaplarda kullandıkları “minium” isimli 
renge bağlı süslemecilik yaptıkları için minyatür ismi ge-
lişmiş. Ama bence tasvir sanatı olarak da nitelendirilebilir 
ve kullanılabilir. 

Minyatür Osmanlı döneminde ve hatta öncesinde de 
el yazmalarında yaygın olarak görülmüş. Yazı itibarıyla 

SÜMEYRA ALTINOK

Minyatürün Yaratan’a eş koşmamak 
gibi bir duruşu var. Bu onu farklı 
çözümlemelere, tekniklere götürmüş. 
Gövdelemeden ve perspektiften 
uzaklaştırmış ve katmanlı bir okuyuşu 
getirmiş.

SANAT
Kendime Ulaşmaya 

Çalıştığım Yolda

Bir Araç
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Hamdım, piştim, yandım

Hz Ömer’in Kudüs’ü fethi ve şehrin anahtarını alışı

Karatay Kervansarayı
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hüsnühat kullanılmış ve değer verilen şeyler anlatılıyorsa 
tezhiplenmiş, yani süslenmiş. Eğer eser belge niteliğin-
deyse; savaş, tıbbi müdahaleler, mekanik vb. konular 
resmedilerek anlatılmaya çalışılmış. Tabii, kayıt cihazının 
olmadığı dönemlerden bahsediyoruz. Şöyle söyleyebili-
riz: minyatür sanatı, anlatılanın anlaşılabilir hâle gelmesi 
için kullanılıyordu. Tarihsel süreci incelerken, genelde el 
yazmaları üzerinden gidiyoruz. Bir örnek verecek olur-
sak, Kanuni Sultan Süleyman sefere çıktığında yanında 
o seferi gün be gün tutan yazıcıları, kâtipleri olduğu gibi 
menzil hareketlerini, otağların kurulmasını, geçilen yerle-
ri, savaş düzenini resmeden tasvir sanatçıları da vardı. 
Bu işle uğraşanlardan en meşhuru ise Matrakçı Nasuh 
Efendi. Padişah Matrakçı’yı da savaşlarda yanında gö-
türür yaşanılan olayları, mekânları resmetmesini isterdi. 

Daha eski kaynaklarda minyatürü yine  
yazmalarda mı görüyoruz?
İstilalar, savaşlar, sınır değişmelerini düşününce eski dö-
nemlerden elimizde daha çok objeler kalmış. Genelde 
10. yüzyıl sonrası el yazmaları görülüyor. Topkapı Sara-
yı’nda bulunan Varka ve Gülşah bir aşk hikâyesidir ve 
elimize ulaşan en eski yazma eser odur. Ondan önce de 
başka bir örneği olması muhtemel fakat bize ulaşama-
mış olma ihtimali yüksek. Bu özelliklerin yanında konuları 
da ayırıyoruz. Şehname geleneği var mesela. Sultanın 

yaşadığı dönemde onun hikâyesi anlatılıyor. Surnameler 
örneğinde ise, düğün törenleri ve şenlikler konu ediliyor. 
Bize o günkü sosyal hayatı, dönemin eğlence kültürü, 
elçi karşılama ritüelleri gibi spesifik konuları o kadar iyi 
anlatıyorlar ki. Böyle baktığınızda minyatürün birçok 
sosyal bilime, sanata ve tarihe hizmet eden bir yönü de 
oluyor.

Minyatürün en belirgin özelliği nedir peki?
Minyatür sanatıyla uğraşanların minyatür okumasını iyi 
anlamış olmaları gerek. Minyatürde anlatılmak istenen 
genellikle katmanlama yöntemiyle ele alınır. Aynı hikâye-
de farklı anlar, durumlar ve mekânlar bir arada ifade edi-
lir. Savaş sahnelerini örnek verelim. Tüm katmanlar farklı 
bir renkle gösterilir. En önde atının üzerinde savaşı yöne-
ten padişahı, arkada ise orduyu görürüz. Bu katmanlar 
farklı mekânları ifade edebildiği gibi, farklı zamanları da 
vurgulayabilir. Minyatürde perspektif anlayışının olma-
masının bir sebebi de bu. Eğer perspektif olsaydı, derin-
lik verilmesi gerekeceği için bu katmanlama yapılamaya-
caktı. Aynı hikâyenin içinde anlatılması zorlaşacaktı. Bu 
örnek üzerinden minyatür okumasını anladıysanız eğer 
size çok pencere açılıyor. Bunları aynı karede anlatması 
ve aslı gibi yapmaması minyatürün en belirgin özellik-
lerinden biri. İslam felsefesinden bakarsak yaratana eş 
koşmamak gibi bir duruşu var. Bu onu farklı çözümleme-
lere, tekniklere götürmüş. Gövdelemeden, perspektiften 
uzaklaştırmış ve katmanlı bir okuyuşu getirmiş. Gölgeyi 
yapmayacağı için tarama gibi bir yöntem geliştirmiş, çiz-
giye hapsetmiş. Bunu yapınca modern sanat normlarına 
yaklaşıyorsunuz aslında. Çünkü çağdaş sanat; her şeyin 
olduğu bir yerde, görünen bir şeyi nasıl farklı yapabilirim 
derdinde.

Sanat, sizi kendinize, kim 
olduğunuza döndürüyor ve 

derinleştiriyor.

Balat’ta erguvani gece

SÖYLEŞİ
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Sancak-ı Şerif Destimal-İ Şerif Töreni ve Topkapı Sarayı

Gerçek sanat eserleri her zaman dönemini 
aşıyor sanırım. 
Biz biraz modern insan ve modern dönem kirlenmesi ya-
şıyoruz. Çok fazla uyaran alıyoruz, dış dünya, internet vs. 
Bu kadar uyarıyı alınca hiçbir zaman kendi merkezinize 
dönemiyorsunuz. Sanat sizi kendinize, kim olduğunuza 
döndürüyor ve derinleştiriyor. Derinleştikçe dönüp sanatı 
ne için yaptığınızı soruyorsunuz. Ben hep sanatlara baş-
larken “ben bunu ne için yapıyorum” diye kendinize sorun, 
bunun cevabı varsa yapın derim. Sanat ciddi bir iş. Bir ki-
tap okuyacaksınız, bilgi birikiminiz olacak, sonra onlardan 
taşmanız olacak ki iş çıkacak. Bu arka planı hiç doldurmu-
yorsanız o zaman birinden bir şeyler alarak ilerliyorsunuz.  

Çalışmalarınızda daha çok eski kaynaklar-
dan mı besleniyorsunuz, güncel şeyler deni-
yor musunuz?
Birincisi projeler, ikincisi siparişler için çalışabiliyorsunuz. 
Bunların hepsi aslında bir egzersiz oluyor. Ben mesela, 
takı tasarımı, logo, amblem ve hatta afiş hazırlıyorum ama 
benim sanatımın doğrularını kullanarak yapıyorum. Bu 
üretim mekanizması sizi diri tutuyor. Sanatsal bir parça 
üretmek niyetindeyseniz muhakkak hissettiğiniz bir şey 
olmalı. Ben bulut da çizsem hissetmek istiyorum, dalga 
çizsem o su akıyor gibi hissetmek istiyorum. Çok farklı 
kaynaklardan besleniyorum. Bu bizim efsanelerimiz de 
olabilir, şehir hayatıyla ilgili bir şey de olabilir, mülteciler ile 
ilgili bir durum olabilir. Anlattığınız derinleştikçe işiniz daha 
sanatsal oluyor, katmanı artıyor. Okuyanın da biraz bilgili 
olması gerekiyor minyatürde. Sizin yaptığınızın karşılığının 
olması için karşıdakinin de o kadar incelemesi gerekiyor. 
Ben, tarihimizi sanatlarımızla uğraşmaya başladıktan son-
ra öğrendim. Demek ki bizim sanatlarımızda biraz bilgile-
necekseniz. Bununla da mesulsünüz. 

Siz sanata nasıl başladınız?
Ben kendimi keşfetmek, bu hayattaki var oluşumla ilgili 
cevapları bulmak adına sanata başladım. Bu yolda sanat 
benim için iyi bir rehber oldu. Kendime ulaşmaya çalış-
tığım yolda kullandığım bir araç, sanat. Amacım kendi 
doğruma, kendi yoluma ulaşmakla ilgili veya varlığımı his-
setmekle ilgili. Sonuçta bir derdimiz ve hayata dair hisset-
tiklerimiz var, onu ifade etmek bizi rahatlatan bir şey. Hoca-
lığa geç başlamış biri olarak, bu sanata başlama nedenim 
biraz da bilgi aktarımı ile ilgili. Ben kendi çabalarımla bir 
şeyleri anlamaya çalıştım ve bunu birilerine devredeyim 
derdindeyim, öğrendiklerim sadece bende mahfuz kal-
masın istiyorum. Çünkü bildiğini bildirmekle mükellefsin. 

Hocalıkta nasıl bir yol izliyorsunuz?
Sanatta bireysel ilerliyorsunuz. Bu kendinizle alakalı bir 
durum. Ben ilk derste öğrenciye, son dersin ne olacağı-
nı, o arada hafta hafta ne işleneceğini söylüyorum ve o 
bir yıllık programı da ona veriyorum. Alıp almaması, hızlı 
veya yavaş gitmesi, verimliliği öğrenciyle ilgili. Benim şan-
sım, entelektüel, minyatürü anlama açısından kafa yor-
muş ve iyi anlamış iki hocada yetişmem. Biri Cahide Kes-
kiner, diğeri ise Nusret Çolpan Hocalarım. Süheyl Ünver 
Hoca “bir sonraki nesil bizden fazla olması gerekir” der. 
Ben de daha sistemli anlatmaya çalışıyorum. Belki ben-
den sonraki öğrencilerim buna daha da ekleyecek. Böyle 
böyle belki kaybettiğimizin çok üstüne ulaşırız.

GÜLÇİN ANMAÇ KİMDİR?

1992 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal 
Antropoloji bölümünü bitirdi. Üniversite eğitimi sırasında 
aynı zamanda sanat tarihi ve resim dersleri aldı.
1994 yılında, Cahide Keskiner tezhip ve minyatür çalışma-
larına başladı. 
2001 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığının Cahide Keskiner 
başkanlığında düzenlediği Geleneksel Türk Süsleme Sanat-
ları Kursunu başarıyla bitirdi.
2001 yılında, minyatür çalışmalarına Nusret Çolpan ile 
devam etti, değerli hocasının 2008 yılındaki vefatına kadar 
sanat üretimi ile eğitimlerinde beraber çalıştı. 2011 yılında, 
Kadir Has Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Tezli Yüksek 
Lisans eğitimini “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunma-
sı” konusu üzerinde tamamladı. 

Birçok kıymetli eser ortaya çıkaran sanatçı halen sanat 
çalışmalarına devam etmekte ve Albaraka Sanat Akademisi 
ile beraber beş farklı kurumda minyatür dersleri vermektedir.

Kanuni Sultan Süleyman 
sefere çıktığında yanında 

menzil hareketlerini, otağların 
kurulmasını, geçilen yerleri, 

savaş düzenini resmeden tasvir 
sanatçıları var.

SÖYLEŞİ
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Manisa
Şehzadeler Şehri
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Manisa, Hititlerden Lidyalılara, Bizanslılardan Osmanlılara kadar pek çok devletin yerleşim merkezi olmuştur.
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İ
sminin büyük şehir manasına gelen “Magnesia” keli-
mesinden türediği düşünülen Manisa, tarihî dokusu, 
karmaşık şehir hayatından uzak sakin havası ve muaz-
zam tabiatıyla yaşanmaya ve görülmeye değer şehirle-

rimizden biri. Tarihte birçok devletin hâkimiyeti altında gir-
miş olan şehirde MÖ 2000’li yıllara ait antik şehir kalıntıları 
bulunuyor. Osmanlılar zamanında önemli merkezlerden 
biri olan şehir bir süre şehzade sancağı olma imtiyazına 
sahip olmuş. Merkezde ve ilçelerinde çok sayıda tarihî 
eser barındıran Manisa, ayrıca Mimar Sinan’ın Ege Böl-
gesi’ndeki tek eseri olan Muradiye Camii’ne de ev sahip-
liği yapıyor.  Muradiye Camii, süslemeleri ve işçilikleriyle 
Türk süsleme sanatının nadide bir örneğini sunuyor.

Geçmişten gelen şifa: Mesir Macunu
Manisa’nın en önemli tarihî miraslarından birisi de şüp-
hesiz dünyaca ünlü Mesir Macunu. Baharın başlangıcı 
olarak kabul edilen Nevruz’da Manisa’da 478 yıldır Mesir 
Macunu Festivali ile bir gelenek yaşatılıyor. UNESCO’nun 

İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde de 
yer alan Mesir Macunu, düzenlenen festivalle halka dağıtı-
lıyor. Birçok hastalığa şifa kaynağı olarak bilinen Mesir Ma-
cunu’nun tarihi çok eskilere dayanıyor. MÖ 3000’li yıllarda 
Sümerliler zamanında, buna benzer macunların yapıldığı 
düşünülse de bugün yaygın olan formuna 16. yüzyılda 
Merkez Efendi sayesinde ulaştığı söyleniyor. Rivayetlere 
göre Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan bir 
hastalığa yakalanır ve hekimler çare olamaz. Bunun üze-
rine o sırada Manisa’da bulunan ve Hafsa Sultan’ın inşa 
ettirdiği Sultan İmarethanesinin ve Bimarhanesinin başına 
Sultan tarafından görevlendirilen ünlü âlim Merkez Efen-
di’ye durum bildirilir. Merkez Efendi günlerce uğraşarak 
41 çeşit baharatla bir macun hazırlar. Bu macun saye-
sinde şifa bulan Hafsa Sultan, macunun her sene bahar 
başlangıcında tüm halka dağıtılmasını ister. Böylece in-
sanların bir yıl boyunca soğuk algınlığı ve böcek ısırığı gibi 
çeşitli hastalıklardan emin olacağını düşünür. 

Geleneksel bir şölen
İnsan sağlığına faydaları yanında Mesir Macunu, önemli 
bir kültürel miras olarak günümüze aktarılıyor. Çok uzun 
zamandır süregelen etkinlik, hâlâ Manisa halkı için öne-
mini koruyor. Festival günü binlerce insan Manisa’nın 
meydanında, Sultan Camii önünde toplanıyor ve saçılan 
Mesir Macunlarını yakalamaya çalışıyor. Her yıl yaklaşık 
altı ton mesir macunu halka dağıtılıyor. Festivale katılanlar 
saçılan macunları yakalayabilmek için birbirleriyle yarışı-
yor. Bazıları ağaçların ve direklerin tepesine çıkıyor bazıla-
rı şemsiyelerini ters çevirerek yakalayabilecekleri en fazla 
macunu yakalamaya çalışıyor. 
Bunun yanında Hafsa Sultan’ın, Merkez Efendi’ye berat 
verme töreni kostümlü oyuncular tarafından canlandırılı-
yor, halk oyunu gösterileri ve kortejler düzenleniyor. Büyük 
bir coşkuyla baharın gelişi kutlanıyor. 

41 çeşit baharattan yapılıyor
Şu an doğada Merkez Efendi’nin kullandığı kırk bir çeşit 
baharatın hepsi bulunamasa da anason, zencefil, kakule, 
karabiber, karanfil gibi birçok şifalı bitki kullanılarak Mesir 
Macunu hâlen aslına uygun şekilde üretilmeye çalışılıyor. 

SEYAHAT

Manisa Mesir Macunu,  
UNESCO’nun İnsanlığın Somut  

Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde  
yer alıyor.

Sultan Camii

Manisa lalesi
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Albaraka Türk Manisa Şubesi
Albaraka Türk Manisa Şubesi, 2007 yılının Temmuz ayın-
da faaliyete başladı. Şube şehrin oldukça merkezi cad-
delerinden birinde bulunuyor. Dört kattan oluşan şube 
binasında, Şube Müdürü Selman Alemdar liderliğinde 12 
personel bir güvenlik görevlisi ve bir yardımcı personel 
hizmet veriyor. Satış Servisi Oğuzhan Binici, Fuat Yüksel, 
Özden Ilgın, Semih Gökmen, Abdurrahman Akgün ve Ay-
kut Aydın’dan; Operasyon Servisi Ali Ercüment Aydoğan, 
Serkan Özler, Cihan Zeybek, Alper Nurel ve Ramazan 
Kızıl’dan oluşuyor. Birol Bulak güvenlik görevlisi, Aysun 
Kayrak yardımcı personel olarak görevine devam ediyor. 

Manisa merkezde bulunan ve beş bölümden oluşan or-
ganize sanayi bölgesinin yanında Akhisar, Turgutlu ve Sa-
lihli gibi ilçelerde bulunan organize sanayi bölgeleri saye-
sinde, Manisa Şubesi’nin müşteri portföyünde kurumsal 
ticari firmalar ve bu firmalara tedarikçilik yapan KOBİ hüvi-
yetindeki firmalar bulunuyor. Ayrıca Akhisar ilçesinde zey-
tin üretimi ve Turgutlu, Salihli ve Alaşehir bölgesinde üzüm 
üretimi yapan firmaların çokluğu, tarım sektöründen de 
oldukça fazla sayıda müşteriye ulaşılmasına zemin sağ-
lıyor. Şube Müdürü Selman Alemdar Manisa bölgesinin 
tam bir sanayi ve tarım şehri olarak göz önüne alınması 
gerektiğini belirtirken, bunların dışında garantörlük limitleri 
sayesinde inşaat sektörü ve konut finansmanı işlemlerin-
de kayda değer bir yol aldıklarının altını çiziyor. Alemdar, 
iş imkânlarının fazlalığı ve konumu sebebi ile çok göç alan 
Manisa’nın, homojen yapısını kaybetmiş olduğunu ve bu 
durumun şube müşteri portföyünün de oldukça farklı yapı 
ve kültürlerdeki kişilerden oluşmasına sebebiyet verdiği-
ni dile getiriyor. Selman Alemdar, “Şube personelimizin 
temel amaçlarından biri de farklı hassasiyet ve değer 

yargıları olan müşterilerimize uygun şekilde yaklaşarak 
hem onların sempatilerini kazanmak hem de Albaraka 
Türk’ün insana verdiği değeri vurgulayarak bankamız 
imajına katkıda bulunmaktır.” dedi. Çalışanlarıyla yakın-
dan ilgilenen Alemdar ayrıca “Personelimiz aralarındaki 
samimiyetin artması ve daha huzurlu bir çalışma ortamı-
nın sağlanması adına, mesai saatleri dışında da sık sık 
görüşmekte, her hafta düzenli olarak sportif faaliyetlerde 
bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

SEYAHAT

GEZİLECEK YERLER

Manisalılar tarafından “Manisa Tarzanı” olarak tanınan, 
şehrin yeşil görünümünde büyük emeği olan ‘’Yeşil Aşığı’’ 
Ahmet Bedevi’yi anlamadan, yaşadığı yer olan Manisa Spil 
Dağı eteklerindeki kulübesini görmeden Manisa’dan ayrılma-
mak gerekiyor.
Manisa’da Spil Millî Parkı, Ağlayan Kaya, Sardes Antik Kenti, 
Sultan Camii, İvaz Paşa Camii, Saruhan Bey, Yedi Kızlar, 22 
Sultanlar Türbeleri, Darphane, Molla Şaban Sıbyan Mektebi, 
Tıp Tarihi Müzesi, Mevlevihane, Yeni Han, Rum Mehmet 
Paşa Bedesteni, Manisa Kalesi ziyaret edilmesi gereken 
yerler arasında yer alıyor.

Manisa, Mimar Sinan’ın Ege 
Bölgesi’ndeki tek eseri olan 

Muradiye Camii’ne de ev sahipliği 
yapıyor.  Kurşunlu Han
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K
urulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk 
anlayışıyla kültür, sanat ve yayıncılık anlamında 
önemli işlere imza atan Albaraka Türk, 2018 
itibarıyla bu faaliyetlerini kurumsal bir çatı al-

tında toplamaya karar verdi. Albaraka Türk, söz konu-
su faaliyetlerini daha disiplinli bir şekilde yürütebilmek 
için Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş adında yeni 
bir şirket kurdu. Hâlihazırda kültür ve sanat faaliyetlerini 
devam ettiren Albaraka Türk, söz konusu şirketle Türki-
ye’nin kültür dünyasında etkin rol oynamayı hedefliyor. 
Yayıncılık alanında da faaliyet gösterecek olan kurum, 
Türkiye’de İslami bankacılık alanında literatür eksikli-
ğinin farkında. Bu doğrultuda şirket, öncelikli olarak iş, 
yönetim ve finans konularında eserler vermeyi planlıyor. 
Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık, ilk yıllarında İslami 

bankacılık literatürünü besleyerek kaynak ihtiyacını kar-
şılamayı, sonrasında ise çocuk kitapları, edebiyat, tarih 
gibi farklı alanlarda eserler vermeyi hedefliyor. Hedefleri 
doğrultusunda Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık, ya-
yınladığı yüksek kalitedeki kitaplarla adından söz ettiren 
bir yayınevi olma amacında.

KÜLTÜR SANAT
ALBARAKA

Yayıncılıkta Yeni Yüz:

Albaraka Türk, ticari kaygılardan uzak, 
sosyal sorumluluk anlayışı ile Albaraka 
Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. adında 
bir iştirak şirketi kurdu.



Albaraka Türk Genel Müdürü 
Melikşah Utku

ŞİRKET
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Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Şirketi 
yapacağı faaliyetlerle kültürümüze katkı 
sağlamayı hedefliyor.

Albaraka Kültür 
Sanat ve Yayıncılık 
Şirketi Kuruldu

Albaraka Türk Katılım Bankası olarak 
kültür ve sanat alanında, toplumun 
değerlerini yüceltmek adına yapacağımız 
her katkıyı çok anlamlı buluyoruz. Biz, 
medeniyet inşa ettiğimizin bilincindeyiz. 

Bir ülke için kültür ve sanat faaliyetlerinin, bankacılık 
ve finans alanlarındaki çalışmalar kadar vazgeçilmez 
ve değerli olduğunu düşünüyoruz. 

Geçmişte bu çalışmalarımızı Kurumsal İletişim 
Müdürlüğü altında yapıyorduk fakat kültür ve sanat 
çalışmalarının tali bir iş olmadığını, kurumsallaşarak 
başlı başına bir iş kolu hâline gelmesi gerektiğini 
düşünüyorduk. O yüzden bağımsız bir iştirak şirketi 
kurduk. Burada yapacağımız faaliyetlerle kültürümüze 
katkı sağlamak adına güçlü bir ses verme niyetindeyiz.

Bilindiği üzere uzun yıllardır devam eden ve alanında 
iddialı olduğumuz sanatsal faaliyetlerimiz var. Hat 
sanatı dendiği zaman bugün akla ilk gelen adreslerden 
birisi Albaraka. Yayıncılık alanında da şimdiye kadar 

bazı çalışmalarımız oldu. Ancak bu alanda Türkiye’nin 
güçlü sermayesi olan kurumsallaşmış yapılara ihtiyacı 
olduğu kanaatindeyiz. Değerlerimizi gelecek nesillere 
aktarmanın ve kalıcı olmanın yazılı kültür ve kitaplarla 
mümkün olacağını biliyoruz. Bu sebeple Albaraka’nın 
ve müşteri kitlesinin hissiyatına tercüman olup temel 
değerlerine sahip çıkacak bir yayınevi olma arzusuyla 
yayıncılık konusunda da ciddi bir adım atmış 
bulunuyoruz.

Türkiye’de bu işi hakkıyla yapan kurumsallaşmış bazı 
yayınevleri bulunuyor; fakat genel olarak ülkedeki 
yayıncılık sektörünün direkt satış odaklı olduğunu 
görüyoruz. Sektördeki sıkıntılar sebebiyle birçok 
yayınevi şirketlerini ayakta tutmak adına satış rakamı 
yüksek olacak kitaplar üzerinde durmak durumunda 
kalıyor. Böyle bir ortamda biz Albaraka Türk olarak 
ticari reflekslerden ve kaygılardan uzak, sosyal 
sorumluluk anlayışı ile yürüyen bir yayıncılık şirketi 
kurmayı uygun gördük.
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Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık olarak 
yüksek kalitedeki kitaplarla adından söz 
ettiren bir yayınevi olma amacındayız.

Albaraka Kültür 
Sanat ve Yayıncılık 
Ses Getirecek

Albaraka Türk olarak kültür ve sanat 
alanında, Türkiye’nin ve dünyanın farklı 
yerlerinde dikkat çeken çalışmalara 
imza attıktan sonra bu faaliyetlerimizi 
daha kurumsal ve disiplinli bir şekilde 

yürütmek adına “Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık 
A.Ş” adında yeni bir şirket kurduğumuz haberini 
değerli okuyucularımıza vermekten mutluluk 
duyuyorum. 
Türkiye’de hat sanatı özelinde akla gelen en 
uzun soluklu ve kapsamlı organizasyon Albaraka 
Türk’ün düzenlediği uluslararası hat yarışması. 
Aynı zamanda günümüzde hat sanatı eserlerini 
barındıran en zengin koleksiyon Albaraka Türk’e 
ait. Üstelik koleksiyonumuzdaki eserler Amerika, 
Küba, Macaristan, Polonya, Almanya ve İngiltere gibi 
birçok farklı ülkede sergilendi. Bu koleksiyonumuz 
Şubat 2018’den itibaren her ay farklı bir ilde olmak 
üzere Türkiye’de de sergilenmeye devam ediyor. 
Kurumumuzun kültür ve sanat çalışmaları arasında bir 
sanat akademisi ve galerisi de bulunuyor. Klasik Türk 
İslam sanatlarını yaşatmak ve sanatçıları desteklemek 
amacıyla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Kültür Merkezi içerisinde açılan Albaraka Sanat 
Akademisi ve Galerisinde her ay bir sergi düzenleniyor, 
beş farklı sanat dalında dersler veriliyor. Bu akademi 
ve galeri ile amacımız; yeni sanatçılar yetiştirmek, 
sanatlarımızı hakkıyla gelecek nesillere miras 
bırakabilmektir. 

Yayınlarımız
Albaraka Türk bünyesinde şu ana kadar yapılan 
yayınlar arasında prestij kitapları, çocuk yayınları ve 
ayrıca süreli yayın olarak Bereket dergisi bulunuyor. 
Özellikle prestij kitaplarımız, kendi hedef kitlesinde 
çok ses getirdi. Örneğin, prestij yayınlarımızdan 
Hicaz Demiryolu fotoğraf albümü, İsrail’deki Herzl 
Müzesinde sergilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
söz konusu albümde bulunan fotoğrafları 2006 
yılında Şam’da düzenlenen İstanbul Günleri Etkinliği 
için Şam Tren İstasyonunda sergiledi. Ümit Meriç’in 
Şehirlerin Sultanı İstanbul ve Lütfü Şeyban’ın Endülüs 
kitapları da yoğun ilgi gören prestij kitaplarımız 
arasında yer alıyor. Bundan sonra da yeni şirketimizin 
yayınlayacağı yüksek kalitedeki kitaplarla adından söz 
ettiren bir yayınevi olma amacındayız. 

ŞİRKET

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı  
Hasan Altundağ
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Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. Genel Müdürü 
Ekrem Şahin

Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık  
yeni projelerle ve yayınlayacağı kitaplarla 
kültür dünyasına katkı sağlayacak.

Kültür Dünyamıza
Katkı Sağlayacağız

Albaraka Türk’ün kültürümüze ve 
değerlerimize verdiği kıymetin bir 
göstergesi olan Albaraka Kültür Sanat 
ve Yayıncılık iştirak şirketi yayıncılık 
ve sanat olmak üzere iki temel alanda 

çalışmalar yapacak. 
Bilindiği üzere, Türkiye’de hâlihazırda ciddi çalışmalar 
yapan yayınevlerine sahip bankalar mevcut. 
Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık olarak bizim 
hedefimiz ise onların seviyesine ulaşmak değil; çıtayı 
oraya koymak ve o noktadan bir yere ulaşmak. Bu 
hedeflerimiz doğrultusunda yapacağımız yüksek 
nitelikli ve kaliteli yayınlarla Türkiye’deki ve dünya 
çapındaki kitap fuarlarında stantlarımızla yer almayı, 
kitabevleri açmayı hedefliyoruz. Albaraka Yayıncılık 
olarak ilk iki sene iş, yönetim ve finans kitaplarına 
odaklanacağız. Bu başlıklar altında uzmanlaştığımız 
iki senenin sonunda, çocuk kitaplarıyla yayıncılık 
hayatımıza devam etmek istiyoruz. Sonrasında ise 
tarih ve edebiyat gibi konularla çeşitliliğimizi artırmayı 
hedefliyoruz. 

Şirketimiz yayıncılık faaliyetlerinin yanında şimdiye 
dek Albaraka Türk çatısı altında yürütülmüş 
olan Klasik Türk İslam sanatları faaliyetlerini de 
genişleterek sürdürmeyi amaçlıyor. Bu çalışmaların 
bir kolu Albaraka Sanat Akademisinde hat, 
tezhip, ebru, minyatür ve ney alanlarında devam 
eden sanat dersleri, bir diğeri ise her ay farklı bir 
ilimizde gerçekleşen ve Albaraka Türk Hüsnühat 
Koleksiyonunu ziyaretçilerle buluşturduğumuz 
Kalemin Bereketi sergileridir. Ülke içinde yaptığımız 
sergiler haricinde koleksiyonumuzu dünyanın farklı 
yerlerinde de sanat meraklılarıyla buluşturmaya 
devam ediyoruz. Bunların yanında on beş yıl önce 
ilkini gerçekleştirdiğimiz “Uluslararası Hat Yarışması” 
üç yılda bir olmak üzere düzenlenmeye devam edecek. 
Beşinci ve son yarışmamızın sonuçları ise nisan ayında 
açıklandı. 

Şimdiden sonra da var olan sanat faaliyetlerimizle ve 
yeni projelerimizle, yeni yayınlayacağımız kitaplarla, 
kültür dünyamıza katkı sağlamaya devam edeceğiz. 

ŞİRKET



Haluk Erkmen, “Değer Katan İkili reklam filmi 
ile hem değerlerimizi korumayı hem de hedef 
kitlemizi genişletmeyi amaçladık.”

Aktif,
Dinamik,
Genç

Puck Global Kreatif 
Direktörü 
Haluk Erkmen
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A lbaraka Türk’ün yeni reklam kampanyası 
“Değer Katan İkili”, senaryoları ve çekim 
kalitesiyle büyük beğeni topluyor. Uzun 
soluklu bir proje olması hedeflenen 
kampanya büyük oranda Albaraka 

Türk’ün teknoloji ve dijitalleşme alanında yaptığı 
atılımlara dikkat çekiyor ve bankanın yeni çıkan 
ürünlerini tanıtmayı amaçlıyor. Dijitalleşmeye yaptığı 
vurgunun yanında, Albaraka’nın değerlerimize 
verdiği önemin de altını çiziyor. Kampanyanın fikirsel 
altyapısını ve amacını Albaraka Türk Genel Müdür 
Yardımcısı Hasan Altundağ ve Puck Global Kreatif 
Direktörü Haluk Erkmen ile konuştuk.

Haluk Bey, Değer Katan İkili reklam filminin fikri 
nasıl ortaya çıktı?
Reklam filmi hassas bir terazi üzerinde aslında. 
Hem değerlerimizi koruma hem de hedef kitlemizi 
genişletme amaçlı bir reklam kampanyası düşündük. 
Katılım bankacılığı müşterisinin ötesinde, 
konvansiyonel bankacılık hizmetleriyle ilgilenen 
insanların da ilgisini çekmesini istedik. Şimdi özellikle 
Garaj’ın da açılmasıyla teknoloji üreten bir banka 
olduk ve bunu vurgulayan bir şeye ihtiyacımız vardı. 
Aktif, dinamik, genç bir banka olduğumuzu nasıl 
gösterebiliriz dedik. Biz reklamcı olarak insanların 
ilgisini çeken, birtakım klişeleri, iç görüleri ele alırız. 
Buradan yola çıkınca da aklımıza polisiye ve macera 
türü filmler geldi. İnsanlar bu filmlere çok aşina ve bu 
filmlerde hep ikililer vardır. Biri genç ve dinamiktir, 
diğeri de yaşlı ve bilgedir. Bu klişeden yola çıktık. 
Genç olan günümüz teknolojisini temsil ediyor. Artık 
hayatımız dijital ortamlarda geçiyor, dijital platformlar 
gün geçtikçe artıyor, yetişmekte zorlanıyoruz. Bunlara 
yetişebilen, dinamik bir karakter olsun dedik. Bundan 
önce yapılan araştırmalarda Albaraka’nın 40 yaş üstü 
yetişkin bir müşteri portföyü olduğunu gördük. Aynı 
zamanda bu müşterilere de hitap edecek, geçmişi 
bilen, yol yordam bilen, değerlere sahip çıkan bilge 
bir karakter olsun istedik. Dolayısıyla bu ikisinin 
birlikteliği, aynı zamanda çatışmasından beslenen 
bir reklam kampanyası oluşturduk. Çok uzun soluklu 
olacak bir proje bu. Açılış filminde iki tezat karakterin 
altyapısını yapmış olduk. Biri hareketli, paraşütle 
atlayan, zıplayan, her şeyi teknolojiye bağlayan bir 

karakterken, diğeri bu teknolojilere gayet ilgili ama 
daha temkinli davranan bir tip olarak karşımıza 
çıkıyor. İstediğimiz bundan sonrası için Albaraka’nın 
yeni ürünlerini ve teknolojik girişimlerini gösteren 
filmler yapmak. Aklımızda iki-üç sene devam edecek 
kadar fikir var. 

Yeni reklam filmine nasıl tepkiler aldınız?
Aldığımız geri dönüşler olumlu oldu. Özellikle 
prodüksiyon kalitesi hakkında güzel tepkiler alıyoruz. 
Değer Katan İkili’nin diğer reklam filmlerinden farkı 
çekimlerin stüdyoda yapılmamış olması. Çok zor 
teknikler kullanarak çektik ve aksiyon sahnelerinde 
dublör kullanmadık. Mesela, paraşütle atlama sahnesi 
Eskişehir’de çekildi, oyuncumuz gerçekten atladı. 
O yüzden filmlere çok emek verildi. Albaraka’nın 
ilk ödülü Kristal Elma’yı başka bir projeyle almıştık. 
İnşallah bu kampanyayla da ödül alabiliriz.

Bir müşteri olarak Albaraka’yla çalışmak 
hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Albaraka’nın da müşterileri inşallah Albaraka gibidir. 
Onlar da bizim kadar rahat çalışıyordur. Kişisel 
kariyerimde Türkiye’deki birçok bankaya baktım. 
Müşteri olarak açık ara en rahat çalıştığım banka 
Albaraka diyebilirim. İlk günden itibaren Albaraka’yla 

SÖYLEŞİ



“Değer Katan İkili konseptiyle iki karakter 
üzerinden metaforik olarak anlatmayı 
hedefliyoruz.” 

Değerlerle 
Hareket Eden 
Kurum: Albaraka

Albaraka Türk 
Genel Müdür 
Yardımcısı  
Hasan Altundağ

SÖYLEŞİ
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D eğerleriyle bankacılık yapan köklü 
Albaraka’yla, dijitali en iyi kullanan 
ve dijitalin değerlerini de oluşturan 
Albaraka’nın aynı bünyede bir araya 
gelişinin anlatıldığı Değer Katan İkili reklam 

filmini Hasan Altundağ’dan dinledik. 

Hasan Bey, Değer Katan İkili reklam filmi neyi 
hedefliyor?
Öncelikle “Değerlerinize Değer Katıyoruz” sloganı 
aslında bir anlayışı ve felsefeyi ifade etmek istiyor. 
Albaraka Türk özü itibarıyla değerler üzerinden 
bankacılık yapan bir kuruluş. Sadece faizsiz bankacılık 
alanında değil, personeliyle ve müşterileriyle olan 
ilişkilerinde, hayatın her alanında değerlerle hareket 
eden bir kurum Albaraka. Bunun yanında Albaraka, 
faizsiz bankacılığı Türkiye’ye getiren ilk katılım bankası 
olma özelliğini taşıyor. Konvansiyonel bankacılığın 
yüzyıllara dayanan geçmişine nazaran 33 senenin çok 
uzun olmadığı düşünülebilir, ancak faizsiz bankacılık 
tarihi içerisinde çok eski ve köklü bir geçmişi olduğunu 
söyleyebiliriz. Türkiye’de faizsiz bankacılığın hassasiyet 
noktaları Albaraka Türk tarafından oluşturulmuş, 
tabiri caizse katılım bankacılığı kültürünün temelleri 
Albaraka Türk tarafından atılmıştır. Bir yönüyle böyle 
ama diğer yönüyle, köklü olmak ve ilk kurulan banka 
olmak size tek başına değer katan unsurlar değil. 
Bugün de aynı öncü kimliği devam ettirmek gerekiyor. 
Günümüzde temel bankacılık işlemlerini anında ve 
hızlı bir şekilde yerine getirmek, evrak bürokrasisini 
ortadan kaldırmak, dijital bankacılık ihtiyaçlarını 
önceden görüp karşılamak çok anlamlı. Bu reklam 
kampanyası aslında bu anlattığım iki temel dinamiğin 
yansıması olarak düşünülebilir. Değerleriyle bankacılık 

çalışmayı çok sevdim. Sebebi hayalimdeki konkuru 
sağlamış olmaları. Ben konkur sistemini yanlış 
bulurum. Bence ajans konkurları işe alım süreci ile 
aynı şekilde olmalıdır. Bir ajans seçecekse müşteri, 
yaptığı işlerden yola çıkarak neler yapabileceğini 
zaten biliyor olmalı ve çalışacağı insanı tanımaya 
çalışmalıdır. Hayatımda ilk defa bu şekilde konkur 
düzenleyen markadır Albaraka. Çünkü bize, “Bugüne 
kadar yaptığımız işler zaten belli, ama beraber 
çalışacağımız için insan olarak sizi tanımak istiyoruz.” 

yapan köklü Albaraka’yla, dijitali en iyi kullanan 
ve dijitalin değerlerini de oluşturan Albaraka’nın 
aynı bünyede bir araya gelişini, Değer Katan İkili 
konseptiyle iki karakter üzerinden metaforik olarak 
anlatmayı hedefliyoruz.  

Peki, bu ikilinin maceralarını izlemeye devam 
edecek miyiz?
Elbette. Biz geçmişte de seksenler konseptiyle iki 
seneyi aşkın bir süre devam ettik. Bir ana hikâyenin 
etrafında karakterler oluşturarak, anlatmak 
istediğimizi en az yedi veya sekiz filmde anlatmayı 
seviyoruz. Bu yöntem süreklilik sağlıyor ve izleyenlerin 
zihninde vermek istediğimiz mesajı bir bütün hâlinde 
verebilmemize yardımcı oluyor. Bu yüzden yaklaşık üç 
sene devam edecek gibi görünüyor. 

dediler.Bunu ilk defa gördüm. Hayran olmuştum bu 
bakış açısına. Bugüne kadar da ilişkimiz çok güzel, 
uyumlu bir şekilde gitti. Bununla beraber çok saygılı 
bir müşteri. O yüzden çok rahat ve severek çalışıyoruz.
Aynı zamanda yaratıcılığa da çok açık ve buna her 
anlamda destek veriyor. Albaraka istiyor, bizim onun 
hızına ve beklentisine yetişmemiz gerekiyor. Genelde 
tam tersi olur. Albaraka’nın beklentisi çok yüksek, biz 
onu karşılamaya çalışıyoruz. Çok geniş bir perspektifi 
var.
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Y
azının başlığını “İnsanın Sürekli Oluş Hâli” diye 
de atabilirdim. Süreklilikte ara ara kopuşlar ol-
duğundan ve araya boşluklar girdiğinden, ‘’her 
anın’’ bu kopuşları ve boşlukları da ihtiva ettiğini 

düşünerek başlığı bilinçli olarak ‘’an’’ üzerinden değer-
lendirdim.

Hacı Bayram Veli Hazretleri,
“Çalabım bir şâr yaratmış, iki cihan âresinde
Bakıcak dîdâr görinür, ol şârın kenâresinde” diyor.

Genel bir bakışla insanı, daha özelde, tasavvufi bir bakış-
la ‘’kalbi’’ bir şehre benzetiyor. Bu gerçekten çok dikkat 
çekici, dikkat çekici olduğu kadar da anlamlı bir benzet-
medir. Çünkü bir medeniyet tasavvurunuz varsa; yaşanı-
labilir, hayatla iç içe, insanla bütünleşmiş, insana kendini 
açan şehirler inşa edebilirsiniz. Böyle bir idealiniz yoksa 
o zaman insana kendini kapatan, hatta insanı kuşatıp 

hapseden çok katlı binalar yükseltirsiniz sadece.

Hacı Bayram Veli’nin insanı ya da kalbi bir şehre benzet-
mesi, onun her daim inşa edilegeldiği (oluş halinde oldu-
ğu), doğumundan ölümüne kadar geçen zaman içinde, 
yapımının (inşasının) her an sürdüğü inancı noktasında 
önem arz ediyor. Bu insan denen varlık öyle bir şey ki 
doğumundan ölümüne sürekli bir oluş, insanı kâmile 
doğru bir yüceliş içinde olabileceği gibi aşağıların aşa-
ğısına doğru, esfeli safiline doğru da düşebilir. Burada 
dikkatimizi Asr suresine verebiliriz.

“And olsun asra ki muhakkak insan kat’î bir ziyandadır. 
Ancak iman edenlerle güzel amellerde (ve hareket) bulu-
nanlar, bir de birbirine hakkı tavsiye, sabrı tavsiye edenler 
böyle değil.”

Ayetin de işaret buyurduğu gibi her zaman negatifliğe 
meyilli olan insanın doğası tekâmüle, daha iyiye gidişe 
yani oluşa, olgunlaşmaya, yücelişe de müsaittir. 

Sözünü şöyle sürdürür Hacı Bayram Veli:
Nâgihân ol şâra vardım, ol şârı yapılır gördüm
Ben dahî bile yapıldım, tâş u toprak arasında İnsanın, 
tasavvuftaki anlamıyla seyri süluğunu, bizim genel bakı-

“İnsan, bu yüceliş, olgunlaşma 
macerasında bir taş ustasının elinde 
taşın yontulması gibi bir süreci yaşar.”

İNŞA EDİLİŞİ
İnsanın Her An, Oluş Hâli

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik
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şımızla; manen ve fikren gelişip olgunlaşmasını, diğer bir 
anlamla bir kıymet, bir değer, bir cevher hâlini almasını 
ve hatta son noktada kulluk bilincine varıp Yaratıcı’nın 
muhatabı olmasını bu dizeler gibi anlatan metin çok az-
dır diye düşünüyorum.

Hacı Bayram Veli’nin yaklaşımı çok nezihtir. O şehri, o 
kalp şehrini yapılır gördüm diyor. Ve ekliyor, ben dahi 
dünyanın çeşitli imtihanları içinde bu oluş, yükseliş sü-
recinden geçtim diyor. Kendisini bu imtihanların dışında 
görmüyor.

Yetinmeyelim, birkaç dize daha sunalım:
Şâkirtleri taş yonarlar, varıp üstada sunarlar
Çalab’ın adın anarlar, ol taşın her pâresinde.

İnsan, bu yüceliş, olgunlaşma macerasında bir taş usta-
sının elinde taşın yontulması gibi bir süreci yaşar. Önemli 
olansa, bu süreçte, biz buna yaşanılan anlar diyoruz; bu 
anlarda, ustalarca yapılan her şeyin, atılan her adımın, 
vurulan her çekiç darbesinin, Hakk’ı ve sabrı tavsiyenin 
Çalab’ın adına ve Çalab’ın adıyla olmasıdır. Biliyoruz ki 
Yaratıcı, ‘’İnsanı beden ve ruh dediğimiz iki unsurdan 
meydana getirmiş, bu unsurları akıl, kalp ve nefis dediği-
miz ilahi cevherlerle eksiksiz donatmış ve iki cihan olarak 
sembolleştirilen insan bedeni ve ruhu arasında, maddi 
ve manevi dünyanın birleştiği yerde, şehir sembolüyle 
ifadelendirilen kalbi, gönül şehrini yaratmıştır.’’(1)

Bugünkü dünya üzerinde mevcut sorunları tespit etmek 
ve tartışmak; bu sorunların kaynaklarını, doğal ve top-
lumsal düzene etkilerini, çözüm yollarını bulabilmek için 
Batı ve Doğu düşüncelerinde ‘’insan’’ kavramının nasıl 
anlaşıldığını bilmenin yararı vardır.(2)

İnsan ve tabiat arasındaki ilişkiden, ezen ve ezilenlere, 
sömüren ve sömürülenlere, insani olanla gayri insani 

olana bakıldığında, ‘’Kutsalın (vahiy) yitimi, bir başka 
deyişle kutsalın gökten yere indirilmesiyle varlık âlemi, 
kademeli olarak materyalist-mekanik bir bakışla algılan-
maya başlamıştır. İç duyumları tamamen boşaltılarak her 
şeyi dış duyumlara ve nesnelere bağlayan bu düşünce 
sistemleri, insanı kendisine ve evrene yabancı maneviyat 
ile bağları koparılmış mekanik bir varlık durumuna getir-
miş, onun elinden özgürlüğü bütünüyle alınmıştır.’’(3)

Mekanik bir varlık durumuna gelen, ruhu dikkate alınma-
yan, ihmal edilen insan yalnızca kuru aklıyla baş başa 
kalmıştır.
‘’Ya o yerde niye bir dolaşmadılar ki kendileri için akıl-
lanmalarına sebep olacak kalpleri ve işitmelerine sebep 
olacak kulakları olsun; çünkü gerçek şudur ki gözler kö-
relmez, ancak sinelerdeki kalpler körelir.’’(Hacc,46)

Pir Sultan Abdal da şöyle der:
Yapusu var usul ile yapulu
Hocası var kapusunda tapulu
Bir şar gördüm üç yüz altmış kapulu
Kimin açıp kimin örtmeye geldim

Gönül şehri inşa olmamış, açılması gereken kapıları 
açılmamış, kapanması gerekenler de kapatılmamış; ak-
lıselimden uzak yalnızca kuru aklıyla baş başa kalmış 
insanın iş yapış tarzı da kendisine bir tarla olarak verilen 
dünyayı işleyiş tarzı da yalnızca büyüme, kâr, güç, ege-
menlik kurma ve hatta yok etme üzerine dönmektedir.
Rönesans hümanizminin derinliklerinde Batılı insanın eş-
sizliği, rakipsizliği ve yüksek gururu bulunmaktadır. Buna 
karşılık Doğu düşüncesinde insan tipi, kibri ve gururu 
reddeden, alçak gönüllülük ve Tanrı’ya tam teslimiyet ve 
kulluk bilincini taşıyan vb. özellikler sergiler. (4)

Bu dünyadaki maceramızın sonu olan kişisel bilançomu-
zun önümüze konacağı hesap günü için ayet keskin bir 
ifade kullanır:

 “O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Ancak Allah’a 
selim bir kalp ile varan başka.” (Şuara,88-89)
Kalbiselim, her an bir oluş, bir inşa ediliş içinde olan in-
sanın varacağı son nokta olsa gerektir.

Şemseddin Sivâsî, gönül şehrini Hak için 
hazırlarken şöyle söyler:
Sür çıkar ağyarı dilden, tâ tecelli ede Hak
Padişah konmaz saraya, hâne ma’mur olmadan…

Dipnotlar:
1)Okudan Rifat, Hacı Bayram Veli’nin Şiirinde Şehir Metaforu, S. Demirel Ünv. Sosyal Bil. 
Ens. Dergisi, 2012 Sayı 16
2)Küçük Sebahattin, Batı ve Doğu Düşünce Sistemlerinde İnsan Anlayışı ve Sömürgeci 
Zihniyet, Fırat Ünv. Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, 2008, Sayı 2
3)Küçük, a.g.e.
4Küçük, a.g.e.
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BLOCKCHAIN HÂLİ
Sanatın

ASLI CANSIZ- ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş. SANAT YÖNETMENİ
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B
ir askerî proje olarak 1960’larda gündeme ge-
len ve o yıllarda gündelik yaşama dâhil edilmesi 
hayal dahi edilemeyen internet, 90’ların başın-
da hemen hemen her alana girmeye başladı. O 

dönem, dünyanın öbür ucundaki yakınlarınızla yüz yüze 
bayramlaşmayı ancak bilim kurgu filmlerinde izleyebilir-
diniz. Artık artırılmış gerçeklik ile internet üzerinden kıya-
fetlerinizi deneyerek alabiliyorsunuz. 
Gelelim zamanımıza, dünyada son 10 yılın en sık kullanı-
lan “yeni” kelimelerinden biri blockchain. Bir çeşit dağıtık 
(yani herhangi bir merkeze bağlı olmayan), şifrelenmiş 
bir ağ-zincir sistemi blockchain. Ülkemizde ise özellikle 
son iki yılda, kripto para konusunun gündeme gelmesi 
ile daha sık bir biçimde duyulmaya, kamuoyunda konu-
şulmaya başlandı. Kripto paraları e-posta sistemi olarak 
düşünürsek blockchaini de internete benzetmek çok da 
yanlış olmaz. 

Blockchain yalnızca finansal sistemler için değil hukuk, 
sağlık, sanat gibi alanlar için de keşfedilmeyi bekleyen 
yeni bir kıta gibi duruyor. Hukuki sözleşmelerinizi fiziksel 
olarak kasanızda, dijital olarak ise dünyanın herhangi 
bir yerinde yer alan sunucularda saklayabilirsiniz. Riski 
dağıtmak adına pek çok şirket verilerini farklı bölgelere 
dağılmış sunucularda saklıyor. 
Blockchain de benzer bir fırsat sunuyor aslında. Bir bil-
ginin dünyanın dört bir yanındaki data merkezlerinde, 
çözülmesi neredeyse imkânsız şifrelerle ama doğrulu-

ğu tüm kullanıcılar tarafından kanıtlanabilir bir sistemde 
korunduğunu ve dünya üzerinde blockchaine bağlı son 
bilgisayarın fişi çekilene dek saklanabildiğini düşünün. 
İşte blockchaini bu kadar arzu edilir kılan da bu. Finansal 
akışların, sanat eseri teliflerinin, ilaç üretiminin ve ülkeler 
arası transit geçişlerinin, fikri mülkiyet haklarının kısa-
ca her şeyin takip edilerek sahteciliğin önüne geçmeyi 
mümkün kılan, güvenilir ama bir o kadar da az bilinen bir 
ağdan söz ediyoruz.

Sanatın yeni çağı
Sanat, bazen yeni bir çağ açar bazen de çağın yenilik-
leriyle yoğrularak beşeriyeti yeniden şekillendirir. Kimileri 
için teknoloji başlı başına bir sanat. Blockchain sanat pi-
yasasındaki son gelişmeler ile birlikte, bugünlerde kurgu-
dan daha fazla bir gerçek olarak görülüyor. 
Dijital Telif Sözleşmelerinden eserlerin orijinalliğini kanıt-
layan jeton sistemlerine, kripto paralarla galeri destek 
fonu sağlayan sanat borsasından VR–AR (sanal gerçek-
lik, artırılmış gerçeklik) sergi salonlarına ev sahipliğine 
kadar blockchain, sanata yeni bir yaşam formu sağlıyor.

Peki, sistem sanata ve sanatsevere ne gibi 
faydalar sağlıyor?
Sahteciliğin önlenmesi, sanatçının aracısız bir şekilde 
sanatsevere ulaşabilmesi, sanat eserlerinin fiziksel ola-
rak ulaşmasının mümkün olamadığı coğrafyalara dijital 

Blockchain ve sağladığı fırsatların 
sanata ve sanatçıya neler 
kazandırabileceği önümüzdeki yıllarda 
daha da netleşecek.
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olarak ulaşabilmesi bu faydaların yalnızca birkaçı. Ce-
nevre’deki Güzel Sanatlar Uzmanları Enstitüsü (FAEI), 
2014’te inceledikleri eserlerin yüzde 50’sinden fazlasının 
sahte ya da yanlış sanatçılara yönlendirildiğini belirtti. 
Güzel sanatlar piyasasında onlarca, hatta yüz binlerce 
dolarlık parçalar el değiştirirken, aldığınızı düşündüğünüz 
şeyin elinize geçenle aynı olması çok önemli. Eserlerin 
kaybolması, kopyalanması, telif haklarının çiğnenmesi 
gibi sorunlar karşısında blockchain kullanıcılarına bam-
başka bir dünya sunuyor. Blockchain üzerinden yapılan 
tüm para akışlarını açık ve net bir şekilde takip edebilir-
siniz. Şeffaflık, sanat eserinin koleksiyoncular, sanat ku-
rumları, hukuk ve kolluk görevlilerince doğrulanabilirliğini 
sağlıyor. Bir alıcı olarak tüm sahiplik tarihçesini sanatçıya 
dek izleyebilirsiniz. Son işlem sanatçının hesabına ulaş-
mıyorsa resim sahtedir. 

Blockchain’e özel sanat koleksiyonları 
tasarlanıyor…
Biraz çılgınca gelebilir ama son dönemde özellikle diji-
tal eserler çalışan sanatçılar blockchain üzerinden satış 
amaçlı eserler üretiyorlar. Değerleri 100 bin doları bulan 
bir dijital kedi koleksiyonu var desek? Adı CryptoKitties... 
Kimileri bunun tamamen kara para aklama amaçlı sis-
temler olduğunu ifade etse de koleksiyonlar popülerliğini 
yitirmiyor. 

Blockchain Sanat Borsaları
Blockchain üzerinde sanat borsaları kurulmaya başlandı 

bile. Maecanas bunlardan biri. Sanat yatırımcıları krip-
to paralarla yeni eserlere finansman sağlayabiliyor, üye 
galeriler ellerindeki eserleri listeleyerek yatırımcıların bu 
eserlerde hisse sahibi olmasını sağlayabiliyor. Maecanas 
yatırımcıları galerilere, koleksiyonlarını genişletmeleri için 
fon da sağlayabiliyor. Misal, Chalsea Galerisi Warhol ko-
leksiyonunu genişletmek için 3 milyon dolara ihtiyaç du-
yuyor. Bunun için yıllık yüksek bir faizle sanat kredisi kul-
lanmak yerine Maecanas yatırımcılarına elindeki eserleri 
listeliyor. Yatırımcı bu eserlerde belirli bir hisseye sahip 
oluyor. Alınıp satılabilen bu hisseler sayesinde hem yatı-
rımcı kazanıyor hem de galeri yıllık 400 bin dolara yakın 
bir faiz yükünden kurtulmuş oluyor.

Sanal gerçeklik ile mekândan bağımsız 
sergiler
VR All Art, istediğiniz her ortamı VR gözlükleriyle galeriye 
dönüştüren ve tüm bu sanal galerileri, eserleri ile birlikte 
blockchain üzerinde barındıran ilk şirket. Fiziksel olarak 
taşınması güç ya da güvenli olmayan eserlerin dünyanın 
her bölgesine ulaştırılabilmesi amacı ile kurulan şirket ofi-
sinizi, deponuzu ya da dilediğiniz bir açık alanı şık tasar-
lanmış bir galeriye dönüştürüyor. Blockchain ve sağladığı 
fırsatların sanata ve sanatçıya neler kazandırabileceği 
şüphesiz ki önümüzdeki yıllarda daha da netleşecek. Bu 
süreçte sanat kurumlarının bu teknolojiye adapte olabil-
meleri, sanatçılarını doğru yönlendirmeleri büyük önem 
taşıyor.  Kim bilir belki de Albaraka Türk, eşsiz hat ve 
tezhip koleksiyonunun dünyanın dört bir yanında sergile-
nebilmesi için blockchain üzerinde sanal bir sergi açarak 
milyonlarca insanın klasik Türk-İslam sanatlarının en gü-
zel örnekleri ile tanışmasına vesile olur. 

Sanat yatırımcıları 
kripto paralarla  

yeni eserlere finansman  
sağlayabiliyor.

İnanması belki güç ama bu eserin fiyatı 114.000 dolar!  Blockchain’de 
yaşayan bu kediyi bir zamanlar bağımlılık yaratan sanal bebeklerin çağımız 
versiyonu gibi düşünebilirsiniz.
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MERİDYEN
MÜNAZARA KULÜBÜ

Farklı Bir Bakış:

Münazara alanındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Meridyen 
Münazara Kulübünün kuruluş amacını ve faaliyetlerini birinci ağızdan 

dinleyelim.
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M
eridyen Derneği, kurulduğu 2006 yılında iki te-
mel çalışma alanında yola çıkmış; bunlardan 
ilki Peygamber Efendimizi (SAV) en doğru şe-
kilde anlamak ve anlatmak, ikincisi ise sosyal 

bilimler alanında yapılan akademik çalışmaları destek-
leyerek ülkemizin nitelikli insan kaynağının arttırılmasına 
destek olmak. Sosyal bilimler alanında, dünyanın saygın 
üniversitelerinde eğitime hak kazanmış başarılı gençle-
re akademik destek bursu vermenin yanı sıra Meridyen 
Derneği, münazara alanında da çalışmalar yapıyor. 2011 
yılında kurulan Meridyen Münazara Kulübü zamanla 
büyüyerek Meridyen Derneğinin adını sıkça duymamıza 
vesile oldu. Gelin münazara kulübünün ne olduğunu, ku-
ruluş amacını ve faaliyetlerini birinci ağızdan dinleyelim.

Dt. Melike Koç- Meridyen Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı
Meridyen Derneği olarak yüksek lisans ve doktora dü-
zeyinde akademik destek bursları vermekle beraber 
gençlerin hitabet ve araştırma yeteneklerini nasıl geliş-
tirebiliriz diye düşündük. Aslında amaç; okuyan, araş-
tıran, Türkiye’nin ve dünyanın gündemini takip eden, 
okuduğunu analiz edebilen, empati yeteneği gelişmiş, 
bir savı varsa onu savunabilen, argüman üretebilen veya 
bir konuda antitez üretebilen gençler yetişmesine katkı 
sunmak ve bu hitabet yeteneğini günlük hayatında da iş 
hayatında da Hakk’ı temsilde haklıyı tutup kaldırmakta 
kullanmasını sağlamak. Verdiğimiz eğitimler sonucun-
da, öğrencilerimiz münazara turnuvalarında çok sayıda 
şampiyonluk ve kupa kazandılar. Ancak bizim için asıl 
kazanım, bu gençlerin yetişmesine destek olmak, kat-
kı sunmak. Dernekte haftada iki gün pek çok konuda 
münazara yapıyoruz. Öğrenciler, konuyu önce derste 
dinliyorlar, makale veya belgeseller ile o konudaki bilgi-
lerini destekliyorlar, sonra o konuyla ilgili maç yapıyorlar. 
Tabii maç yapmak da hem tez sunmalarını hem antitez 

sunmalarını, o konuda yedi dakika boyunca bir şey söy-
leyecek kadar dağarcıklarında bilgi olmasını gerektiriyor. 
O nedenle de daha çok okuyorlar, daha çok araştırıyor-
lar. Bunun Meridyen gibi bir sivil toplum kuruluşu çatısı 
altında, güven içinde yapılabilmesi, gençlerde bir yere 
ait olma duygusu, beraber koordineli bir iş yapma, bir 
sorumluluk alıp o sorumluluk çerçevesinde hareket ede-
bilme gibi özellikleri kazandırması çok güzel. Mesela, bir 
turnuva düzenlediğimizde turnuvanın neredeyse bütün 

Meridyen, Türkiye’de  
münazaraya ciddi manada  
bambaşka bir STK boyutu  

getirdi.

KURUM



38

sorumluluğunu gençlere veriyoruz. Uluslararası turnuva 
yaptığımızda, yurt dışından gelen başvuruları almak, 
uçak biletlerini ayarlamak, havalimanından transferle-
rini sağlamak, onları İstanbul’da turnuvanın yapılacağı 
yerlere transfer etmek gibi pek çok ayrıntıyı da gençler 
bizim destek ve kontrolümüzle yapıyorlar. Böylece hem 
organizasyon yetenekleri gelişiyor hem de beraber bir 
ürün ortaya çıkarmış oluyorlar. Yıllar içinde münazara 
kulübümüz çok genişledi. İlk zamanlar sadece üniver-
siteliler geliyordu, sonraki yıllarda liselerden münazara 
eğitimi talepleri gelmeye başladı. Bu sene yarısı Anado-
lu imam hatip, yarısı da İstanbul’un önde gelen Anadolu 
liseleri olmak üzere 12 liseye münazara eğitimi desteği 
veriyoruz. Meridyen Münazara Kulübüne üç-dört yıldır 
düzenli gelen, pek çok turnuvada ödül almış, turnuva-
ların organizasyonunda bulunmuş, münazara konularını 
defalarca turnuvalarda tecrübe etmiş, çok kıymetli ve 
istikamet sahibi, duruşlarıyla da Meridyeni temsil ede-
ceğine inandığımız genç bir eğitmen kadromuz var. 
İstanbul içi çoğunlukta olmak üzere, farklı şehirlerdeki 
turnuvalara katılıyoruz. Meridyen Münazara Kulübü ola-

rak bu turnuvalarda Türkiye’nin her yerinden gelen mü-
nazırlarla tanışıyorlar, maçlar yapıyorlar. Öğrencilerimizi 
yurt dışındaki turnuvalara da gönderiyoruz ve İngilizce 
münazara maçları yapıyorlar.
Biz burada da her yıl İstanbul Meridyen Open Uluslara-
rası Münazara Turnuvası ve Meridyen Münazara Şam-
piyonası düzenliyoruz. İngilizce münazara turnuvasına 
hem yurt dışından takımlar geliyor hem de Türkiye’de 
İngilizce münazara yapabilen gençler katılıyor.

   
Ahsen Şener Tambay- İstanbul Üniversitesi, Siya-
sal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler, 4. Sınıf
Ben münazara eğitmeni Yavuz Yiğit sayesinde Merid-
yeni duydum ve böyle münazaraya başladım. Sonra 
kendimi bulduğumu hissettim. İstanbul Üniversitesinin 
de bir kulübü var, ama eğer İstanbul Üniversitesinin ku-
lübüne girmek isteseydim, muhtemelen bu kadar süre 
devam edemezdim. Çünkü özgüvenimi o ortamda sağ-
layamayacaktım. Ama Meridyen’de sizden birileri var ve 
biz hep birlikte gelişiyoruz.
Münazara dediğimizde, şu an bazı arkadaşlarımız eği-
tim süreci önemli değil diye düşünüyorlar. Fakat mantık 
bilimini öğrenmeniz, entelektüel anlamda ciddi okuma-
lar yapmanız, her gün gündemi takip etmeniz gerekiyor. 
Aynı zamanda bunu hitabete dökmeniz ve sonuç olarak 
o mantık bilimindeki neden-sonuç ilişkisini iyi kurabilme-
niz gerekiyor. Bu eğitim süreci gerçekten iyi bir müna-
zır olmak için en az iki yıl sürüyor. Onun ötesinde biraz 
da bağımlılık yapan bir yönü var. Bir sonraki turnuvayı 

Amacımız okuyan, araştıran, 
Türkiye’nin ve dünyanın 

gündemini takip eden, empati 
yeteneği gelişmiş gençlerin 

yetişmesine katkı sağlamak
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hevesle bekliyorsunuz. Münazara biraz bizim hayatımız 
oldu. Benim tüm arkadaş ortamım, tanıdıklarım, çevrem, 
hayata bakışım münazarayla gelişti. Lisans dönemimi 
bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi de münazara 
eğitmeni olduk çok şükür. Bir de ben sosyal bilimler öğ-
rencisiyim, fakat münazara sadece sosyal bilimleri de 
kapsamıyor. Aramızda Çapa Tıp Fakültesinde okuyup 
uluslararası şampiyon olan arkadaşımız da var. Böyle 
farklı bilim dallarından da arkadaşlarınız olunca ortamı-
nızda çok farklı entelektüel bir muhabbet oluyor. Bunun 
yanında bize büyük bir özgüven verdi Meridyen. Her 
düşünceye şans verebiliriz ama kutsalımız, inancımız 
tartışma konusu yapılamaz. Böyle bir maç konusu gel-
se turnuvada cesurca kürsüye çıkın ve bu konunun si-
zin için tartışılmaz olduğunu söyleyip turnuvadan çekilin 
dedi bize Meridyen. Eğer Meridyen bunu sağlamasaydı 
muhtemelen münazara ortamında kaybolup giderdik. 

   
Yunus Emre Doğan, MEF Üniversitesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler ve Si-
yaset Bilimi, 2. Sınıf
Ben ve kardeşim, lisede başladık münazaraya. An-
tep’teydik o sıralar. Bizim oradaki şansımız okuduğumuz 
Kolej Vakfına İstanbul’dan çok fazla münazara eğitmeni-
nin gelmesiydi. Organizasyonlar biraz büyük olduğu için 
bir noktada İstanbul’daki münazırları da tanımaya başla-
dık. O yüzden biz İstanbul’a geldiğimizde bildiğimiz tek 
bir şey vardı aklımızda: Münazara yapacağız. Ama asıl 
sorun bunu nerede yapacağımızdı. Daha sonra biraz 
araştırdık. Diğer okullara ve Meridyene baktık. Bende-
ki sıkıntı, en azından Meridyenden öncesinde, kendimi 
hiçbir yere ait hissetmemekti. Ortak bir başarı kazanıldı-
ğında benim için çok bir değeri olmazdı. O yüzden biraz 
da artık kendimi bir yerlere ait hissetmek, orada ortak 
bir şeyler yapabilmek, ortak bir duyguyu taşımak isti-
yordum. Allah’ın İstanbul’da bize verdiği en güzel nasip 
Meridyen’e gelmek olmuştur. Çünkü hayatımda ilk defa 
kendimi bir yere ait hissettim. Burada başkası final, yarı 
final oynadığında da en az kendim oynamış kadar haz 

alıyorum. Ahsen’in söylediği gibi biz münazaranın içeri-
sinde gerçekten bir savaş verdik. Münazarayı da biraz 
şekillendirmek istiyorduk açıkçası. Çünkü bizim gördü-
ğümüz kadarıyla, münazarada biz münazırız, her şeyi 
tartışırız şeklinde üstten bir bakış var ki bu münazaranın 
kendi doğasında da olan bir tehlikedir. Meridyende olun-
ca hem bunlarla savaşıyorsunuz hem kendinizi o tehli-
kelerden korumuş oluyorsunuz. Hem bambaşka bölüm-
lerden, okullardan farklı insanları tanımış oluyorsunuz ve 
ortak bir değerde buluşabildiğiniz için ortak bir paydada 
hareket edebiliyorsunuz. Bu şekilde hayata dair, hayat-
ta karşılaşabileceğimiz sorunlara dair, en temelde bazı 
hassasiyetleri olan bir insan nasıl durur, bu duruşu en 
sağlıklı nasıl yapar üzerinde zaten kendimizi geliştirmiş 
olduk. Bu bize çok şey kattı. 

Münazara Kulübümüzde 
eğitim gören, istikamet sahibi, 

duruşlarıyla da Meridyen 
Münazara Kulübünü temsil 

edeceğine inandığımız gençlerden 
oluşan bir eğitmen kadromuz var.
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İşten Kurtulan İnsan  
Ne Yapacak?

Dijital dönüşüm konusunun etkileri hayatımıza katbekat sirayet 
etmeye başladığında insan ve insanlık, kendisini bu mavi gezegende 

yeniden konumlandırmak zorunda kalabilir.
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2
020’lere yaklaştığımız bu dönemde dijital dönü-
şümün farklı farklı alanlarda oluşturacağı verim-
lilik ve etkinlik, dönüşümün ulaşabileceği po-
tansiyel noktalar ve getireceği sonuçlar üzerine 

meraklı ve bir o kadar da heyecanlı tartışmalar içerisin-
deyiz. Blok zincirleri, yapay zekâlar, sanal ve arttırılmış 
gerçeklikler, üstün iletişim botları, tekillik, kuantum bilgi-
sayarlar, nesnelerin interneti derken bu dijital dönüşüm 
dalgasında hayatın etkilenmeyeceği neredeyse hiçbir 
alan kalmayacak. Hayatın bizzat kendisi olan insan ise 
belki de bu dalgadan en çok etkilenecek olanıyken en az 
gündeme geleni. Ne de olsa olduk olası konu ne olursa 
olsun magazinsel tarafı, gerçekçi tarafından daha fazla 
dikkatimizi verdiğimiz taraf olmuştur. Heyecanlı bir şekil-
de bekleyişi içinde olduğumuz dijital dönüşüm konusu-
nun etkileri hayatımıza katbekat sirayet etmeye başladı-
ğında ise insan ve insanlık, kendisini bu mavi gezegende 
yeniden konumlandırmak zorunda kalabilir.

Korkunun ecele faydası yok
Dijital dönüşümün işgücünde insanın yerini alacağı se-
naryoları, dijital dönüşümün insana dair magazinsel bo-
yuta taşınmasını sağladığından bir süredir gündemimizi 
meşgul etmektedir. Mesleklerin yok olacağı, insanların 
kitleler hâlinde işsiz kalacağı ve bunların sonucunda olu-
şabilecek felaket senaryoları aslında sadece dijital dönü-
şümle gündeme gelmiş konular değildir. Geçmişte ya-
şanan bütün değişim ve dönüşümler aslında insanlarda 
bu kaygıları oluşturmuş ve sonuçlarını tecrübe ettirmiştir. 
Santralde gelen telefonları birbirine aktaran insanlar, ge-
lişen iletişim teknolojisiyle sekreterlere, asistanlara, çağrı 

merkezi çalışanlarına dönüştü. Metali bizzat eliyle işle-
yen ustalar, takım tezgâhlarının gelişmesiyle o tezgâh-
lara operatör olmaya başladı. Nasıl ki vakti zamanında 
el yazmacılar işsiz kalmasın diye matbaa dönüşümüne 
geç kalmamızın bedelini ağır ödemişsek, bazı meslek-
ler yok olacak diye dönüşümü kabul etmemek akıl kârı 
bir iş olmayacaktır. Dijital dönüşümün de tıpkı geçmiş 
dönüşümlerde olduğu gibi mesleklere benzer bir etkisi 
olacaktır. Öyle ki günümüzde 10 yaşında olan çocukla-
rın meslek hayatlarına başladıklarında yapacakları işlerin 
henüz yüzde 65’inin ortaya çıkmamış olduğu öngörüleri 
yapılıyor. Dijital dönüşümün kendisinden önceki dönü-
şümlerden en önemli farkı ise daha önce mesleklerden 
mesleklere geçen insan, yapay zekâ olgusu nedeniyle ilk 
defa dünyada kendisine ihtiyaç kalmayacağı korkusunu 
yaşamaktadır. İş için insana daha az ihtiyaç duyulmaya 
başlanması ise insanı sosyal hayatında da direkt olarak 
etkileyecek bir unsur olacaktır. Dijital dönüşümün oluş-
turacağı etkileri iki farklı bakış açısıyla anlatmaya çalışa-
cağım. Birincisi dijital dönüşümün Y ve Z kuşakları üze-
rindeki etkileri, ikincisi ise zaten dijital dönüşümün içine 
doğacak nesiller üzerindeki etkileri olacaktır.

Mekân ve zaman kısıt olmaktan kalkıyor
Dijital dönüşümün çalışma hayatımıza ilk etkileri zaman 
ve mekân bağlılığını azaltmak ve ortadan kaldırmak 
olacaktır. Günümüzde de kısmen örnekleri görülen ve 
gittikçe popülerliği artan uzaktan çalışmalar, şirketle-
rin varsayılan mesai uygulamaları hâline dönüşecektir. 
Öyle ki yüzlerce insanı farklı farklı yerlerden toplayıp bir 
merkeze getirmek ve mesai sonrasında yeniden insan-
ları evlerine dağıtmak bir lüks hâline dönüşecek, işlerin 
evden yürütülmesi daha az maliyetli olmaya başlaya-
caktır. İşlerin zamanları ise 9.00-18.00 gibi günün belli 
bir zaman dilimleri olarak değil, işe başlangıç ve bitiş 
tarihleriyle ölçülmeye başlanacaktır. İşler istenilen süre 
içerisinde istenilen kalitede tamamlandığı sürece çalışan 
insanın nerede ve gününün ne kadar vaktini ayırdığının 
bir önemi kalmayacaktır. Bununla birlikte insanların bir işe 
veya bir şirkete bağlılığı da azalacaktır. Bizim babalarımız 
ömürleri boyunca ortalama bir firmada çalışırken, bizim 
kuşakta bu sayı ortalama yediye yükselmiş durumda-
dır. Bizim çocuklarımız içinse aynı anda yedi farklı işte/
firmada çalışabilecekleri tahminleri yapılmaktadır. Mekân 
ve zaman bağımlılığından kurtulan insan zorunluluklarıyla 
tercihlerini değiştirebilir duruma gelecektir. Örneğin, artık 
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Dijital dönüşümün çalışma hayatımıza 
ilk etkileri zaman ve mekân bağlılığını 
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insanlar bir iş bulmak için İstanbul’a gelmek zorunda kal-
mayacak veya işi İstanbul’da olduğu için orada yaşamak 
zorunda kalmayacaktır. Böylece insanlar yaşayacakları 
şehirleri tercih etme noktasında kendilerini daha özgür 
hissedeceklerdir. Gün geçtikçe önü alınamaz bir şekilde 
nüfusu artan güzel İstanbul’umuzun da belki kurtuluşu 
dijital dönüşümden geçecektir kim bilir? İş gücü göçü 
ve beyin göçü fiziki olarak azalacak, şehirler arasında 
nüfus yoğunluğunun dağılımında insanlara sundukları iş 
fırsatlarından ziyade insanlara sunduğu sosyal hayatlar 
belirleyici olacaktır. Bir türlü bir şeyler için zaman bula-
mayan insanlar için bahane kalmayacaktır. Artık o hep 
gitmek istediği ülkeye, şehre, konsere, tiyatroya gitmek 
için çok daha uygun zamanı olabilecek insanın. İşten 
kurtulan insan kendini kültüre, sanata, spora, sosyal yar-
dımlaşmaya, içindeki kendini keşfetmeye atacaktır. İnsan 
kendine zaman ayırabildikçe insanlığının farkına varacak, 
hayata çok daha başka gözlerle bakmaya başlayacaktır. 
Dijital dönüşümün iş hayatlarında oluşturacağı tekdüze-
likten sıyrılmanın yollarını ruhunu besleyeceği etkinliklerle 
başarabilecektir. Ailesiyle, arkadaşlarıyla, birlikte olmayı 
sevdiği insanlarla daha fazla vakit geçirebilecek olan 
insana dijital dönüşüm mutluluk yolunda da ufuk açıcı 
bir unsur olacaktır. Günümüz iş hayatının en büyük prob-
lemlerinden birisi olan çalışan ebeveynin çocuklarıyla 
geçirdiği zamanın yetersizliğidir. Gün içindeki kullanılabi-
lir zamanının yüzde 60-70’ini çocuklarının kendilerine en 
çok muhtaç oldukları dönemde onlardan uzak geçiren 
insanın ebeveynliğini de o çocuğun gelişimini de kurtara-
cak olan belki de dijital dönüşüm olacaktır.

Her Şey Güzel Olacak Mı?
Şimdiye kadar dijital dönüşümün hep olumlu tarafların-
dan bahsettim ister istemez. Dönüşümün eski ve yeni 
hâlini bilerek yaşayacak olan bizler için olumlu tarafları 
umut etmek doğamız gereğidir. Çünkü kaçınılmaz olan 
dönüşüm için gönüllü olmamızı da sağlayacak olan 
budur. Ancak dijital dönüşümün içinde doğacak nesil-
ler için işten kurtulan insandan bahsettiğimizde durum 
bizdeki kadar tozpembe olmayabilir. Dönüşümün gittik-
çe hızlanacağı ve yerleşeceği bir dünyada doğacak ve 

yaşayacak insanlar için bizim kolaylık, avantaj olarak 
gördüğümüz bazı şeyleri görebilme imkânı olmayacaktır. 
Biz nasıl işten “kurtulmuş” olacaksak dijital dönüşümün 
içindeki nesil ise belki de “İşe nasıl döneriz?” sorusunun 
cevaplarını arayacaktır. Çünkü şimdi bize sadece iş ola-
rak görünen durum, bu kuşak ve kuşaklar için toplumda-
ki sosyal etkileşimin en kolay, sağlam ve doğal geliştiği 
okul seviyelerine inebilecektir. Bu da insanlarda yalnızlaş-
mayı ve tekilleşmeyi hızlandırıcı bir etkiye sahip olacaktır. 
Şimdilerde biz nasıl okul arkadaşlarımızla görüşememe 
sebebimiz olarak işimizi görüyorsak dijital dönüşüm ku-
şağının okula gitme ihtiyacı bile kalmayabilir. İnsanlar sa-
dece bağ kurmak, kendilerini bir yere ait hissetmek için 
çok daha farklı yapılar kuracaklardır. Belki de okulların, iş 
yerlerinin eksiklerini hiç aramayabilirler de. Olası sonuç 
şu ki insan sosyal bir varlık olmaya dijital dönüşümde de 
devam edecektir ve bu konudaki açlığını platformun adı 
ne olursa olsun gidermek için uğraşacaktır.

Günümüz insanlarının maalesef çoğunluğunun gerek 
zaman gerek ekonomik kısıtlardan Maslow’un ihtiyaçlar 
hiyerarşisinde 3. basamağından (ait olma ihtiyacı) yu-
karısı için bir şeyler yapamadığı düşünüldüğünde dijital 
dönüşümün, insanın kendini gerçekleştirmesi yolunda 
bir katalizör görevi üstleneceğini düşünmekteyim. Dönü-
şümün sunacağı bu fırsat ortamını değerlendirebilirsek 
insanlığımızın kalitesi de yükselecektir.
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Dijital dönüşümün iş 
hayatlarında oluşturacağı 
tekdüzelikten sıyrılmanın 

yollarını ruhunu besleyeceği 
etkinliklerle başarabilecektir.

Kaynak:https://www.dijitaldonusumveinsan.com/dijital-nesil/isten-kurtulan-
insan-ne-yapacak/
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HİROŞİMA
SUSTU

Kegon Şelalesi’ne vardığımda hava serinlemişti; nisan ayında 
yolunu şaşırmış kar yığınlarına rastladım.
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Taşogu Tapınağı

SEYAHAT

A
da yüzyıllar boyu yalnızlığı seçti. Suların koru-
duğu topraklara yabancılar ulaşamadı. Kayık-
lar gemiye, kanatlar uçağa dönüştüğünde Ja-
ponya sır olmaktan çıktı. Bu ülkeyi hikâyelerde 

tanıdım. Görünmez samuraylar, sakuraların büyüsü, gey-
şaların esareti ve gizlenmiş tapınaklar. Yelpaze kadının 
elinde dönerken sakladı güzelliğini. Samurayın elindey-
se keskin bir kılıca dönüştü. 6 Ağustos. Alımlı bir kadın 
kimonosunun kuşağını bağlarken aynada gülümsedi 
kendine. Parktaki küçük kız bitirdiği origamiyi annesine 
uzattı. Yaşlı adam gazetesini itinayla katlayıp banka koy-
du. Bulutların arasında ilerleyen yedi uçaktan biri Little 
Boy’u taşıyordu. Diğerleri zararsızdı; fotoğrafçılar ve bilim 
adamlarını taşıyan uçaklar uzakta dururken korumalar 
katil uçağın çevresinde çelikten bir duvar örmüştü. Askerî 
üssü geçip şehrin ortasına paketi bıraktı. Bomba bir an 
gökyüzünde asılı kaldı. 

Bugün ayakta kalan tek binanın yüzlerce metre üstünde 
yarıldı gök. Ateş topu yükselip mantar görünümü aldığın-
da ağaçlar kavruldu. Hiroşima yanarken güneş soğuk 
kaldı. Sönmeyen yangın başladığında kayalar eridi, bina-
lar yerle bir oldu. Basamaklarda oturan adamın bedeni 
merdivenlerden akıp toprağa karıştı. Kimononun deseni 
eriyip kadının vücuduna yapıştı. Beyaz kundaktaki bebe-

ğin saçlarından dumanlar yükseldi. Küçük kızın derileri 
döküldü. Beş kilometre içinde canlı kalmadı. Savaşarak 
ölmek şerefti. Samuray ülkesine karşı bir hata yaptığında 
kendi canını alır, Vikingler Vallaha’ya ulaşmak için sava-
şırdı. Amerika Hiroşima’daki askerî üssü bombalamak 
için gelseydi, onu kimse engelleyemezdi. Askerlerini kay-
beden Japonya imparatoru geri adım atıp yenilgiyi asla 
kabul etmez, daha kuvvetli çıkardı önlerine. Bir lider ağ-
layan bebeklere, yanmış kadınlara dayanamaz ama ölen 
askerleriyle gurur duyardı. Üç gün sonra Nagazaki sustu. 
Geçmişin alevleri Barış Müzesinde gizli kaldı. Yıllardır 
hava filosu kurmalarına izin verilmeyen Japonlar, Ame-
rikalıları dost bildi. Halk bu acıya sebep olduğuna inan-
dırıldı. Oysa hiçbir canlı böyle bir ölümü hak etmezdi. 
Müzeden çıktığımda kirpiklerim ıslak. Yemyeşil parkta yü-
rürken havuza düşen kiraz çiçeklerine ve başıboş kuşlara 
özendim. Yüzlerce origamiyle süslenmiş köşede küçük 
bir kızın iyileşme umutları saklıydı. O her bir kuşu, şapka-
yı, tırtılı, sağlığına kavuşmak için yapmıştı. 

Hiroşima’nın mutlu yüzü
Miyajima Adası Hiroşima’nın mutlu yüzü. Motor kıyıya 
yaklaştıkça tapınaklar sakura ağaçlarının arasında gö-
rünmeye başladı. Beş katlı pagoda, sivri çatısıyla bulut-
lara ulaşmış, tapınağın kapısıysa denizle buluşmuştu. 
Geyiklerin özgürce dolanıp elimizdeki kâğıtları kaptığı bu 
kutsal topraklarda sekiz milyon tanrı doğaya gizlenmiş-
ti. Tuktuklarla adayı gezip kimonosuyla salınan bir gelini 
kutladım. Tepedeki eski tapınağa tırmanıp yaseminli yeşil 
çayımı yudumladım. Dilek ağacına çaput bağlamadım 
ama bu adayı o kadar çok sevdim ki motora en son ben 
bindim. Japonya’yı baştanbaşa kurşun trenle dolaştım. 
Havaalanına varmak için kalabalık şehirde zaman kay-

FATMA HANDE TOPBAŞ
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Miyajima Adası
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50.000 işaretten oluşan alfabelerine ve robot üreten 
zekâlarına rağmen bir Japon’a daha önceden sorulma-
mış bir soru asla sormayın. Ayrıca benim gibi uzun boy-
luysanız muhakkak yedek kıyafetle gidin. Avrupa malları 
satan bir dükkâna girip kırk beden hırka istedim. Tezgâh-
tar “hay” diyerek yerlere kadar eğildi ve tam yirmi dakika 
sonra boş boş gülümseyen bir yüzle geri geldi. Askıdan 
aldığım hırkayı ona uzatıp daha büyüğünü işaretle istedi-
ğimde tekrar yok oldu ve yirmi dakika sonra üç Tezgâhtar 
aynı ifadeyle şaşkın şaşkın bakarak yanıma gelip eğilerek 
beni selamladılar: “Hay.” Ellerindeki küçücük hırka en bü-
yük bedendi fakat bunu bana söylemek için kırk dakika 
ve üç kişi gerekliydi. Ertesi gün ayakkabım vurduğunda 
çarşıya çıkmadım. Birkaç gün sonra aradığım restoranı 
bulamayınca en yakın dükkâna girip telefona kaydettiğim 
Japonca adıyla nerede olduğunu sordum. Kadın yok 
oldu ve tam yirmi dakika sonra elinde bir krokiyle geri 
geldi. Dükkânını yeşil renkle işaretlemişti. Lokanta ma-
viyle, gideceğim yol kırmızıyla çizilmişti. Birbirimize “hay” 
diye selam verip eğildik. Sadece bir sokak sonra sağa 
saptığımda lokanta karşımdaydı ama yirmi dakika gecik-
miştim. 

İstanbul’a dönüyorum. Vardığımda pasaportumu dam-
galayacaklar. Tanımadığım bir polise gülümseyeceğim. 
Sevdiklerimle kucaklaşıp evimin kahvesini yudumlayaca-
ğım. Yıllar sonra bu damgaya dokunacak kırışmış ellerim. 
Japonya’yı göreceğim düşlerimde. Kiraz çiçekleri savru-
lurken yanağıma yapışan pembe yaprağı yakalayacağım.   

betmeye gerek yok. Büyük Kaynayan Vadi buharlar al-
tında. Kükürtlü sıcak sulara atılan yumurtalar siyahlaşıp 
yaşam iksiriyle dolduğunda turistler yumurtaları birer iki-
şer yiyorlardı. Ashi Gölü’nde tekne turu yapıp yola devam 
ettim. Bahar dalları yollara sarkmış. Sakuraların gölgesin-
de kalmıştı doğa. Kegon Şelalesi’ne vardığımda hava 
serinlemişti; nisan ayında yolunu şaşırmış kar yığınlarına 
rastladım.

Taşogu Tapınağı
Japonya’nın en romantik şehri Nikko. Taşogu Tapınağı 
ulu ağaçlar arasında saklı bir mabet. Ben tırmandıkça 
ağaçların boyu uzadı. Yağmur taneleri sık dallara çar-
parak düştü yüzüme. Dakikalarca yürüdüm gökyüzü 
görmeden. İncecik işlemeleriyle tapınak dağa sırtını da-
yamış, yüzünü kuzeye dönmüştü. Aylardır yakılmamış 
buhurdanlıklar yosunlaşmış. Şintoistlerden çok, turist var 
tapınakta.

Gördüğüm en kalabalık şehirdeyim. Kalede shogun ve 
imparator hikâyelerini dinlerken kara bir sis geçti yanım-
dan. Geyşaların kırılganlığı gizlenmişti çay fincanlarına. 
Taş süslemeli köprülerin ve ağaçların görüntüsü durgun 
sulara yansıyordu Japon bahçelerinde. Asakusa Sensoji 
tapınağının kapısında koruyucu tanrılar karşıladı beni. Yol 
boyunca sıralanmış dükkânlarda yelpazeler, kimonolar, 
samuray kılıçları. Tezgâhlarda mis kokulu tempuralar. 
Sabahın ilk saatlerinde meşhur balık pazarını gezdim. 
Hummalı bir çalışma vardı. Bense fotoğraf makinesi boy-
nunda, işe yaramaz bir turisttim. Hayran hayran pembe 
yengeçleri, kıpırdayan ahtapotları ve devasa karidesleri 
seyrediyorum. Eyfel’i andıran Tokyo Kulesi’ne de çıkıyo-
rum ama beni en çok şaşırtan Japonlar. 
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T
ürkiye’de 22 adet yazma eser kütüphanesi ve 
bu kütüphanelerde de yaklaşık 200 bin cilt yaz-
ma eser bulunuyor. Yüzyıllar önce yazılmış ve 
günümüze ulaşmış eserler, şüphesiz tarihimize 

ışık tutan çok kıymetli kültür mirasları. Ancak maalesef 
bu kıymetli eserlerden bazıları, çeşitli sebeplerden dola-
yı tahribata uğrayarak okuyucuların faydalanamayacağı 
duruma gelmiş. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkan-
lığı Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı, bu eser-
lerin onarımını sağlamak amacıyla kurulmuş. Bu alanda 
Türkiye’de tek olan kurum büyük bir titizlikle çalışıyor. 

Restore edilen eski Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastanesinin binasında hizmet veren kurumda, alanında 
uzman 51 kişi, Konya’da bulunan Şifahane’de ise 14 kişi 
çalışıyor. Kitap Şifahanesini ziyaret ederek Daire Başkanı 
Nil Baydar ve çalışanlarla sohbet ettik. Konservasyon iş-
leminin incelikleri ve aşamaları hakkında bilgi aldık.

Onarımdan evvel koruma
Eser onarımı alanında 2014 yılından bu yana hizmet 
veren Kitap Şifahanesinde, eserlerin en iyi şekilde ko-
runması için her türlü ayrıntı düşünülmüş. Nil Baydar, 
eserlerin saklama koşullarının uygun hâle getirilmesinin, 
onarım kadar önemli olduğunu belirtiyor. Depoların uy-
gun nem ve sıcaklıkta tutulması, eserleri korumak için 
büyük önem taşıyor. Bu sebeple ilk iş olarak kütüpha-
nelerde iklimlendirme çalışmaları, yangın söndürme ve 
afet planları yapılmış. Şu anda da onarılan kitapların tek-
rar bozulmasının önüne geçmek ve henüz onarılmamış 
kitapların bozulmasını durdurmak amacıyla depolarda 
periyodik temizlik, böcek kontrolü gibi düzenli takip ça-
lışmaları devam ediyor. 

Keşif Heyeti eserleri tek tek inceliyor
İkinci aşama olarak ise bir keşif heyeti oluşturuluyor. Bu 

ŞİFA-
HANE-
Sİ

Kitap

Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi 
Başkanlığı, yazma eserlerin onarımını 
sağlamak amacıyla kuruldu.

SÜMEYRA ALTINOK-ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş. EDİTÖR
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heyet yazma eser kütüphanelerine giderek kitapları tek 
tek inceliyor ve hasar tespiti yapıyor. Tespit çalışmaların-
da, onarım için öncelikli eserleri belirlemek amacıyla özel 
bir formül kullanılarak, eserlerin her birine bir hasar de-
ğeri veriliyor. Eserin az nüshasının bulunması ve tahriba-
tının ciddi derecelerde olması, esere onarım konusunda 
öncelik verilmesine sebep oluyor. 

Her konunun ayrı uzmanı var
Keşif Heyeti’nin çalışmalarının ardından, öncelikli bulu-
nan eserlere sırasıyla konservasyon işlemi uygulanıyor. 
İlk olarak kimya ve biyoloji alanında uzman çalışanlar 
tarafından yazma eserde kullanılan mürekkep, kâğıt ve 
boya gibi malzemelerin türleri tespit ediliyor. Aynı zaman-
da bozulma çeşidini belirlemek ve onarım için uygun 
yöntemi seçmek amacıyla konservasyon uzmanlarıyla 
beraber çalışılıyor. Onarım için yöntem belirlendikten 

sonra işin ince işçilik kısmı başlıyor. Her bir eserle baştan 
sona bir uzman ilgileniyor. Cildinden kâğıdına, gereken 
konservasyon için belirlenen yöntemler uygulanıyor, bu 
yöntemler olumlu sonuç vermezse başka yöntemler de-
neniyor. Eserlerde bulunan tahribat ve kullanılan malze-
meler çeşitlilik gösterdiğinden, her eser için özel onarım 
tekniği belirlenmesi gerekiyor. Örneğin; kâğıt tahribatının 
sebepleri mürekkep türüne, böcek galerisi olup olmama-
sına ya da mikroorganizma oluşup oluşmamasına bağlı 
olarak değişiklik gösteriyor. Bu tahribat türlerinin onarımı 
için faklı yöntemler uygulanması gerekiyor. Esere zarar 
vermeden olabilecek en iyi yöntem seçilmeye çalışılıyor. 

Dijitalleşme çağına ayak uyduran tarih
Bu kıymetli eserlere dokunabilmek paha biçilemez olsa 
da eserlerin zarar görmemesi ve güvenliğinin sağlana-
bilmesi için bu şekilde kullanım mümkün olmuyor. Bu 
sebeple onarım faaliyetlerinin yanı sıra yazma eserleri 
sayısallaştırma çalışmaları yapılıyor. Eserlere elektronik 
ortamda ulaşmayı sağlayan sayısallaştırma çalışmaları 
en gelişmiş tarama teknolojisine sahip cihazlarla ger-
çekleştiriliyor. Böylece dünyanın dört bir yanından araş-
tırmacılar dijital ortamda eserlere erişebiliyor. Bu işlem 
esnasında kitapların hasar görmemesi için büyük özen 
gösterilerek konservasyon uzmanlarının destekleri alını-
yor. Yine de eserin kendisinin okuyucuya çıkabilmesi ve 
aynı zamanda eserin zarar görmemesi için gerekli ön-
lemler alınıyor.

Bu işte ehil olmak önemli
Nil Baydar, çalışanların kendilerini sürekli geliştirmesini 
önemsediklerini ifade ederek çalışanların hem pratik 
hem de teorik eğitimlerle donanımlı hâle getirildiğinin al-
tını çiziyor. Bu konuda dünya çapında yapılan çalışmaları 
ve alandaki yenilikleri de yakından takip ettiklerini belir-
tiyor. Nil Baydar bu işi severek yapmanın önemini şöyle 
ifade ediyor: “Benim gibi sabırsız insanlar bile bu işi ya-
parken bazen sekiz saat yerinden kalkmadan çalışabili-
yor. Bırakın sıkılmayı, zamanı unutup çalışmak… Bu işte, 
sevmeden yapılacak bir şey değil. O enerjiyi yaratmaya 
çalışıyoruz burada. Çünkü bir yandan da uzun süre aynı 
işi yapıyorsunuz. Esere bağlı olarak altı ay uğraştığımız 
eser de var, bir ay uğraştığımız da var. Yani eserin büyük-
lüğüne, bozulma biçimine, ne kadar ağır tahribatı oldu-
ğuna ve konservasyonun ne kadar el oyaladığına bağlı 
bir şey. Örneğin, bir kitabımız var iki kişi altı ay çalıştı. 
Daha önceden yapılan onarımları çıkarıyoruz, bazen çok 
kolay olmuyor, çok hızlı ilerlemiyor. Her bir onarımda kul-
lanılan yapıştırıcı ve yaşlanması farklı, alttaki kâğıt, aha-
rı, her şey farklı. O yüzden bir yöntem belirleyip onunla 
çıkarabilirim diyemiyorsunuz. Aynı yöntem farklı sonuç 
veriyor.”

TAM MESAİ ÇALIŞMA İLE 336 YILDA 
TAMAMLANABİLİR

Ellerindeki eserlerin her birine incelikle yaklaşan ve 
onarımını mükemmel şekilde tamamlamaya çalışan 
ekibin, 20 yıl sürecek öncelikli eser listesi hazır. Nil 
Baydar’ın belirttiğine göre kütüphanelerdeki tüm yazma 
eserlerin onarımı, şu anki ekipleri tam mesai çalışırsa 
336 sene sürecek. 
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B U Ğ D AY
İçimizdeki Tohumlara Doğru Yolculuk:

Kaplanoğlu, Yusuf üçlemesindeki minimal bakıştan sonra yeni ve 
iddialı bir filmle karşımıza çıkıyor.

Y
usuf üçlemesiyle sinemada adından övgüyle ve 
ödüllerle söz ettiren Semih Kaplanoğlu’nun yeni 
filmi Buğday (2017) geçen yıl izleyiciyle buluştu. 
İzleyiciyle buluştu diyorum; ancak buluşabildiği 

izleyici sayısına, Türkiye’de vizyona girdiği salon sayısına 
baktığımız zaman bu cümleyi kurmak epey zorlaşıyor. Yö-
netmeninin verdiği bilgilere göre film ancak 40 kopya ile 
vizyona girebildi; o da günde iki seansla ve çoğu da en 
ücra sinemalarda ve en küçük salonlarda. Onlarca şehir-
de tek bir sinema salonunda bile gösterime sokulmadı-
ğı için farklı şehirlerde yaşayan sinemaseverlerin sosyal 
medyadaki tepkilerine şahit olduk. 

SELVANUR YAZICI SEZGİN-ALBARAKA TÜRK KURUMSAL İLETİŞİM UZMANI

SİNEMA
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YÖNETMEN SEMİH KAPLANOĞLU
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Tüm bunlara rağmen Kaplanoğlu’ndan öğrendiğimize 
göre film toplamda 34.000 seyirciye ulaştı.

Sinema sektörünün ortaya koyduğu ürünlerin nitelik-ni-
celik tartışması her daim devam ederken, bizlere Türk 
sineması hakkında ümitlenebilme imkânı sunan Buğday 
gibi filmlerin, yüzlerce salonda vizyona giren ve izlenme 
rekorları kıran banal tipleme filmlerinin hâkimiyeti altın-
daki bir sektörde mücadele etmeye çalışması üzücü bir 
durum olarak karşımızda. Tokyo Film Festivali’nde büyük 
ödüle layık görülen Buğday’ın, yönetmeninin ülkesinde 
seyirciye ulaşamaması, Türkiye’de kültürel iktidar mese-
lesini yeniden tartışabileceğimiz bir uzam doğuruyor.

95 yıllık Türkiye’nin kültür sanat tarihine baktığımızda, 
kültür sanat formlarının yeni bir ülke idealiyle birlikte 
yenilendiğini, yeni kurulan rejimle birlikte resmî devlet 

ideolojilerinin etkisi altında geliştiğini söylemek mümkün-
dür. Devam eden yıllarda da kültür sanat, ülkenin siyasi 
ajandasından ayrı tutulan, bağımsız bir alan olarak görü-
lemedi. İşte tam da bu nedenle kültürel iktidar kavramı 
her daim tartışılmaya devam etti ve kültür sanat bu tarz 
iktidar alanlarının gölgesinde yeşerdi. Sinema da Türki-
ye’de benzer tartışmaların odağında kalan bir sanat dalı 
olarak boy gösterdi. Kabul edilebilir, “makbul” yönetmen-
ler, filmler, oyuncular olmak kolay değildi ve hâlâ değil.

Uluslararası Adana Film Festivali’nde en iyi yönetmen 
ödülünü alan Kaplanoğlu’nun törende uzattığı elin boykot 
edilerek sıkılmaması da bu noktada daha anlamlı hâle 
geliyor. Bir yönetmenin duruşu, çizgisi ve verdiği mesaj-
lar, sanatının değerlendirilmesinde öne geçiyor ve “yiğidi 
öldür hakkını yeme” sözü gereği sanatı ödüllendirilmek 
durumunda kalınınca da bu kez ötekileştirmeyle karşıla-
şılıyor.

Nefes mi? Buğday mı?
Tüm bu tartışmaları yeniden hatırlamamıza neden olan 
film Buğday ise, bütün bunların ötesinde, sanatsal bir 
perspektifle değerlendirilmesi gereken, hikâyesinin için-
de karşılaşacağımız detaylarla anlamlı hâle gelen bir 
çalışma olarak karşımızda duruyor. Yönetmenin hayata 
bakış açısını bir kenara koyacak olursak, Buğday Türk 
sineması için nasıl bir anlam ifade etmektedir diye so-
rabiliriz.

Yusuf üçlemesindeki minimal bakıştan sonra yeni ve id-
dialı bir türle karşımıza çıkıyor Kaplanoğlu. Bal’dan yedi 
sene sonra, beş yıllık çalışmanın ürünü olan Buğday için 
farklı sinema eleştirmenlerinin farklı yorumları var. Buğ-

Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun son filmi “Buğday”ın galası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.
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day’a bilim kurgu diyen de var, ilim kurgu diyen de; dis-
topya diyen de var inanç ütopyası diyen de. Film vizyona 
girer girmez izlemiş biri olarak yorumlayacak olursam; ilk 
olarak Türk sinemasının böyle nefeslere, farklı işlere ve 
seslere ihtiyacı olduğunu söylemek isterim.

Filmin distopik bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz. Ge-
lecek zamanda geçen hikâye, iklimi değişmiş, gıda kay-
nakları yok olmuş, genetiği değiştirilmiş tohumlar üze-
rinde çalışılan bir dönemi tasvir eder. Böyle bir dünyada 
güçlüler yaşam alanlarını kontrol etmekte, güçsüzleri 
“kurtarılmış bölge”lerin dışında bırakarak ölüme terk et-
mektedirler. Yapay tohumlar üzerine çalışan bilim adamı 
Prof. Erol Erin, bir dönem kendisinin çalıştığı şirkette ça-
lışan; daha sonra ortadan kaybolan Cemil Akman’ın “in-
sanların hiçbir zaman gerçek bir tohum yaratamayacağı” 
üzerine yazdığı tezi araştırmaya başlar. Sonunda Cemil 
Akman’ın kendisini bulmak üzere bir yolculuğa çıkar. Pek 
çok hikâye gibi bir yolculuk anlatısıdır film. Yolculukta Erol 
Erin’in başına gelecek olanlar adeta bir tasavvuf yolculu-
ğunu andırır. Ayrıca hikâye içinde yer alan metaforlar, bize 
tanıdık gelen yaşanmışlıklara da selam çakar.

Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu yapı-
tında mitolojik anlatılardaki tüm “kahraman”ların yolcu-
luğunu inceler.1  Bütün bu yolculukları ve sonunda yaşa-
nan dönüşümleri on iki aşamada kategorilendirerek tek 
bir kahraman arketipine ulaşır. Bu arketipi bilim kurgu, 
fantastik, animasyon gibi pek çok farklı türde güncel fil-
me uyguladığımızda da benzer ve başarılı sonuçlar alırız. 
Dolayısıyla dünyada anlatılagelen pek çok hikâyenin bir 
yolculuk ve dönüşüm anlatısı olduğunu söylemek çok 
da iddialı sayılmayacaktır. Buğday da bir yolculuk anla-
tısı olarak, kahraman ve akıl hocası ekseninde, pek çok 
aşamada devam eden bir arayış ve sonunda yaşanan 
dönüşümle Campbell’in arketiplerini hatırlatır.

Buğday’da Cemil Akman’ın arayışı, uğruna işinden oldu-
ğu, bilimsel değil de metafizik savunulara dayandığı iddia 
edilen tezindeki “M parçacığı”dır. M parçacığı, insanoğlu-
nun saf tohumu asla üretemeyeceğini imleyen bir özdür, 
bu öz artık insanda yoktur, kaybolmuştur. Aslında aranan 
şey, eksikliği hissedilen bir maneviyat, bir inançtır. Lütfi 
Bergen ise filmle ilgili değerlendirmesinde M parçacığının 
açılımını “Hakikat-i Muhammedî” olarak yapar.2  Zira bir 
kutsi hadiste Allahuteala’nın şöyle buyurduğu nakledil-
miştir: “Levlake lemma halaktül eflak.” Yani “Sen olma-
saydın Habibim, bu âlemi hiç yaratmazdım.”

Prof. Dr. Erol Erin’in de farklı bir arayışı vardır aslında; Ce-
mil Akman’ı arayarak başladığı yolculuk, buğdayı aradığı, 

toprağı aradığı, nefesi aradığı, kendini aradığı bir yolcu-
luğa dönüşür. Cemil ile Erol’un bu yolculukları,  Kur’ani 
kaynaklarla ve tasavvufi öğretilerle beslenen ayrıntılarla 
işlenir. Hz. Musa ve Hızır kıssasına, Yunus ve Hacı Bek-
taş’a, Habil ile Kabil’e çok anlamlı ve etkileyici gönder-
meler yapılır. Bu göndermelerin hiçbiri gözümüze sokul-
maz, söz konusu metaforları anlayabilen seyirciler olmak 
sadece çok güzel bir tat bırakır damaklarımızda. Böyle-
ce distopik tonda başlayan bilim kurgu anlatısı insanın 
kurtuluşunu onun kendindeki manevi özü bulabilmesine 
bağlayan metafizik bir tona erişir.

Filmin metafizik dozunu yoğun bulanların hakkaniyetli 
olmadığı kanısını taşıyorum. Birkaç yerde hakikaten me-
saj verme kaygısının rahatsız edici bir boyuta ulaştığını 
kabul ediyorum. Ancak bu birkaç saniyelik anlar dışında, 
hikâye örgüsünün içinde yer alan metaforların sunumun-
da göze batan, rahatsız eden bir taraf yok. Aksine bu 
söylem değişikliğinin, bu mesaj farklılığının sinemamız 
için çok yerinde bir nefes ve bereketli bir yöneliş olduğu-
nu düşünüyorum. Mesajsız film yoktur. Önemli olan bu 
mesajın nasıl bir estetik içinde, nasıl bir hikâye ile içimi-
ze işlendiği değil midir? Sanatçının değeri tam da kendi 
anlamını aktarırken bize de başka anlamlar çıkarabilme 
özgürlüğü tanıdığı o anda ortaya çıkmaz mı?

Sözün özü, her ne olursa olsun, üzerinde beş yıllık emek 
olan, tüm ötekileştirmeleri göze alarak komplekssizce ve 
korkusuzca kurulan, yeni bir anlatı diliyle yeni imkânları 
zorlayan bir filmin görmesi gereken ilgi ve muamelenin 
çok daha farklı olması gerekir. Türkiye’de gişelerde, yurt 
dışında festivallerde hak ettiği ilgiyi göremeyen Buğday 
filmi, ulaşabildiği seyircilerin gönlünde ve zihninde an-
lamlı bir yer edinebilmiştir diye düşünüyorum. Anlatmaya 
çalıştığı hakikatin ve hatırlattığı o karınca güzelliğinin hatı-
rına izlenmesi önerilir.

1- Campbell, Joseph. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. İstanbul: Kabalcı 
Yayınevi, 2000.
2-http://www.yenisoz.com.tr/semih-kaplanoglu-ve-bugday-makale-26104/ 
kaynağından alınmıştır. (Erişim Tarihi: 2006.2018)
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G
ülümsemenin bile sadakamız sayıldığı bir 
inanca sahipken, bu sadakayı en güzel şekil-
de muhatabımıza sunmak ancak sağlıklı bir 
gülüşle mümkün. Muhatabımıza güven veren, 

yüzümüzü aydınlatan, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmamıza 
katkı sağlayan ve sağlığımızın âdeta giriş kapısı olan ağız 

ve diş bakımına toplum olarak ne kadar özen gösteriyo-
ruz? Genel sağlığın yanında yer yer göz ardı edilse de 
ağız-diş hastalıkları toplumda en sık görülen sağlık so-
runları arasında yer alır ve bireyin yaşam kalitesini önemli 
ölçüde etkiler. Maalesef ülkemizde yapılan araştırmalar 
hâlâ her iki evden birinde diş fırçası olmadığını, 65 yaş 
üstü insanlarımızın yarısının tamamen dişsiz olduğunu, 
toplumumuzun 3’te 1’inin diş hassasiyeti problemi oldu-
ğunu gösteriyor. Yine bu verilere göre insanımızın sadece 
yüzde 15’i günde iki kez dişlerini fırçalıyor.

Bu üzücü tablo, daha ağız-diş sağlığında alınacak çok 
yolumuz olduğunu ve toplum olarak tedavi edici hizmet-
lerden önce koruyucu hizmetleri öncelememiz gerektiğini 
gösteriyor. Zira genç nüfusu fazla ve millî gelirini boşa 
harcayamayacak bir ülke olarak bilmeliyiz ki hastalığı ön-
leyici tedbirler daima tedavi etmekten daha az maliyetli 
ve daha sağlıklıdır. 

Ağız ve diş sağlığımıza toplum olarak ne 
kadar özen gösteriyoruz?

Sağlıklı Dişler

Mutlu Gülüşler

DT. MELİKE KOÇ 



SAĞLIK

55

Ağız-diş hastalıkları toplumda 
en sık görülen sağlık sorunları 

arasında yer alıyor.

Ağız-diş sağlığı hem bakım hem beslenme yönüyle önce 
evde başlar. Bakım konusunda ebeveynler kendi ağız ba-
kım alışkanlıklarını düzelterek çocuklarına örnek olmalılar. 
Yılda iki kez, hiçbir şikâyetleri olmasa da diş hekimine 
gitmeli ve çocuklarını da rutin kontrollere götürmeliler. An-
cak bu şekilde, günde iki kez, ikişer dakika diş, diş eti ve 
dil temizliği yapan, diş ipi ve ağız gargarası ile ağız hijye-
nini destekleyen bireylerle toplumumuzun ağız-diş sağlığı 
tablosunu yükseltebiliriz.

Beslenme de en az bakım kadar ağız-diş sağlığımız-
da etkilidir. Kalsiyum kaynakları süt, yoğurt, peynir gibi 
besinler, C vitamini bakımından zengin meyve ve yeşil 
sebzeler ağız diş sağlığımızın destekçileridir. İşlenmiş 
karbonhidratlar, yapışkan, nişastalı, şekerli gıdalar, asit-
li içecekler genel sağlığımız için olduğu kadar ağız ve 
diş sağlığımız için de zararlıdırlar. Bu gıdalar bakterileri 
beslerler, şekerle beslenen bakteriler asit üretirler ve bu 
asit dişlerde çürüğe neden olur. Özellikle uzun süre diş 
ile temas eden şekerli gıdalar sık tüketildiğinde -emilen 
top şekerler, çocuklara gece verilen biberondaki şekerli 
sütler- çürük kaçınılmazdır. Maalesef pek çok çocuk bu 
nedenle daha süt dişlenmesi döneminde diş çürüğüne 
maruz kalmaktadır.
Proflaksi (önleyici tedbirler) ve tedavi yöntemleri olarak 
neler yapabileceğimizi belki başka bir yazıya bırakarak 
ifade etmeden geçemeyeceğim bir hususa dikkat çek-

mek isterim; bir Müslüman ve meslekte 23 yılını geride 
bırakmış bir hekim olarak toplumumuzun diş temizliğin-
deki ihmali beni hep üzmüştür. Biz ki “Ümmetime me-
şakkat vereceğinden endişe duymasaydım, onlara her 
namaz vaktinde misvak kullanmalarını emrederdim.” 
diyen bir Peygamber’in (sav) ümmetiyiz. Ayrıca Peygam-
ber Efendimizin, eve geldiğinde ilk yaptığı şeyin misvak 
kullanmak olduğunu, gece teheccüt namazı için kalktı-
ğında dahi dişlerini misvakladığını, vefatına yakın ağır 
hastalık halinde dahi Hz.Aişe’den (ra) misvağını istediğini 
de biliyoruz. Bunun yanı sıra yolculuğa çıkarken mutlaka 
misvak, tarak ve ayna gibi eşyalarını yanına alacak kadar 
kişisel bakımına özen gösterdiğini de unutmamalıyız. Et-
rafındakilere de diş bakımını teşvik ve tavsiye ettiğini de 
rivayetlerde görüyoruz. 

Tabii burada misvak, ağız ve diş temizliği için sadece bir 
araçtır. Önemli olan ve kastedilen diş temizliğidir. Sanıl-
dığının aksine misvak kullanımı Peygamberimize özel bir 
alışkanlık değildir. MÖ 2000’li yıllarda Babil halkının da 
misvak kullandığı bilinmektedir. Peygamberimiz (sav) o 
tarihte, o coğrafya ve şartlarda çok önem verdiği bu te-
mizliği pek çok özelliği olan ve kullanılagelen misvak ile 
yapmıştır. Günümüzde ise bu temizlik için macun, fırça, 
diş ipi gibi enstrümanlar aynı gayeye hizmet etmektedir.
İnanıyorum ki hayatımızın her safhasında örnek aldığımız 
Peygamberimizi diş temizliğinde de örnek aldığımızda 
hepimiz sağlıklı dişlere ve mutlu gülüşlere kavuşacağız. 

9 Adımda Sağlıklı Dişler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Günde iki kez dişler fırçalanmalı.

Doğru temizlik için ara yüz fırçası ya da diş ipi 
kullanılmalı.

Daha etkin fırçalama için seçilen diş fırçası  
yumuşak olmalı.

Diş fırçalama süresi iki dakikadan az olmamalı.

Düzenli aralıklarla diş taşları temizletilmeli.

Diş hekimi kontrolü altı ayda bir olmalı.

Dişler fırçalanırken mutlaka dil de fırçalanmalı.

Gazlı içecekler diş minelerini 
aşındırabileceğinden tüketimi sınırlandırılmalı.

Diş beyazlatıcıları doktor kontrolünde 
kullanılmalı.
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Y 
üzyıllardır süregelen hat sanatını yaşatmak ve 
bu alanda çalışan sanatçıları desteklemek he-
defiyle yola çıkan Albaraka Türk’ün, kültür sanat 
etkinliklerinden biri olan Kalemin Bereketi Hat ve 

Tezhip Sergisi her ay başka bir ilimizde sanatseverlerle bu-
luşuyor. Sergi, Albaraka Hat Koleksiyonu’ndan seçilmiş hat 
eserlerini barındırıyor. Aynı zamanda Klasik Türk sanatları-
nın en eski ve en özel dallarından biri olan tezhip eserleri 
de sergide yer alıyor. Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Ser-
gisi’nin mayıs ayındaki durağı Bursa oldu. Albaraka Türk 
Bursa Uludağ Şube Müdürü İsmet Sabun ile birlikte çok 
sayıda davetlinin katıldığı açılış töreni Bursa Nilüfer’de Sur 
Yapı Marka AVM Kültür Sanat Galerisinde 8 Mayıs 2018’de 
düzenlendi. Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi, 30 
Mayıs tarihine kadar birçok misafiri ağırladı ve ziyaretçilerin 
büyük ilgisini gördü. 

Hat ve tezhip eserleri Çorum’da
Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi haziran ayında ise 
Çorum’daydı. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku 
ve Albaraka Türk Çorum Şube Müdürü Aşkın Bolkan ile 
birlikte çok sayıda davetlinin katılımıyla Çorum Belediyesi 
Sanat Müzesi ve Galerisinde 1 Haziran’da açılışı gerçek-

leştirilen sergi, 15 Haziran’a kadar Çorum’daki ziyaretçile-
rini ağırladı. Açılış töreninde konuşan Albaraka Türk Genel 
Müdürü Melikşah Utku, hat ve tezhip alanındaki önemli 
eserleri Çorum’daki sanatseverlerle buluşturmuş olmaktan 
dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi. Melikşah 
Utku, “Albaraka Hat Koleksiyonu, 2005 yılından bu yana 
üç yılda bir düzenlediğimiz Albaraka Uluslararası Hat Ya-
rışması’na katılan çok değerli hattatlarımızın eserlerinden 
seçilen önemli bir koleksiyondur. Kalemin Bereketi Hat ve 
Tezhip Sergisi’ndeki eserler sadece hat Koleksiyonumuz-
dan oluşmuyor, sergilenen eserler arasında Klasik Türk 
Sanatlarının en eski ve en özel dallarından biri olan tezhip 
eserleri de sergimizde sanatseverlerle buluşuyor. Bu sergi-
yi memleketim olan Çorum’da sanatseverle bir araya getir-
diğimiz için çok gururlu ve mutluyum.” dedi.

 KALEMİN BEREKETİ HAT VE TEZHİP SERGİSİ

Albaraka Türk, Kalemin Bereketi Hat 
ve Tezhip Sergisi’ni Bursalı ve Çorumlu 
sanatseverlerle buluşturdu. 
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SÖZLEŞME İŞLEMLERİ   
DİJİTAL ORTAMDA

A 
lbaraka Türk, bankacılık işlem sürelerini ve 
sözleşme prosedürlerini kısaltmak için geliş-
tirdiği Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (BHS) 
ile sektöründe en az sayıda imzayla sözleşme 

alan banka oldu. Ayrıca Albaraka Türk kare barkod uygu-
lamasına geçerek söz konusu sözleşmeleri dijital ortama 
taşıdı. Albaraka Türk, iş ortağı olarak gördüğü müşteri-
lerinin hesap açılış işlemlerinin kolaylaştırılması, sürecin 
hızlandırılması, bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla, 
“hesap açılış süreci / sözleşmeleri” uçtan uca yeniden 
güncelledi. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (BHS) ile 
müşterilerin sözleşme doldurarak zaman kaybetmesi ön-
lenirken, şube personelinin bilgileri sistem üzerinde dol-
durmasını sağlayarak, müşteriden minimum bilgi ve imza 
isteyerek sürecin tamamlanması sağladı. Bu bağlamda 
daha önce müşteriden alınan imza sayısı 17’den 5’e, 
müşterinin el ile doldurması gereken bilgi sayısı 65’ten 
2’ye, belge sayısı da 10’dan 2’ye düşürüldü ve tek sefer-
de alınmak üzere BHS’ye eklendi.

A 
lbaraka Türk, hayata geçirdiği “Zekât Asista-
nı” internet uygulaması ile sektöründe bir ilke 
daha imza atıyor. Zekât vermek isteyip de he-
saplama konusunda sıkıntı yaşayan insanlara 

yardımcı olmayı hedefleyen “Zekât Asistanı” dijital uygu-
laması ile dini vecibesini yerine getirmek isteyenler, daha 
pratik ve doğru hesaplama imkânına kavuşacak. Hesap-
lama işleminin ardından dileyenler zekâtlarını anlaşmalı 
vakıf ve derneklere ödeyebilecek. Albaraka Keşfet Kurum 
İçi Girişimcilik programıyla, Avrupa Dijital Bankacılık ser-
visinde çalışan Melih Turan tarafından hayata geçirilen 
“Zekât Asistanı” internet uygulaması, Albaraka Türk inter-
net şubesinde kullanılabiliyor. Projenin ikinci aşamasında 
Albaraka Türk mobil şubesinde de kullanıma açılacak. 
Konuyla ilgili olarak Melikşah Utku, “Kişinin kazanç elde 
etme biçimine göre şekillenen zekâtı hesaplamak insan-
lar için çoğu zaman kolay olmuyor. Biz ‘Zekât Asistanı’ 
uygulaması ile insanlara yardımcı olmayı hedefleyerek 

yola çıktık. Bu tür geleneksel işlemlerin dijitalleşmesi, bi-
zim gibi insanlara dijital alanda da dokunmak isteyen bir 
kurum için büyük bir önem taşıyor.” dedi. 

“Bu projeyle İslami FinTechlerin de önünü 
açacağımıza inanıyoruz”
Bu program çerçevesinde, “Zekât Asistanı” projesini 
hayata geçiren Avrupa Dijital Bankacılık Servisi çalışanı 
Melih Turan ise, konuyla ilgili olarak; “Zekât ile ilgili birçok 
İslam ülkesinde hesaplama, toplama ve dağıtma konu-
sunda devlete bağlı veya özerk kurumlar var. Ancak 
Türkiye’de toplama ve dağıtma dışında hesaplama 
ve standartlar konusunda çok fazla mesafe katede-
memiş gözüküyoruz. Basit gibi görünen ama arka 
planında çok fazla ayrıntısı olan bu konuyu katılım 
bankacılığı açısından gündeme getirdik. Banka-
mızın dijitalleşmeyle ilgili ortaya koyduğu vizyon-
dan ilham alarak, arkasında çok ciddi hesaplama 
algoritmaları olan pratik ve etkili bir uygulamayı 
hayata geçirdik. Bu konuda Türkiye’de öncü 
olurken, aynı zamanda İslami FinTechlerin de 
önünü açacağımıza inanıyoruz.” dedi.

ALBARAKA TÜRK 200 MİLYON  TL’LİK  
KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ ETTİ

A
lbaraka Türk, 12 Haziran 2018 tarihinde Bereket Varlık 
Kiralama A.Ş. aracılığıyla 200 milyon TL tutarındaki kira 
sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdi. 178 gün vadeli 
ve 150 milyon TL olarak planlanan ihraca yoğun talep 

gelmesi nedeniyle ihraç 200 milyon TL olarak gerçekleşti. Kira 
sertifikası ihracına katılan müşterilerin yüzde 49’unu bireysel, yüzde 
51’ini ise portföy yönetim şirketleri, sigorta şirketleri ve emeklilik 
şirketleri gibi kurumsal müşteriler oluşturdu.
İhraç sürecini değerlendiren Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal 
Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah: 
“En son kira sertifikası ihracımız fon toplama tabanımızı çeşitlendir-
me konusundaki çalışmalarımızı desteklemekte ve müşterilerimize 
daha likit ve ikinci eli bulunan ürünler sunma konusundaki isteğimi-
zi teyit etmektedir.’’ açıklamasında bulundu.

ALBARAKA TÜRK’TEN BİR İLK DAHA: 
ZEKÂT ASİSTANI



A 
lbaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık, Albaraka 
Sanat Akademisinde beş farklı sanat dalında 
dersler veriyor. Alanının en saygın isimlerinden 
olan hocalar tarafından verilen derslerle kültür 

ve sanat dünyamıza katkı sağlamaya devam ediyor. 

Hüsnühat, tezhip, minyatür, ebru ve ney derslerinin üc-
retsiz olarak öğrencilere sağlandığı Albaraka Sanat Aka-
demisine, öğrenciler ön başvuruların ardından sınavla 
alınıyor. İki yıldır derslere devam edilen Albaraka Sanat 
Akademisinde dersler büyük bir ciddiyetle sürdürülüyor.
Albaraka Sanat Akademisi hocalarının ve öğrencilerinin 
eserlerinin yer aldığı yıl sonu sergisi, Marmara İlahiyat 
Fakültesi Kültür Merkezinde bulunan Albaraka Sanat 
Galerisinde 7 Haziran tarihinde açıldı. Açılışa Genel 
Müdür Yardımcımız Hasan Altundağ ve Akademinin 
kıymetli hocaları Fatih Özkafa, Nilüfer Kurfeyz, Selim 
Sağlam, Gülçin Anmaç, Alparslan Babaoğlu, Esra Ünal, 
Semiha Beylihan ve Nuri Uygun ile akademi öğrencileri 
ve sanatseverlerden oluşan büyük bir kalabalık katıldı. 
Açılışa katılan Genel Müdür Yardımcımız Hasan Altun-

dağ, “Kurulduğumuz günden bu yana, gücünü köklü 
medeniyetimizden alan klasik İslam sanatlarını ihya et-
mek için pek çok çalışma yapıyoruz. Ancak sanatımızın 
yaşaması, gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılması 
için bu konuda daha ciddi adımlar atmamız gerektiğini 
düşündük. İşte bu düşünceden de Albaraka Akademi 
fikri doğdu. Bugün ise bu düşüncenin ne kadar doğru ve 
güzel bir düşünce olduğuna şahit oluyoruz. Hocalarımı-
zın gözetiminde çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren 
siz kıymetli öğrencilerimiz, sanatımızın gelecek nesillere 
en güzel şekilde aktarılacağının teminatıdır.” şeklinde 
konuştu. Albaraka Sanat Galerisinde haftanın her günü 
ziyarete açık olan sergi eylül ayına kadar sanatseverlerle 
buluşmaya devam edecek.

ALBARAKA SANAT AKADEMİSİ YIL SONU SERGİSİ

Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. 
bünyesinde faaliyet gösteren Albaraka 
Sanat Akademisi, yıl sonu sergisini 
gerçekleştirdi.
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A
lbaraka Türk, sürdürülebilir dijital dönüşüm 
çalışmaları kapsamında, şirket kültüründe di-
jital dönüşüm alanında farkındalık oluşturmak 
amacıyla “Albaraka Dijital Kültür Sohbetleri” 

etkinliğini başlattı. Yurt içinden ve yurt dışından alanında 
uzman isimlerin katılımıyla iki ayda bir düzenlemeyi plan-
ladığı toplantıların ilkinin konuğu Turkcell CEO’su Kaan 
Terzioğlu oldu. Albaraka genel merkezi konferans salo-
nunda gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören Dijital Kültür 
Sohbetlerine banka çalışanlarının yanı sıra çok sayıda 
davetli katıldı. Moderatörlüğünü Albaraka Türk Genel 
Müdürü Melikşah Utku’nun yaptığı etkinlikte, Kaan Ter-
zioğlu “Ekosistemle Entegrasyon: İşbirlikleri / Rehberlik” 
başlığı altında Türkiye ve dünyada yaşanan dijital dönü-
şüme yönelik önemli açıklamada bulundu. 

Geleceğin dijital bankası olma hedefi doğrultusunda ça-
lışmalarını sürdürdüklerini belirten Albaraka Türk Genel 
Müdürü Melikşah Utku, “Çalışanlarımızın yetkinlik set-
lerini geleceğe göre şekillendirmek ve zenginleştirmek 
hedefimiz doğrultusunda attığımız bir adımı da ‘Albaraka 
Dijital Kültür Sohbetleri’ oluşturuyor. İki ayda bir, alanın-
da uzman isimlerin konukluğu ile gerçekleştireceğimiz 
bu etkinliğin bankamıza ve çalışanlarımıza büyük katkı 
sağlayacağına inanıyorum.” dedi. Etkinlikte “Artık ülkeler 
değerlendirileceği zaman petrol rezervlerine değil, data 

rezervlerine bakılıyor.” diyen Kaan Terzioğlu, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “O ülkenin data üretme kapasitesine 
bakıyorsunuz. Bugünün önemli değeri olan data da Tür-
kiye 80 milyonluk nüfusuyla çok önemli bir data üreticisi. 
Türkiye o kadar önemli bir data üreticisi ki Facebook ve       
Google gibi dünyanın önde gelen sosyal medya sitelerini 
en çok kullanan ülkelerden biriyiz. Dünyanın 17’inci bü-
yük ekonomisiyiz ama dijital ekonomide aslında yerimiz 
5-6 basamak daha yukarıda. Ham datanın gigabyte’ı 2 
dolar ama o datayı işlerseniz trilyon dolarlık değerlere 
ulaşabilir.  Bu yüzden Türkiye’nin datasına sahip çıkması 
lazım. Türkiye’de oluşturduğumuz gibi Türkiye’de sak-
layabilmeli, işleyebilmeli ve dijital servise dönüştürebil-
meliyiz.  2023 hedefleri için almamız gereken en önemli 
kararlardan biri de bu konuda olmalı.”  

Albaraka Dijital Kültür Sohbetleri’nin 
ilkini Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ile 
gerçekleştirdi.

DİJİTAL KÜLTÜR SOHBETLERİ
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Albaraka Türk 
Kurumsal 
Satış Müdürü 
Barış Kösten

A 
lbaraka Türk ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) iş birliğiyle dış ticaret hacmini artırmak 
ve Asya-Pasifik bölgesi ile ilişkileri derinleştir-
mek için “Pakistan Ülke Günü” etkinliğini dü-

zenledi. Albaraka Türk’ün DEİK iş birliği ile 10 Mayıs’ta 
genel merkezinde düzenlediği organizasyona; Pakistan 
Ankara Büyükelçisi H.E. Muhammed Syrus Sajjad Qazi, 
Pakistan İstanbul Başkonsolusu Bilal Khan Pasha, DEİK 
Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlika-
ya ve Pakistan’da yatırımı olan ve yatırım yapmayı plan-
layan DEİK üyesi birçok şirket yetkilisi katıldı. Etkinlikte 
görüşlerini dile getiren Albaraka Türk Kurumsal Satış Mü-
dürü Barış Kösten, “Türkiye ve Pakistan uzun bir tarihî sü-
reçten beri kardeş ülkelerdir. Pakistan komşu ülkeleri ile 
beraber çok büyük bir pazara sahip. Albaraka Türk olarak 
Türkiye ve Pakistan arasında önemli ticari kapılar açaca-
ğız. İki ülke de gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer 
alıyor ve potansiyelleri çok yüksek. Türkiye ve Pakistan 
arasında 610 milyon dolar ticari hacim var ve biz bunu 1 
trilyon dolara çıkarmayı düşünüyoruz. Pakistan’a yatırım 
yapan önemli Türk markalar mevcut ve biz Albaraka Türk 

olarak bu yatırımların artmasına destek olacağız.” dedi. 
Yapılan organizasyondan memnun oldukları dile getiren 
Pakistan Ankara Büyükelçisi H.E. Muhammed Syrus Saj-
jad Qazi ise “Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliğinin 
önemli yatırım projeleri ile artmasını hedefliyoruz.  Pakis-
tan’ın nüfusunun yüzde 55’i 30 yaşın altında ve büyümek-
te olan bir orta sınıfı var. Giyim ve beyaz eşya sektöründe 
tüketim artışı çoğaldı. Gıda sektöründe ise yoğun bir ya-
tırım potansiyeli mevcut, ünlü global markalar Pakistan’a 
daha gelmediler. Enerji ve telekom sektörlerinde önemli 
Türk yatırımcıların Pakistan’a yatırım yapmalarını bekliyo-
ruz. Albaraka Türk’ün öncü olduğu bu organizasyonun 
Türkiye ve Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliş-
mesinde önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz. 
Albaraka Türk ve DEİK’e ülkemize olan güven ve inançları 
için teşekkür ederim.” açıklamalarında bulundu.

PAKİSTAN ÜLKE GÜNÜ DÜZENLENDİ

Albaraka Türk ve DEİK tarafından 
düzenlenen Pakistan Ülke Günü’ne 
Pakistan’da yatırımı olan ve yatırım 
yapmayı planlayan DEİK üyesi birçok 
şirket yetkilisi katıldı.
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MELİHŞAH UTKU,  CFO SUMMİT
2018 ZİRVESİ’NDE

T
ürkiye’nin finans ve ekonomi alanının en önemli 
karar alıcıları ve düşünce önderlerinin bir ara-
ya geldiği CFO Summit 2018 Zirvesi, 15 Mayıs 
2018 tarihinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de 

gerçekleştirildi. Zirvede “Yeni Dijital Dünyada Ekonomi, 
Finans ve Risk Yönetimi” konusunda konuşan Albaraka 
Genel Müdürü Melikşah Utku, yeni dijital dünyada ope-
rasyonel süreçlerin, işe alma politikalarının tamamen de-
ğiştiğini ve en çok da bu durumdan insan kaynaklarının 
etkilendiğini belirterek “Bugün teknolojinin geldiği ve ko-
nuştuğumuz yapay zekâ da dâhil, bu alandaki yenilikler 
şirketlerin en çok insan kaynaklarını etkileyecek. Ancak 
bu insan kaynağını ortadan kaldırmayacak, aksine iş 
süreçlerini, iş yapış biçimini etkileyerek mesleklerin şek-
lini değiştirecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönem insan 
kaynaklarına yönelik ve organizasyonel yapıları değiştir-
meye yönelik projeler–adımlar ön planda olacak.” dedi.

ALBARAKA TÜRK MURABAHA SENDİKASYON 
İŞLEMİNİ TAMAMLADI

T
ürkiye’de katılım bankacılığı sektöründe ilklerin öncüsü 
Albaraka Türk, 370 gün vadeli, 245 milyon dolar ve 60 
milyon avro tutarında murabaha sendikasyon kredisi te-
min etti. Bank ABC ve Emirates NBD Capital’in koordi-

natörlüğünde gerçekleştirilen ve 17 bankanın katıldığı murabaha 
sendikasyon kredisinin maliyeti sırasıyla LIBOR+125 baz puan ve 
EURIBOR+115 baz puan olarak gerçekleşti. Başta Körfez ülkeleri 
olmak üzere, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki bankaların 
yoğun ilgi ve katılım gösterdiği kredi, piyasada olumlu karşılandı. 

Körfez, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan bü-
yük ilgi
Başarılı bir şekilde tamamlanan murabaha sendikasyon işlemine 
Körfez ülkeleri, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki bankalar-
dan ilgi ve katılım olduğunu belirten Albaraka Türk Genel Müdür 
Yardımcısı Malek Khodr Temsah, “Jeopolitik belirsizlikler ve küre-
sel büyüme beklentileri açısından ortaya çıkan makroekonomik 
kaygılara rağmen, işlemimize katılan geniş çaplı yatırımcı profili, 
kurumumuza ve Türkiye ekonomisine güvenin göstergesidir.” dedi. 

T
ürkiye’nin ilk katılım bankası olan ve dünyanın 
en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren 
Albaraka Türk, uluslararası alanda kazandığı 
ödüllere yenilerini ekledi. Banka, Uluslararası 

Finans Dergisi World Finance tarafından sekizincisi dü-
zenlenen İslam Finans Ödülleri 2018’de, “Türkiye’nin En 
İyi Katılım Bankası” ve “En İyi Sukuk İşlemi” olmak üze-
re iki ödüle layık görüldü. Albaraka Türk Genel Müdürü 
Melikşah Utku, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendir-
mede; “Albaraka Türk olarak iki ayrı ödüle birden layık 
görülmüş olmaktan son derece mutluyuz. Uluslararası 
alanda kazandığımız ödüllere yenilerini eklemek ayrıca 
gurur verici. Bu ödüller bizim Türkiye’de katılım bankacı-
lığına öncülük eden birçok yenilikçi yatırımımızın ne ka-
dar doğru olduğunun bir göstergesidir. Bu aynı zamanda 
yaptığımız yatırım ve projelerin müşterilerimiz nezdinde 

de karşılık bulduğuna işaret etmektedir. Albaraka Türk 
olarak Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz ilk Tier 1 Sukuk iş-
lemimiz konusunda da aldığımız bu ödül, bizim bu alan-
da atacağımız yeni adımların da habercisidir. Albaraka 
Türk olarak Türkiye’de katılım bankacılığı alanında ilkleri 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

ALBARAKA TÜRK’E İKİ ÖDÜL BİRDEN

HABERLER
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YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN İSLAMİ 
FİNANS UYGULAMASI

İslami Finans ve Yeni Finansal Sistem, Ta-
riq Alrifai, Buzdağı Yay., 316 sayfa, 29,50 TL.
İslami finans, fonlar ve yatırım alanında 
dünya çapında sayısız konuşmalara katıla-
rak adından söz ettiren Tariq Alrifai, yeni 
bir küresel finans sistemi için fikir arama 
konusunda İslami finansa başvuruyor. Fi-
nans sistemi ve finansal krizler üzerinde 
yoğunlaştığı kitabında, 2008 finansal kri-
zini ve uygulanan çözümleri anlatıyor. Bu 
buhranların temel nedenlerini ve bir sonra-
kinin neden sonuncudan daha kötü olaca-
ğını analiz ediyor.
Alrifai kitabında, İslami finans araştırmacı-

larına kapı açacak temel bilgiler düzeyinde 
bir hizmet sunmuş. Finans sektörünün İsla-
mi finanstan alabileceği ve daha iyi bir sis-
tem inşa etmek için kullanabileceği pratik 
çözümleri özetlemiş. Ayrıca murahaba ve 
sukuk gibi İslami finans araçlarının nasıl 
işlediğini de açıklamış.

Hem mevcut finansal sistemi hem de İsla-
mi finansı sahada tecrübe etmiş biri olarak 
yazar, delillerini kendine kalkan edinerek, 
İslami finansın gelecekteki finansal krizler-
den dünyayı koruyabileceğini savunuyor. 
Sektöre yeni başlayacaklar için bu kitap, 
İslami finansın güncel ve pratik yönünü 
kavrayabilecekleri müstesna bir eser, biz-
den söylemesi.  

“BU ÜLKENİN İHTİYACI ÇILGIN  
TÜRKLER DEĞİL, YÖNETEBİLEN 
TÜRKLER’DİR!”

Yönetebilen Türkler 12 Girişimciden 144 
Ders, Mustafa Özel, Küre Yay., 180 sayfa, 
22 TL.
Mustafa Özel, Cumhuriyet döneminin ilk 
girişimci kuşağı sayılabilecek sekiz girişim-
ciye, görece yakın dönemden dört ilaveyle 
beraber “Türk Girişimci” portresini çizmeye 
çalışıyor. On yıl kadar öncesinden gazete 
haberlerine konu olan on yeni girişimcinin 
temel niteliklerini de anlatıyor.  Kitapta yer 
alan 12 girişimci/yöneticiden sekiz tanesi 
için “Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk kuşak sa-
nayicileri” diyebiliriz. Yaşça en büyük olan 
Vehbi Koç, en küçükleri ise Sakıp Sabancı. 
Bu sekiz çınar ağacına, bugün aramızda bu-
lunan dört girişimciyi daha eklemiş.  Kitap-
taki 12 girişimci/yöneticiden aldığımız 144 

ders, bize aynı zamanda yerli bir girişimcilik 
kuramının ipuçlarını veriyor. Bu derslerde 
en fazla vurgulanan girişimcilik nitelikleri 
ise şunlar:
Risk almak, hesaplı olmak, odaklanmak, ye-
nilikçilik, nitelikli insanlarla çalışmak, hırslı 
olmak, itibara önem vermek. 
Sözü, yönetmeyi bilen girişimcilere bıraka-
lım. Peki onlar ne diyor?
Vehbi Koç: “Önce hesabını bil!”
Sakıp Sabancı: “Önce adamını bul!”
Sabri Ülker: “Önce dürüst ol!”
İbrahim Bodur: “Sıra adamı olma!”
Mustafa Küçük: “Çift kanatlı insan ol!”
Mecit Bahçıvan: “Mesleğinin en iyisi ol!”
İshak Alaton: “Kendini lüzumsuz kıl!”
Asım Kocabıyık: “Kendine inan, risk al!”
Şarık Tara: “Aklını ve bileğini zorla!”
Hüsnü Özyeğin: “İyi yöneticiyi işe ortak et!”
Avni Çelik: “Bina değil, yuva yap!”
Davut Doğan: “Hikâyeni paylaş!”

AKADEMİ DÜNYASININ DİLİNDEN 
İSLAMDA LİDERLİK ANLAYIŞI

İslam Düşüncesinde Yönetim ve Liderlik, 
Ed: Şebnem Arslan, Eğitim Yayınevi, 287 
sayfa, 20 TL.
Liderlik alanında yazılmış pek çok eser bul-
mak mümkündür. Fakat disiplinler arası bir 
çalışma olarak din ve liderlik araştırmaları 
maalesef sınırlı düzeyde. Bu bakir alana hiz-
met edecek bir eserle tanıştırıyoruz okurla-
rımızı. 

Üç bölümden oluşan kitapta, Batı ve İslam 

felsefesindeki liderlik örneklerinden, İslam 
siyaset düşüncesindeki yönetim algısına 
kadar liderlik alanının bilinmeyenlerine 
doğru yolculuğa çıkacaksınız. Unutmadan 
söyleyelim; kitabın yazarları akademi dün-
yasından seçilmiş: Doç.Dr. Şebnem Arslan, 
Yrd. Dç. Dr. Ömer Faruk Erdem, Yrd. Doç. 
Dr. Osman Zahid Çifçi, Yrd. Doç. Dr. Zübeyr 
Ovacık ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak. 
İş hayatında, özel hayatta, her nerede olur-
sanız olun, diğer bireyleri etkileyebilen lider 
insanlar olmanız ümidiyle kitaptan İslami 
perspektif bilinciyle faydalanabileceğinizi 
umuyoruz.

5. Albaraka Türk 
Uluslararası 
Hat Yarışması’nın 
kazananları belli oldu!
Celî Sülüs Kategorisi 

Birinci Hüdâ Pürnevâdi Endonezya 
İkinci Menaf Nam Türkiye 
İkinci Seyit Ahmet Depeler Türkiye 
Üçüncü Abdurrahman Depeler Türkiye 
Teşvik Teguh Prastio Endonezya 
Teşvik Ömer Nur Fuad Mısır 
Teşvik Şahreyyanşah Bin Siracuddin Endonezya 
Teşvik Muhammed Nuri Çelikkaya Türkiye 
Teşvik Selman Abdulhalik Kadir Irak 

Celî Divani Kategorisi 

Birinci Seyit Ahmet Depeler Türkiye
İkinci Abdurrahim Kahya Türkiye
Üçüncü Abdurrezzak Muhammed Mahmud BAE
Teşvik Abdurrezzak Karakaş Suriye

Celî Talîk Kategorisi 

Birinci Hanife Alpaydın Türkiye 
İkinci Yusuf Mazı Türkiye 
Üçüncü Yılmaz Turan Türkiye 
Teşvik Sevim Şirikçi Türkiye 
Teşvik Safiye Ergin Türkiye 
Teşvik Abdullah Eren Türkiye

Sülüs Nesih Kategorisi 

Birinci Muhammed Câbir Es Seyyid Mısır
İkinci Hakan Arslan Türkiye
Üçüncü Mahfûz Zünnûn Irak
Teşvik Abduh Muhammed Hasan El Cemal Mısır
Teşvik Mahmud Muhammed Abdüsselam Delîl Mısır
Teşvik Cuma Muhammed Hamahîr Suriye
Teşvik Îhâb İbrahim Ahmet Sabit Filistin

Sülüs Kategorisi 

Birinci Hakan Arslan Türkiye
İkinci Muhammed Câbir Es Seyyid Mısır
Üçüncü Abdulmuhsin Muhammed Mısır
Teşvik Abduh Muhammed Hasan El Cemal Mısır
Teşvik Abdurrezzak Karakaş Suriye
Teşvik Ali Rıza Felâhat Pîşe Bâbûlî İran
Teşvik Abdülbâki Ebubekir Malezya
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Albaraka'dan muhteşem yenilik! 
Şimdi Albaraka müşterileri zekât hesaplama sistemiyle

internet şubesinden zekâtlarını kolayca hesaplıyor, 
istedikleri kuruma ödeyebiliyor.

Türkiye’de
bir ilk!

TEK TIKLA
ALBARAKA’DA
ZEKÂT HESAPLAMA
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Birikimlerinize bereket katan

Kârlı Hesap Albaraka’da!

Birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmeniz için 

tüm hassasiyetimizle yanınızdayız. Bereketli kazanç 

Albaraka Kârlı Hesap’ta!
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